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1. Resume 

Formålet med denne opgave er et forsøg på korrekt at værdiansætte Fiat. Formålet med vær-

diansættelsen er at analysere om den nuværende markedspris på Fiats aktier er over- eller un-

dervurderet.  

For at forsøge at nå dette mål har jeg valgt at dele opgaven ind i fire hoved kapitler der består 

af; En strategisk analyse, en regnskabsanalyse, budgettering og endelig en værdiansættelse. 

I den strategiske analyse er der blevet kigget på de eksterne forhold der påvirker Fiat og de 

interne forhold der gør sig gældende. Fiat har et stærkt brand og med opkøbet af "storebror" 

Chrysler er dette brand blot blevet stærkere. Fiat har en enestående mulighed for at skabe 

fremtidig vækst på deres nye markeder over hele verden. Ikke kun "emerging markets" men 

også på de markeder hvor det enten kun er Chrysler eller Fiat der traditionelt har opereret. Det 

vurderes at Fiat er strategisk gearet til deres fremtid og at de vil fortsætte deres positive udvik-

ling.  

I regnskabsanalysen er Fiats regnskabspraksis blevet undersøgt og det er vurderet at Fiats års-

rapport giver et sandt og korrekt billede af selskabet økonomiske position. Fiats årlige opgø-

relser, herunder Balance, resultatopgørelse og egenkapitals opgørelse, er blevet reformuleret 

for nærmere at kunne undersøge deres nøgletal.  

Baseret på dette er der opstillet et budget udarbejdes en værdiansættelse efter DCF modellen 

(Discounted Cash Flow). Den fundne værdi ved DCF modellen bliver herefter efterprøvet ved 

multiple metode. Den umiddelbare konklusion er at Fiats aktie er undervurderet. 

2. Indledning 

Biler. Bilen har siden starten af 1900-tallet været menneskets foretrukne befordringsmiddel. I 

hele verden er bilen igennem de sidste 50 år blevet allemands eje, for eksempel i danmark er 

bilbestanden firedoblet i denne periode1. Produktet har udviklet sig enormt fra de første sim-

ple køretøjer til at de i dag findes i alle mulige og umulige afskygninger. I dag bliver biler 

benyttet til rigtig meget forskelligt og der er derfor mange forskellige grupperinger – lige fra 

sportsvogne til personbiler og over til specialbygget racerbiler. I dag bevæger trenden i store 

dele af verden sig væk fra store luksuriøse biler over i mod de små, miljørigtige og økonomi-

ske biler.  

                                                
1 Kilde: Danmarks statestik: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR151.pdf 
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Store dele af verden har i de senere år været præget af den finansielle krise, med dennes ind-

tog i 2007/08 har meget ændret sig. Den har haft en enorm indvirkning på privatforbruget i de 

enkelte lande og dette har man kunnet se på det antal af biler der bliver solgt hvert år. Den 

økonomiske krise har især ramt Europa & USA, og i især på disse to markeder er Fiat aktive 

igennem flere af deres brands.  

I bilbranchen har der igennem de sidste mange år været mange fabrikanter der har, måtte 

kæmpe for livet, nogle er knækket, andre har indgået alliancer og nogle er simpelthen blevet 

opkøbt. 

De store problemer som bilbranchen har været i, og til stadighed kæmper med, giver en meget 

svækket tiltro til disse selskaber. Dette har kunnet ses i de svingede aktiekurser hvor bilpro-

ducenter verden over er blevet straffet af investorerne.   

Fiat er Italiens største bil fabrikant, deres biler kendes som et brand over hele verden. Krisen i 

bilbranchen har også haft stor betydning for Fiat der i 2014 fuldendte deres opkøb af Chrysler 

og nu kendes under deres nye navn Fiat Chrysler Automobiles. Denne sammenlægning af to 

af verdens top 20 producenter betyder at Fiat bevæger sig endnu et skridt opad mod at være en 

af de største producenter i verden.  

Med aktiemarkedernes tidligere dyk verden over havde investorerne fuldstændig mistet tilli-

den til markedet. Fiats aktie var også ude for et merkant fald og har endnu ikke genvundet 

hele sin værdi. Aktiekursen påvirkes af flere forskellige faktorer og det er umiddelbart ikke til 

at vurderer om aktien i dag er over eller undervurderet. En værdiansættelse af Fiat vil forhå-

bentlig kunne pege en investor i retning af hvor virksomheden er lige nu og hvor den i fremti-

den vil bevæge sig hen.  

3. Problemformulering 

"Hvorledes ser Fiat SpA's nuværende strategiske position ud, og hvad er selskabets beregne-

de værdi pr. 23. april 2014 på baggrund heraf?" 

3.1 Strategisk analyse 

For at kunne vurdere Fiats fremtidige indtjeningsmuligheder, foretages først en strategisk ana-

lyse af virksomheden og dens omgivelser. Den strategiske analyse vil bearbejde følgende 

spørgsmål:  
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• Hvilke samfundsmæssige aspekter påvirker den fremtidige udvikling i den omverden 

som Fiat agerer i? 

• Hvilke strategiske kompetencer og ressourcer har Fiat i relation til virksomhedens nu-

værende strategi? 

3.2 Regnskabsanalyse  

Den strategiske analyse danner grundlag for regnskabsanalysen, som giver indblik i virksom-

hedens økonomiske udvikling. Regnskabsanalysen rejser følgende spørgsmål: 

• Kan den officielle årsrapport benyttes som et retvisende vurderingsgrundlag ved vær-

diansættelse for en potentiel investor? 

• Kræver den anvendte regnskabspraksis anledning til korrektioner af resultatopgørel-

sen, balancen, egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen? 

• Hvordan har den økonomiske udvikling været for Fiat, beskrevet gennem økonomiske 

nøgletal? 

• Er Fiat disponeret for kommercielle og finansielle risici og i givet fald, hvordan søges 

disse afdækket? 

3.3 Budgettering 

Strategi- og regnskabsanalysen danner grundlag for budgetopstillingen. Budgetteringsfasen 

vil omhandle følgende:  

• Fastlæggelse af budgetperiode  

• Estimering af de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger (wacc). 

• Budgetopstilling, herunder gennemgang af budgetforudsætningerne.  

3.4 Værdiansættelse 

Med udgangspunkt i den strategiske analyse, regnskabsanalysen og budgetteringsfasen fore-

tages en værdiansættelse af Fiat. Værdiansættelsen tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

• Hvilke teoretiske værdiansættelsesmodeller er relevante for en investor ved værdian-

sættelsen af Fiat? 

• Hvilken mulig aktiekurs har Fiat under hensynstagen til ledelsens strategiske valg og 

den budgetterede økonomiske udvikling? 

• Er der sammenhæng imellem den beregnede aktiekurs og den faktuelle aktiekurs pr. 

23. april 2013?   
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4. Afgrænsning 

Opgaven afgrænses således, at kun relevante aspekter i henhold til den stillede problemformu-

lering behandles. Opgaven afgrænses således: 

• Da analysen alene vil blive udfærdiget på baggrund af offentligt tilgængeligt informa-

tion, vil den estimerede værdi ikke være et 100 % korrekt estimat af kursværdien. 

Dette skyldes, at den reelle aktiekurs påvirkes af eksterne faktorer, som fx opkøbstil-

bud og spekulation, som er faktorer, der i tilstrækkeligt omfang ikke er mulige at have 

kendskab til. 

• Dataindsamling for opgaven er afsluttet den 23. april 2014, hvorfor begivenheder ef-

ter denne dato ikke vil være behandlet i opgaven.  

• Værdiansættelsen af Fiat-aktien kan foretages ud fra mange forskellige værdiansættel-

sesmodeller. Denne opgave behandler imidlertid estimeringen ud fra DCF-

indkomstmodellen og multiple modellen.   

• Værdiansættelsen udarbejdes ud fra et going-concern princip, idet dette afspejler en 

investors indgangsvinkel til virksomheden. Derved udelukkes endvidere brugen af 

substansbaserede værdiansættelsesmodeller. 

• Skattemæssige forhold vil ikke blive behandlet i opgaven, idet opgavens hovedpro-

blemstilling vedrører selve værdiansættelsen. 

• Opgavens analytiske periode vil primært bestå af de seneste 2 regnskabsår (2012 og 

2013). Denne periode findes passende til at kunne danne et vurderingsgrundlag for 

Fiats økonomiske historiske udvikling. Grunden til at der ikke inddrages yderligere 

regnskabsdata er de store omvæltninger der har været i Fiat som gør sammenligningen 

vansklig.    

• Overvejelser omkring Corporate Governance har betydning for en investors vurdering 

af Fiat og bør indgå i den samlede risikoanalyse. Forholdet er dog valgt udeladt i op-

gaven, da omfanget vurderes større end værdien for opgavens hovedproblemstilling. 

• Der vil i den strategiske analyse kun blive fokuseret på aktiviteterne inden for biler og 

LCV køretøjer, da dette udgør langt størstedelen af selskabets aktivitet. 

5. Model & metodevalg 

Model og metodevalg er et vigtigt element i forhold til den sammenhæng, som belyses mel-

lem opgavens problemformulering og de enkelte afsnit. Opgaven er derfor opbygget således, 
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at problemformuleringens spørgsmål løbende besvares gennem opgaven, for til sidst at ende 

ud i en samlet konklusion.  

Opgavens første afsnit indeholder de indledende og formelle krav, såsom indledning, pro-

blemformulering, afgrænsning, metode og modelvalg samt kildekritik.  

Hovedvægten i opgaven vil være den strategiske analyse samt regnskabsanalysen, da disse 

områder er med til at skabe de nødvendige input til budgetteringen og herefter selve værdian-

sættelsen. 

5.1 Strategisk analyse  

Den strategiske analyse indeholder en analyse af omverdenen, branchen samt en analyse af 

Fiats største konkurrenter:  

• Fiat Spa historiske udvikling beskrives for at give læseren et indtryk virksomheden 

• Fiats omverden analyseres ved hjælp af PESTLE modellen. Formålet med denne er at 

identificere de eksterne faktorer der påvirker Fiat. 

• Bilbranchen søges analyseret ved brug af ”Porters Five Forces” da denne model kan 

identificere de faktorer, der har indflydelse på branchen som Fiat agerer i. Modellen 

kan være med til at indikere hvordan Fiats position er i branchen og hvordan Fiats po-

sition kan styrkes.  

• Ansoffs vækstmatrice gennemgås for Fiat for at indikere hvilke muligheder der eksi-

sterer. 

• Faktorerne fra de ovennævnte analyser vil danne grundlag for en SWOT-analyse, der 

vil danne grundlag for en konklusion af den strategiske analyse. 

5.2 Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen vil indeholde en analyse af datagrundlaget, relevante økonomiske nøgle-

tal, risiko og vækst.  

• Datagrundlaget vil tage udgangspunkt i de seneste 2 regnskabsår. (2012-2013) 

• Nøgletal vil primært blive analyseret med udgangspunkt i ”Den udvidede DuPont 

model” 

• Der foretages en risikoanalyse af Fiat. 
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5.3 Budgettering 

Budgetteringen vil tage udgangspunkt i de historiske finansielle værdidrivere, der er frem-

kommet som resultatet af regnskabsanalysen. Fastsættelse af ejernes afkastkrav vil blive be-

stemt med ”CAPM-modellen”. 

5.4 Værdiansættelse  

Værdiansættelsen vil tage udgangspunkt i budgetteringsafsnittet. Aktiekursen beregnes ud fra 

DCF-modellen, DCF står for Discounted Cash Flow. Modellen har en fremtrædende plads 

inden for finansieringsteorien. Den anvendes til beregning af egenkapitalværdien (FCFE-

modellen) og til beregning af virksomhedsmodellen (FCFF-modellen). Modellen tilbagedis-

konterer det frie cash flow med den relevante rente. Den kan bruges til direkte og indirekte 

værdiansættelse af en virksomheds værdi. 

Til vurdering af DCF modellens resultat benyttes de relative modeller Price Earning(P/E) 

samt Kurs Indre Værdi (K/IV), disse relative modeller vil kunne give en fornemmelse af om 

Fiats aktie er under- eller overvurderet og kan på denne måde evt. understøtte resultatet i 

DCF-modellen.  

Grundet den økonomiske situation i samfundet og specielt i bilindustrien, vil der være meget 

usikkerhed forbundet med en værdiansættelse. I praksis kan det vise sig nærmest umuligt, at 

ramme et fornuftigt argumenteret resultat. Som en konklusion på værdiansættelsen undersø-

ges derfor følsomheden i den udarbejdede model.  

6. Kildekritik  

Primære kilder omfatter årsrapporter og pressemeddelelser hentet fra Fiats hjemmeside. For 

konkurrenterne hentes ligeledes oplysninger fra deres hjemmesider. Det vurderes, at materia-

let er retvisende, da kilderne er underlagt krav for børsnoterede virksomheder.   

Sekundære kilder i form af for eksempel statistisk materiale er brugt hvor det er relevant, ma-

terialet er hentet fra bl.a. Danmarks statistik samt udenlandske databaser af samme karakter, 

det vurderes, at det statistiske materiale er korrekt da det er hentet fra professionelle udbydere.  

Tertiære kilder i opgaven kan inddeles i to segmenter; teori og artikler. Teorien er hentet i 

bøger, der er brugt til undervisningen på HD-studiet. Artiklerne er hentet fra diverse ind- og 

udenlandske nyhedskilder og disse er hver især vurderet i forhold til indhold og rigtighed før 

de er brugt i opgaven.  
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Der er i forbindelse med opgaven brugt enkelte tidligere opgaver fra HD-studiet som inspira-

tion til informationsindsamling samt opgavestruktur.  

Der er gennem opgaven forsøgt at inddrage flest mulige holdninger og synsvinkler på de en-

kelte områder, således at analyserne bygger på det bredest mulige fundament.   

7. Strategisk analyse 

Den strategiske analyse er her den indledende fase i værdiansættelsesprocessen. I den fase er 

det primære formål at identificere forhold der påvirker Fiat, både interne og eksterne, og der-

med også det økonomiske resultat. Disse forhold bliver også betegnet som ikke-finansielle 

værdidrivere.  

For korrekt at kunne identificere de ikke-finansielle værdidriver er vigtigt at have et kendskab 

til virksomheden, den verden den opererer i og til dens konkurrenter. 

7.1 Virksomhedsbeskrivelse  

7.1.1 Historien om Fiat2 

Historien om Fiat går mere end 100 år tilbage. Fiat har været med til at udvikle de produkter 

der har været med til at forme vores omgivelser i al den tid: Maskinerne, design & motorer. 

De har bygget biler som generationer stadig husker og stilsikre ikoner. Fiat har i mere end 100 

år repræsenteret den italienske ånd rundt om I verden.  

Fabbrica Italiana Automobili Torino, I dag Fiat, blev stiftet af Giovanni Agnelli i 1899 i Tori-

no, Italien. På dette tidspunkt var der alene i Italien i mellem 30-40 eksisterende producenter 

og i begyndelsen var Fiats virke ikke en ubetinget succes.  

Igennem både første og anden verdenskrig producerede Fiat udstyr til de væbnede styrker og 

var således involveret i produktionen af både fly, våben og andet militært udstyr. Ikke før 

1950,erne begyndte produktionen at vokse mærkbart det skete sammen med det økonomiske 

opsving i Italien og resten af verden i denne periode.  

I dag har Fiat udvikling- og produktionscentre flere steder i verden, både i Øst- og Vesteuro-

pa, Tyrkiet, Mellemøsten, Indien, Kina, Afrika, Australien, Canada, og Nord- og Sydamerika.  

                                                
2 Kilde: The history of Fiat www.fiatgroup.com 
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De aktiviteter Fiat med tiden har haft inden for landbrugsteknologi, konstruktionsudstyr og 

lastbiler, har affødt to nye selskaber der i dag drives separat fra Fiat. Det er henholdsvis Ivica 

(1975) og CNH (1999). 

I 2011 var der en opsplitning af Fiat Gruppen som medførte at visse aktiviteter blev udskilt i 

separate selskaber som i dag ikke ledes eller ejes af Fiat. Under den nye struktur består Fiat af 

FGA, Ferrari, Maserati, Magneti Marelli, Teksid, Comau, Fiat Powertrain Technologies og 

Chrysler.  

Den nye gruppe der er blevet udskilt fra Fiat opererer i dag samlet under navnet Fiat Industrial 

S.p.A. og er børsnoteret på Borsa Italiana, og består af CNH, Iveco og FPT Industrial.  

Fiat har i dag en stærk tradition for at udvikle biler der både opfylder de strengeste miljømæs-

sige krav, men som samtidig også er nogle af de sikreste i de klasser de opererer i. 

I gennem hele sin eksistens har Fiat på den ene eller anden måde været involveret i racerløb, 

og også dette er en stor del af den historie Fiat knytter sig til. I dag sponsorerer Fiat racerløb 

over hele verden og igennem Ferrari, som er 90 % ejet af Fiat, deltager de også i motorspor-

tens fornemmeste klasse; Formel 1. Deres engement i racerløb, Formel 1 og des lige har været 

med til at producerer både verdensmestre, men også en del af det udstyr vi i dag tager for gi-

vet i vores biler.  

I Juni 2013 offentliggjorde Fiat og Chrysler Group LLC en global strategisk alliance. Denne 

alliance sammen med et opkøb af Chrysler aktier forstærkede de gruppens tilstedeværelse 

globalt og deres muligheder for at agere i større sammenhæng. Pr. 31/12/2013 ejede Fiat over 

65 % af aktierne i Chrysler. Den 1. januar 2014 annoncerede Fiat at de havde opnået en aftale 

der betyder at de nu fremover vil have fuld kontrol og ejerskab over Chrysler Group.  

Dette medførte at Fiat fra den 29. januar 2014 skiftede navn fra Fiat Group Automobiles SpA 

til Fiat Chrysler Automobiles.  

 

7.1.2 Fiat i 2014 – de vigtigste facts3       

• Fiat er i dag repræsenteret i 150 lande. 

• Fiat solgte på verdensplan i 2013 over 1.000.000 biler. 

                                                
3 Kilde: www.fiatgroup.com: Fiat interactive annual report 
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• Størstedelen af Fiats salg skete uden for vesteuropæiske lande. 

• Fiat driver i dag 159 fabrikker.  

• Omsætningen for 2013 blev € 86,816 mio.  

• Pr. 31.december 2013 var der 226.000 personer ansat hos Fiat.  

7.1.3 Fiat – Vision & Strategi  

Vision: "Born to innovate, Stuck on sustainable development" (Fra Virksomhedens hjemme-

side) Fiat har en vision om være den mest innovative bilproducent og på den måde at blive 

den ledende producent. De vil gennem deres innovative designs og produkter blive den føren-

de producent af biler inden for alle segmenter.  

Strategi: Fiat har en kontinuerlig strategi for at adskille sig fra sine konkurrenter ved hjælp af 

konstant udvikling og innovation. Fiat præsenterede på et investormøde i begyndelsen af 2013 

en strategi for at vokse og udvikle sig de vigtigste pointer herfra er: 

• Fokus på enkelte modeller i Fiats modelprogram, specielt videreudvikling af Fiat 500 

og Panda. 

• Lancering af Chryslers modelprogram i Europa under Lancia brandet.  

• Øget fokus og udvikling af highend mærkerne, herunder specielt Maserati og Alfa 

Romeo. 

• Øget markedsføring af Jeep brandet i de områder hvor dette endnu ikke tilstede.  

• Forsætte med at udvikle og fastholde den ledende position inden for LCV markedet. 

• Investerer mere end en milliard Euro i nye produktionsanlæg i perioden til 2014. 

Samtidig nævner Fiat også andre vigtige strategiske tiltag i deres års rapport: 

• Øget fokus og konstant udvikling for at minimere miljøbelastningen fra hver enkel bil 

over hele dens levetid.  

• Kontinuerligt fokus på udvikling af biler med alternative brandstoffer.  

• Udvikling af det Amerikanske marked med fokus på salg af det eksisterende model-

program. 

• Fastholde eksklusivitet på brands som Ferrari og Maserati  

• Minimering af modelprogram inden for visse brands. 

• Konstant fastholdelse og udvikling af produktionsapparatet.  
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Overordnet er Fiats strategi at udvikle sig både gennem et fornyet produktprogram, men også 

i gennem konstant udvikling af den teknologi der i dag ligger til grund for deres biler. De vil 

således både lancerer helt nye modeller, som eksempelvis den nye Jeep B-suv, men også nye 

variationer af gamle biler som f. eks Fiat 500 X, som er en variation af den kendte Fiat 500.  

Samtidig har Fiat en strategi om at udvikle sig på de nye vækstmarkeder, eksempelvis Kina 

og Indien. Det vil de gøre ved at øge tilstedeværelsen i disse lande. I 2014 har Fiat indgået et 

joint venture med en kinesisk producent som skal producerer og distribuere Fiats modelpro-

gram i Kina. 

7.1.4 Brands 

Efter opkøbet af Chrysler har Fiat udvidet sin produkt portefølje ganske betragteligt. I dag kan 

Fiats brands deles op i tre forskellige segmenter:  

Luxury Brands: 

Fiat opererer i dag to decideret luksusbrands Ferrari og Maserati. Disse to brands henvender 

sig primært til et helt specielt kunde segment. Disse brands har begge en lang og rig historie, 

de har en stor tradition for motorløb og især Ferrari har i gennem mange haft fans over hele 

kloden der følger deres hold, deres biler og personerne bag.  

Disse biler er bygget til perfektion og henvender sig kun til et selekt publikum, der endda mo-

deller som ikke bliver sat til salg, men som producenterne kan tilbyde til særlige kunder eller 

som kunder kan bede om godkendelse til at købe.  

Begge brands har således gennem deres historie formået at opbygge et meget stærkt kendskab 

blandt forbrugerne og har formået at segmenterer deres positioner inden for det marked netop 

de opererer på.  

På grund af disse brands kompleksitet bliver de til stadighed kun produceret i Italien og det er 

også herfra at den globale distribution og salg bliver håndteret.  

Massmarket Brands: 

Som et resultat af integrationen med Chrysler tilbyder Fiat Group i dag produkter inden for 

alle klasse af personbiler. Fiat, sammen med Chrysler, har i dag en gennemgribende global 

tilstedeværelse.   
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De mest kendte massmarket brands som Fiat i dag producerer, er Fiat, Fiat Professionel, Alfa 

Romeo, Jeep & Chrysler. Disse mærker henvender sig til forskellige segmenter og har også 

vidt forskellige egenskaber. Udover disse har Fiat også sit helt eget tuningsselskab Abarth  

Fiat producerer historisk set primært små og mellemstore personbiler, globalt er den mest 

kendte af disse den ikoniske Fiat 500 som i de senere år er blevet genoplivet og som har taget 

de fleste Europæiske markeder med storm. I Europa har Fiat gennem mange år haft succes 

med rigtig mange af deres modeller, det har dog tit været meget markedsspecifik. I Danmark 

er der eksempelvis blevet solgt rigtig mange Fiat Punto'er gennem tidens løb.  

Fiat Professionel producerer "Light Commercial Vehicles" i daglig tale kaldet LCV. Oversat 

til Dansk er der her tale om varebiler. Fiat Professionel har et stort sortiment af varebiler helt 

fra små biler, som f.eks. Fiat Punto Van over til den store Ducato. Fiat Professionel dækker 

således hele det kommercielle behov for varebiler og transportløsninger lige op til der hvor 

Iveco tager over med deres mellemstore og store lastbiler. I Danmark har Fiat professionel 

blandt andet leveret næsten 2000 biler til Post Danmark.  

Alfa Romeo producerer biler som bliver markedsført som værende i en højere klasse end dem 

der bliver produceret under Fiat brandet. De har ofte et mere sporty look, større motorer og 

mere udstyr end Fiats biler. Der har været mange Alfa Romeo igennem tiden og det seneste 

skud på stammen er en ægte superbil som samtidig kan erhverves meget nemmere end ek-

sempelvis Ferrari og Maserati, nemlig deres 4C. Sammen med Alfa Romeo produceres også 

Lancia.  

Jeep har også en lang historie bag sig og har traditionelt produceret biler i en helt anden klas-

se end de førnævnte. Deres biler har været kendetegnet ved råstyrke, firehjulstræk og hold-

barhed. Bilerne fra Jeep er blevet brugt, og bliver stadig brugt, som personbiler, til offroad 

kørsel og af militæret. Jeep har i 2013/20144 lanceret et nyt og opdateret modelprogram som 

indeholder nyheder og hvor gamle modeller bliver gjort mere tidssvarende.  

Chrysler er, ligesom Jeep, oprindeligt et Amerikansk mærke som i en årrække er blevet pro-

duceret på Chryslers fabrikker i Detroit området. Bilerne fra Chrysler har ligesom Fiat hen-

vendt sig til alle, i dag er et af Chryslers speciale områder Minivans. De har igennem tiden 

bygget biler i alle klasser og i dag hører også mærker som RAM og Dodge ind under Chrys-

ler.  

                                                
4 Kilde: Jyllandsposten - http://jyllands-posten.dk/motor/ECE6548914/baby-jeep-pa-vej/ 
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Mopar er officielt navnet for de to reservedels producenter som opererer under Fiat. Fiat 

Parts and service leverer reservedele til den del af flåden der oprindelig tilhørte Fiat og Mopar 

leverer reservedele til den del af flåden der oprindelig tilhørte Chrysler.  

Komponent og produktionssystemer:  

I Fiat findes der tre forskellige brands der falder under denne kategori, der er tale om Magneti 

Marelli, Comau og Teksid.  

Magneti Marelli designer og producerer primært løsninger til bilindustrien. De producere alt 

fra lysudstyr, motorkontroller over til elektronik og udstyrs systemer. De er også dybt invol-

veret i produktion af udstyr til eftermarkedet og motorsport. Magneti Marelli fokuserer på at 

skabe de bedste rammer for bilerne og på at udvikle intelligente systemer og løsninger som 

kan bidrag til øget sikkerhed. 

Comau har specialiseret sig i at bygge automatiserede produktionsanlæg til bilindustrien. I 

gennem 40 år har de arbejdet med dette og er i dag til stede i 13 lande og arbejder til stadig-

hed med at udvikle specialdesignet løsninger til hver af deres kunder.  

Teksid er verden største producent af støbejernsløsninger til biler. Teksid producerer motor-

blokke, topstykker, motorkomponenter og lignende. De arbejder tæt sammen med deres kun-

der om at udvikle teknologien. Deres kunder omfatter de førende globale producenter af biler, 

lastbiler traktorer og dieselmotorer.  

FGA Capital: FGA Capital er et finansieringsselskab, ejet delvist af Fiat og delvist af den 

franske bank Credit Agricole, der tilbyder finansielle ydelser til Fiats kunder, samt samar-

bejdspartnernes kunder. FGA Capital er repræsenteret i mange af de lande hvor Fiat opererer.  

 

7.1.5 Aktionærforhold 

Aktiekapitalen i Fiat fordeler sig som vist i figur 7.1. Den klart største aktionær, med mere en 

30 % af aktiekapitalen, er EXOR S.p.A. Dette selskab er et af Europas ledende investerings-

selskaber og bliver kontrolleret af Agnelli familien. Agnelli familien har således været med i 

Fiat i hele selskabets levetid og fastholder til stadighed deres kontrol over selskabet.  
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Figur 7.1– Oversigt over aktionærfordelingen i Fiat pr.31.december 2013  

 

 

Kilde: www.fiatgroup.com  

Fiats samlede aktiekapital udgjorde pr. 31. december 2013 € 7.429.389.7975 fordelt på 

1.250.739.023 aktier.  

Fiats aktie er noteret på Mercato Telematico Azionario (MTA)6 som bliver drevet og styret af 

Borsa Italiana. Fiat aktien indgår i FRSE MIB hvilket er indekset med de 40 største børsnote-

rede selskaber på Borsa Italiana.   

Fiat aktien er ligeledes repræsenteret i mere end 30 internationale indekser, der i blandt 

STOXX Europe 600, EUROSTOXX, EUROSTOXX Automobile & Parts and FTSEURO-

FIRST300.  

 

I 2013 blev Fiat aktien for femte år i træk inkluderet i det prestigefyldte Dow Jones Sustaina-

bility Indexes, som kun optager de ledende inden for økonomisk, miljø og social performance. 

 

 

 

 

 

                                                
5 Kilde: Fiats årsrapport 2013. 
6 Kilde: www.fiatgroup.com 
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Figur 7.2: Udviklingen i Fiat aktien i de seneste 3 år. Værdier er oplyst I Euro.  

 

Kilde: www.borsaitaliana.it/ 

7.2 Eksterne forhold 

7.2.1 PEST(EL) 

PEST(EL) modellen anvendes for at finde ud af, hvilke faktorer, der påvirker virksomheden 

nu og om fem år. PEST(EL) er en ekstern model, der bruges til at analysere de faktorer i virk-

somhedens omverden (samfundsniveauet), der har eller kan få en afgørende indflydelse på 

virksomhedens handlemuligheder. Af bilag 1 ses en grafisk fremstilling af PEST(EL)-

modellen.   

 

 

Politiske faktorer (P) 

I hele verden har lovgivningen stor indflydelse på bilindustrien. Der har i gennem de sidste 

mange år været et øget fokus på CO2 emission og der er blevet lovgivet meget på dette områ-

de, der bliver i dag stillet højere politiske krav til bilers forurening og dermed højere krav til 

producenterne. Dette har stor effekt på bilproducenterne, og i denne henseende Fiat, og bety-

der at de skal øge deres fokus på dette og udvikle en handlingsplan for hvordan de gør deres 

produkter mere miljøvenlige. Dette medfører naturlige omkostninger, men kan også være en 

fordel hvis den enkelte producent kan differentiere sit produkt som det mest miljørigtige.  
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De fra politisk side vedtaget skatter og afgifter har også en stor indflydelse på den internatio-

nale bilindustri. I nogle lande er der meget højere afgifter og skatter på biler, hvilke kan gøre 

det meget svært at markedsføre dyrere og mere luksuriøse biler. Ændringer i skatter og afgif-

ter på, de for Fiat, store markeder kan også have store konsekvenser, som for eksempel fal-

dende indtægter som følge af prisnedsættelser. Der er meget store usikkerheder i dette og 

denne faktor kan have en både negativ og positiv indflydelse. Hvis for eksempel der bliver 

lempet på afgifterne i højafgiftslandene vil det kunne betyde af Fiat er i stand til at sælge flere 

af de produkter. 

 

Øget fokus på konkurrence, og lovgivning på dette område, kan også være med til at begræn-

se den måde hvorpå de forskellige producenter opererer i markedet på.  

I mange lande, specielt i Vesteuropa, har der også i de seneste år været politisk fokus på at 

minimerer privattransport og få flytte flere til offentlige transportmidler. I Danmark har der 

for eksempel været talt en del om Road Pricing i 2013, men det er senest blevet afvist af rege-

ringen7. Det vil få en stor indflydelse på alle producenter hvis denne form for skat vil blive 

indført da det højst sandsynligt vil få en mærkbar konsekvens på salgstallene.  

 

Økonomiske faktorer (E) 

Den generelle økonomiske vækst i verdenssamfundet har stor indflydelse på bilbranchen. Da 

finanskrisen indtraf, blev mange producenter ramt rigtig hårdt. Det blev dyrere at finansiere 

sin produktion og salgstallene faldte drastisk. Når de finansielle markeder verden over mister 

tilliden til verdensøkonomien, og mange mennesker mister deres job, vil det betyde at forbru-

germarkedet falder til meget lave niveauer. Folk begynder at spare deres penge op i stedet for 

at bruge dem på forbruger goder, som for eksempel en ny bil. På nuværende tidspunkt er ver-

densmarkedet ved at bevæge sig mod bedre tider og eksempelvis i Danmark bliver det spået 

af Nationalbanken at privatforbruget vil stige frem mod 20158.  

 

Der er ligeledes ved at ske et økonomisk magtskifte i verden, de såkaldte BRIC vækstlande er 

på vej frem og står for en stor del af verdens bilproduktion. Det vurderes af den danske natio-

                                                
7 Kilde: Spørgsmål til Ministeren: http://www.ft.dk/samling/20131/spoergsmaal/s77/index.htm 
8 Kilde: Artikel fra Børsen 
http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/272534/nationalbanken_opsving_paa_vej_for_privatforbrug.html 
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nalbank at det er en vedvarende positiv økonomisk udvikling der foregår i de lande9. Dette 

økonomiske magtskifte betyder at producenterne kan miste store andele af deres forretning 

hvis ikke de også udvikler sig på disse markeder. Fiat har en stor tilstedeværelse i Brasilien og 

i Indien10 og den økonomiske udvikling her kan således være med til at forbedre Fiats positi-

on i fremtiden. I Kina som også er et højvækst land er Fiat også til stede og har lige lanceret 

en model udelukkende til det kinesiske marked.11 Disse nye markeder stiller krav til både pris 

og teknologi.  

En god indikator på sammenhængene i verdensøkonomien er, foruden bilsalget, også brand-

stofprisernes udvikling. Forøget brandstofpriser er også med til at påvirke salget af biler i ne-

gativ retning.  

 

Sociokulturelle faktorer (S) 

Den vigtigste faktor her er ændringen i købernes livstil. Der har ikke tidligere været et så stort 

fokus som der eksisterer i dag på både miljørigtighed og sikkerhed. I dag bliver der fra for-

brugerens side stille andre krav til en bil end der blev tidligere og det vurderes ikke at kravene 

bliver mindre med tiden.  

Det øget fokus på miljøvenlighed og C02 udledning tvinger de store producenter til at fokuse-

rer utrolig meget på dette, selvom producenterne overholder de krav der er blevet fremsat fra 

politisk side, er de under konstant tryk fra forbrugernes side for hele tiden af have den pro-

duktportefølje der er bedst på det grønne område. Samtidig er mange forbrugere interesseret i 

biler der ikke bliver fremdrevet af benzin, diesel osv. På dette område arbejder Fiat på flere 

modeller baseret på el og biogas. Dette gør de med stor succes12 og har blandt andet vundet en 

pris for deres Fiat Panda Natural som bliver fremdrevet af naturgas.  

Generelt skal producenterne være i stand til at tilpasse sig de sociokulturelle faktorer der eksi-

sterer på de enkelte markeder de opererer på. Der er meget stor forskel på hvad man forventer 

af en bil i Vest Europa, Kina, Brasilien og Dubai. Som de fleste selskaber udvider mere og 

mere over landegrænser er dette yderst vigtigt. 

 

Teknologiske faktorer (T) 

                                                
9 Kilde: Artikel fra Nationalbanken: 
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE9004F6416/side/Monetary_review_4_Quarter_2004/$file/kap03.html 
10 Kilde: Fiats Årsrapport 2012 
11 Kilde: Wall Street Journal: http://online.wsj.com/news/articles/SB1000087239639 
12Kilde: Green Car Congress http://www.greencarcongress.com/2010/06/panda-20100605.html 
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I den eksisterende bilindustri foregår produktionen ikke som i gamle dage. I de sidste 30 år 

har bilindustrien gennemgået en stor omvæltning og størstedelen køres på højteknologiske 

masseproduktionsapparater. Der skal fra producentens side hele tiden udvikles på det eksiste-

rende produktionsanlæg og tænkes i helt nye baner, det gælder, som altid, om at konstant søge 

mod at minimerer sine udgifter til produktion. Toyota der er en af verdens største producenter 

af biler opfandt i 1950'erne Lean-konceptet13 og dette er et bevis for at der hele tiden skal væ-

re fokus på optimering af den teknologi der benyttes.  

 

Så udviklingen af produktionsmetoder er særdeles vigtig for en bilproducent og deres evner til 

at omstille sig og udvikle påvirker deres bundlinje utrolig meget. For at klare fremtidens 

strengere miljøkrav kræves der nye produktionsformer og ny teknologi. 

 

Der skal hele tiden arbejdes med udviklingen af nye og forbedret sikkerhedssystemer da disse 

krav også hele tiden bliver skærpet og er et stort parameter når der investeres i en bil af for-

brugerne. Det er standardiseret målinger for hvor sikker en bestemt model er og i dag er man 

forpligtet til at oplyse forbrugerne om dette ved et bilsalg.  

Samtidig er udviklingen af nye teknologier i form af el- hybrid- og gasbiler meget vigtig da 

det inden for mange år kan være disse biler der helt overtager markedet fra de fossile brand-

stoffer.  

  

Miljømæssige forhold (E) 

De miljømæssige forhold har stor indflydelse på bilbranchen. Der bliver til stadighed stillet 

strengere og strengere krav til bilers udledelse af C02 for eksempel er der lige vedtaget nye 

krav af EU parlamentet der skal sikre mindre udledning af C02 frem mod 202014. I dag kan 

producenterne blive pålagt bødestraf for hver enkelt bil der ikke opfylder de betingelser der 

bliver stillet. Det er indlysende at både miljø- og klimakrav fra myndighederne, samt krav fra 

forbrugerne, vil påvirke bilindustrien i fremtiden.  

Disse miljømæssige forhold har også stor indvirkning på salget af de forskellige modeller 

producenterne har i deres modelprogram. Hvor det måske i fremtiden vil bevæge sig endnu 

mere væk for store biler og over i mod små miljørigtige biler. Det er derfor vigtigt at produ-

centerne er i stand til opdater deres modelprogram. 

 

                                                
13 http://leanforum.wordpress.com/2007/05/21/hvad-er-lean/  
14 Kilde: Artikel fra EU Parlamentet: http://www.europarl.dk/da/nyheder_aktiviteter/nyheder/co2udledning.html 
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Lovmæssige forhold (L) 

Som nævnt under de miljømæssige forhold sker der på miljøområdet indgriben fra fx EU-

parlamentet, der har betydning for Fiat og de øvrige bilproducenter. Der kan foruden miljø 

også ske indgriben på andre områder, der kan påvirke fremtiden. Under lovgivning kan ele-

menter som for eksempel Road Princing også have stor indflydelse.  

Samlet vurdering PEST(EL) 

Alle faktorerne har indflydelse når man prøver på at vurderer hvordan omverdens faktorerne 

vil påvirker Fiat i fremtiden. Det er måske især de teknologiske udfordringer i forbindelse 

med udvikling af fremtidens sikre og miljømæssige biler der vægter størst. Derudover er også 

både de politiske bestemmelser og den generelle økonomiske udvikling på verdensplan vigtig 

når Fiat skal planlægge sit fremtidige virke. Generelt set er det ikke faktorer Fiat selv kan på-

virke, men nærmere noget de skal tilpasse sig for at kunne overleve og forsætte væksten.  

7.2.2 Porters Five Forces  

I forrige afsnit PEST(EL)-modellen blev der analyseret på eksterne faktorer på et samfunds-

niveau. I dette afsnit anvendes Portes Five Forces modellen til at analysere, de eksterne fakto-

rer på et brancheniveau. Af figur 7.3 fremgår en grafisk illustration over Portes Five Forces 

modellen. Figuren viser, at der foregår en konstant rivalisering blandt de eksisterende virk-

somheder. Denne rivalisering er under samtidig påvirkning af fire aktører: Potentielle udbyde-

re, leverandører, substituerende produkter, samt kunder. Jo svagere påvirkningen er fra de fem 

markedskræfter, desto mere værdiskabende er branchen og dermed potentialet for den enkelte 

virksomhed i branchen. 

 

Figur 7.3: Grafisk illustration af Porter Five Forces model 
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Trusler fra nye konkurrenter (Adgangsbarrierer) 

Det er sjældent at nye producenter indtræder i bilindustrien. Det er i de sidste mange år lykke-

des for nogle enkelte, men det har ikke været biler der er blevet produceret til det almindelige 

forbrugermarked. Det er primært på markedet for ekstremt dyrere biler så som Konigsegg og 

lignende. Generelt er bilbranchen en branche der er svær at komme ind i for nye konkurrenter 

da der både er meget store kapitalomkostninger, men der er også en meget stor teknologisk 

viden der skal købes eller udvikles. Samtidig kan det være svært at finde leverandører da 

mange leverandører i dag har måske en enkel eller to producenter som kunde.  Det vil heller 

ikke være nemt for et nyt Mass Market brand at konkurrerer med de velkendte brands der 

eksisterer i dag.  Der er dog de udviklende lande som for eksempel BRIC landende hvor der 

kan opstår nye internationale konkurrenter, da der på mange af disse markeder er stor risiko-

villig kapital og da præferencerne for de etablerede producenter måske endnu ikke er slået 

igennem.  

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke  

Der er en del leverandører til bilindustrien, men der er ikke noget der tyder på at disse har en 

stor forhandlingsstyrke overfor Fiat, mange af de specialiserede komponenter producerer de 

selv og mange af de standardiserede komponenter antages der at der nemt kan findes nye pro-

ducenter af da disse er de samme i mange typer biler. Desuden er mange leverandører dybt 

afhængige af de store producenter. Det vil sige at mange af leverandørerne hurtigt vil kunne 

udskiftes. Fiat, sammen med Chrysler, står således stærkt over for deres leverandører. Hvis 

leverandørerne skulle have en større forhandlingsstyrke overfor bilproducenterne ville de bli-

ve nød til at konsoliderer sig, hvilket måske ville medfører at de stører producenter blot selv 

vil producerer de dele de førhen købte. 

 

Konkurrence fra substituerende produkter  

Af substituerende produkter kan nævnes både offentlig transport, samt privat transport i for-

bindelse med fly, busser og færger. I mange store byer hvor den offentlige transport fungerer 

tilstrækkeligt kan bilbranchen blive påvirket af dette. Den offentlige transport i byer som for 

eksempel, London, Amsterdam & Paris er en hurtigere transportmetode end privatbilisme. 

Det vurderes dog at den offentlige transport ikke umiddelbart vil have en stor effekt på bil-

branchen, med nye markeder hvor flere og flere får råd til privatbilisme og eksisterende mar-

keder hvor antallet af biler i drift er nogenlunde konstant.  
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Kundernes forhandlingsstyrke 

Fiats kundekreds er meget varieret, men den består primært af den endelige forbruger, virk-

somheder eller organisation. Faktum er at der er mange forskellige kundegrupper og at disse 

har mange forskellige valgmuligheder når de skal købe en ny bil. Der eksisterer til en hvis 

grad præferencer blandt de enkelte kundegrupper, men generelt er kundernes forhandlings-

styrke høj i bilbranchen da udvalget er så stort. Fiat og de øvrige producenter i branchen må 

derfor tage hensyn til forbrugerne.  

 

Konkurrenceintensiteten i branchen 

Der er en stor konkurrence på markedet for både personbiler og LCV køretøjer. I bilag 2 ses 

en oversigt over branchens 10 største producenter i 2012. Da der er så mange udbyder og kon-

stant konkurrence på priserne vurderes det at der er fuldkommende konkurrence på de fleste 

af de segmenter Fiat sælger. Dette betyder at Fiat ikke har den store indflydelse på prisfast-

sætningen af virksomhedens produkter og udgangspunktet er at prisen fastsættes på markeds-

vilkår. Fiat opererer dog også på markedet for luksusbiler og her vurderes konkurrenceintensi-

teten at være af en nogen anden grad. Her er der ikke fuldkommende konkurrence og køberne 

har en meget høj præference, dette tillader Fiat at prisfastsætte der produkter som de selv øn-

sker det. De to mest eksklusive mærker fra Fiat er Ferrari og Maserati. Overordnet set er kon-

kurrence således stor i markedet og Fiat konkurrer direkte med sine konkurrenter på pris, kva-

litet og design.  

 

Samlet vurdering Portes Five Forces 

Af konkurrenceanalysen fremgår det at der specielt er to faktorer som Fiat skal have deres 

fokus på.  Den ene faktor er kunderne og den anden er konkurrenterne. 

Det er fastslået at kunderne har en høj forhandling styrke, de har mange muligheder for at 

købe deres biler af andre producenter og præferencen over for et enkelt mærke har været da-

lende i de senere år. Så fordi man en gang har købt en Fiat er det ikke sikkert den næste bil 

også bliver en Fiat. Fiat skal derfor fokusere på hele tiden at kende kundernes behov og krav, 

dette gælder både deres økonomi samt deres præferencer til kvalitet, design og sikkerhed.  

Konkurrence niveauet på markedet er ligeledes en faktor som Fiat skal have øget fokus på. 

Nuværende samt eventuelle nye konkurrenter er en trussel for Fiat og der skal derfor konstant 

holdes øje med hvad de foretager sig. Det er vigtigt for Fiat at have produkter der matcher 
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deres konkurrenters, de skal matche på alle parametre, hvoraf den vigtigste i dag er prisen. Et 

nyt marked hvor der er mulighed for at trænge ind er ligeledes en mulighed der ikke må for-

spildes, jo hurtigere der reageres i forhold til konkurrenterne, jo mere vil man få ud af det.    

7.3 Interne forhold 

Interne forhold er de forhold Fiat selv har indflydelse på, modsat de eksterne forhold. For at 

identificerer de væsentligste interne forhold, der påvirker Fiat vil der første blive foretaget en 

analyse af den indre effektivitet, herunder fastlæggelse af kernekompetencer og udnyttelsen 

heraf. Dernæst foretages en analyse af den ydre effektivitet, herunder virksomhedens evne til 

værdiskabelse hos ejerne og til sidst en analyse af virksomhedens udviklingsaktivitet, inden-

for de forskellige forretningsområder samt markeder.  

7.3.1 Indre effektivitet 

For at kunne identificere de kernekompetencer og ressourcer, der har indflydelse på Fiats 

stærke og svage sider, foretages der en værdikædeanalyse. Værdikædeanalysen foretages ud 

fra Porters værdikæde model15 som ses grafisk illustreret i figur 7.4 

 

Figur 7.4: Porters værdikæde 

Støtte-

aktiviteter

Primære Indgående Produktion Udgående Marketing Service

aktiviteter logistik logistik og salg

Virksomhedens infrastruktur

Ledelse af menneskelige ressourcer

Teknologisk udvikling

Indkøb til værdikæden

 

Kilde: Elling og Sørensen, Regnskabsanalyse & værdiansættelse – en praktisk tilgang side 79 

+ egen tilvirkning 

En værdikædeanalyse kan benyttes til at identificere hvor der skabes og hvor der fragår værdi 

i en virksomhed. Hele forretningsgangen i et selskab, lige fra indkøb til salg, inddrages i en 

sådan analyse.  

Fiat er primært en produktionsvirksomhed, derfor anskues værdikæden også ud fra denne 

vinkel. Som sekundær aktivitet ejer Fiat også finansieringsselskaber der finansierer virksom-

hedens kunder.  

                                                
15 Kilde: Elling og Sørensen, Regnskabsanalyse & værdiansættelse – en praktisk tilgang side 79  
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Før den egentlige værdikædeanalyse foretages er det vigtigt, at kigge på hvilke ressourcer det 

er Fiat har til rådighed, både materielle, immaterielle og menneskelige ressourcer 

Materielle ressourcer  

Fiata væsentligste materielle ressourcer består af ejendomme, produktionsanlæg og inventar. 

Pr 31. december 2013 udgør Fiats materielle anlægsaktiver udgør 26,3 % af den samlede ba-

lancesum og varelagrene udgør pr. 31. december 2013 ca. 11,78 % 16 af den samlede balance-

sum. De materielle anlægsaktiverne har således en værdi på 22.843 mio. EUR og varelagere-

ne har en værdi af 10.230 mio. EUR. 

Tidligere var Fiat en ordreproducerende virksomhed, det er den ikke i dag, i dag er den lager-

producerende for, at kunne forsyne markedet bedst muligt. Skiftet har dog betydet, at der gen-

nem mange år er opbygget lagre rundt omkring i verdenen.  

Det skal nævnes, at alle Fiats produktionsanlæg er ISO certificerede, hvilket er et tegn på, at 

man hos Fiat er miljøbevist. 

Immaterielle ressourcer  

Fiats immaterielle ressourcer består primært af udviklingsomkostninger og patenter. Hos Fiat 

gøres, der meget ud af at hele tiden at udvikle nye biler og reservedele, samtidig med at virk-

somheden forsøger at følge med miljøkravene og være et skridt foran. Som et resultat af dette 

har Fiat 78 Research & Development centrer strategisk placeret over hele verden17. En del af 

Fiats strategi er at udvikle endnu mere på produkt porteføljen og konstant være et skridt foran 

konkurrenterne, opnås det vil der også naturligt ske en vækst i de immaterielle aktiver.  

Menneskelige ressourcer 

De menneskelige ressourcer er medarbejderne. At bevare denne ressource indebærer bl.a. 

ansættelse, fastholdelse, udvikling/uddannelse og eventuel afskedigelse af medarbejdere. 

Virksomheden kan opnå en mere effektiv udnyttelse af medarbejderne samt en evt. minime-

ring af omkostningerne ved at udnytte denne aktivitet optimalt. Der var pr. 31. december 2013 

ansat 226.000 medarbejdere hos Fiat. Medarbejderne bidrager dagligt til en værdiskabelse og 

det er derfor vigtig for en virksomhed, at passe på sine medarbejdere. Af figur 7.5 ses den 

geografiske placering af Fiats ansatte.  

 

                                                
16 Kilde: Fiat Annual report 2013 side 130 
17 http://www.fiatspa.com/en-US/group/Pages/group.aspx 
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Største delen af Fiats ansatte er med i stærke unioner der er med til at sikre deres rettigheder 

og forpligtelser over for Fiat. Fiat opfordrer således deres produktionsmedarbejdere til dette. 

 

Figur 7.5 – Geografisk placering af ansatte 31. december 2013 

 

Kilde: Fiat Annual report 2013: Page 91 

Som det kan ses af ovenstående har Fiat langt størstedelen af deres ansatte i Europa og Nord-

amerika. Dette er en direkte følge af at Fiats oprindelige og naturlige markeder har været i 

Europa og at Chrysler familiens oprindelsesland er USA. Den store aktivitet i Sydamerika 

relaterer sig primært til produktionen og udviklingen i Brasilien.  

Ifølge Fiats egen kommunikation, gør de meget for deres medarbejdere, der sørges for, at 

medarbejderne bliver uddannet og at de på flere måder får indflydelse på virksomheden. Ale-

ne i 2013 blev der ansat mere en 34 000 på verdensplan. Mere end 6500 korte kontrakter blev 

konverteret til fastansættelser og mere 4.2 millioner timers træning blev givet til omtrent 

186,000 ansatte. Antallet af trænings timer steg med 1,1 % procent fra 2012 til 201318. 

For en produktionsvirksomhed er det vigtigt at man gør noget for ens medarbejdere og at ar-

bejdsmiljøet er så optimalt som muligt. Målet for Fiat er at man helt vil eliminere alle arbejds-

relaterede ulykker. Dette er måske ikke muligt men det er lykkes for Fiat konstant at minime-

re antallet. Således var der i 2013 0.19 ulykke per 100.000 timer arbejdet, dette er en forbed-

ring på 13,6 % i forhold til 2012 og hele 56,8 % procent i forhold til 201019.  Fiat søger hele 

tiden at udvikle deres sikkerhedssystemer og har et mål om at alle deres anlæg i fremtiden 

skal være OHSAS 180 001 certificeret. OHSAS er en klassificering af arbejdssikkerheden20.  

Værdikæden 

Da Fiats primære aktivitet er at producere biler betyder det at hele værdikæden er i brug. I de 

følgende afsnit vil disse blive gennemgået. 

 
                                                
18 Kilde: http://2013interactiveannualreport.fiatspa.com/#homeBlock_2 
19 Kilde: Fiat Sustainability report 2013: Page 152 
20 Kilde: http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/ 
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Indgående logistik 

I den første fase skaber Fiat værdi ved at alle deres brands og datterselskaber har et indkøbs-

samarbejde. Dette samarbejde strækker sig over alt hvad der indkøbes af både produkter og 

ydelser til Fiat gruppen. Når indkøbspriser på råvarer holdes på et minimum, vil dette i sidste 

ende gavne prisen på produkterne og dermed skabe værdi for Fiat, og i sidste ende forbruge-

ren.  

 

Produktion 

Design, sikkerhed og miljøvenlighed er som nævnt nogle af de største faktorer for den enkelte 

forbruger. Inden produktionen af en bil sættes i gang, foregår der en omfattende proces nem-

lig hele udviklingen bag den enkelte bil. Hvordan skal den se ud? Hvordan bliver den sikker? 

osv. Udviklings- og forskningsprocessen må anses at være den proces i hele værdikæden, der 

skaber mest værdi for forbrugeren, idet det er denne der skaber hele grundlaget for produktet. 

I produktionsprocessen har Fiat fokus på, at anlæggene kører som de skal og for at optimerer 

processerne er produktionen af de enkelte biler, nøje fordelt ud på de enkelte fabrikker og 

også i denne fase spiller samarbejdet med Nissan en større rolle. Alle Fiats produktionsanlæg 

er ISO 14 001 certificerede, et sådan miljøcertifikat oplyser forbrugerne om, at de kan have 

tillid til, at virksomheden aktivt minimerer påvirkning af miljøet fra sine virksomhedsproces-

ser, produkter og serviceydelser21. Både optimeringen af produktionsprocessen samt miljøcer-

tificeringerne skaber værdi for forbrugeren.  

 

Udgående logistik  

Distributionen af de færdigproducerede produkter forgår igennem Fiats datterselskaber i de 

lande hvor Fiat opererer. Fiat har som regel et datterselskab i landet hvor produktet sælges, 

dette datterselskab håndterer primært import af Fiats biler og håndterer salget fra Fiat til det 

pågældende lands forhandlernetværk. Forhandlerne kan både være ejet af Fiat, men i mange 

markeder er det primært ikke Fiat ejet forhandlere der står for distributionen. Som en følge 

heraf bliver der brugt mange ressourcer på at vedligeholde Fiats relationer med de enkelte 

forhandlere for konstant at sørge for at Fiats produkter bliver fremstillet på den ønskede måde.  

Markedsføring og salg  

Fiat har et stort fokus på markedsføring af deres produkter. Der bliver reklameret og produce-

ret salgsmateriale både på internationalt plan og på de enkelte markeder.  

                                                
21 http://www.dnv.dk/certificering/ledelsessystem/environment/iso14001.asp  
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På internationalt plan bliver der produceret TV reklamer med stjernerne fra Ferraris formel 1 

hold i de forskellige Fiat modeller og der bliver produceret andre reklamefilm. I de lokale 

markeder bliver der produceret reklame materiale til radio, trykte medier, billboards og lig-

nende.  

 

Fiat skaber også værdi gennem sponsorater og ydelser. Bland andet har Fiat gennem en år-

række været sponsor for Ferraris formel 1 hold - og man kan med store bogstaver se FIAT 

skrevet på bilen. Dette forbinde den almindelige Fiat med noget så, for den almindelige for-

bruger, uopnåeligt som en Ferrari. Fiat sponsorer også diverse andre motorsports aktiviteter 

for eksempel sponsorer Fiat Professionel hold i den internationale MOTO GP serie22 og det 

nye Alfa Romeo flagskib, Alfa 4C, bliver brugt som safety car i den internationale WTCC 

serie23. 

 

 

Service  

Eftermarkedet eksisterer for at kunne hjælpe kunderne med at vedligeholde deres biler og for 

at kunne skabe profit på tilbehør og vedligeholdelse efter bilerne bliver ældre. Eftermarkedet 

har en stor indflydelse på Fiat og er et af de områder hvor der skabes det største overskud. 

Eftermarkedet fungerer ligesom salget igennem Fiats Nationale forhandlernetværk. Dette ef-

termarked er det der at retfærdiggøre salget af biler med et tab, da man forventer at den enkel-

te enhed kommer til at give overskud igennem hele dens brugstid.  

Igennem hele værdikæden skaber Fiat værdi for forbrugeren og virksomheden har fokus på 

samtlige områder, samt udvikling heraf. De vigtigste faktorer for Fiats forbrugere er kvalitet, 

sikkerhed, miljøvenlighed, service og pris.  

Integrationen af Fiat & Chrysler. 

Efter at Fiat 1. januar overtog 100 procent ejerskab af Chrysler må det givet vis kunne medfø-

rer en del synergier. De vil kunne samarbejde om de ting der er nævnt i dette afsnit og på den 

måde skabe yderligere værdi for selskabet. De vil få større adgang til hinandens markeder og 

få adgang til allerede etablerede rutiner inden for alle deler af værdikæden.  

                                                
22 http://www.theautochannel.com/news/2014/02/05/102784-fiat-professional-is-official-sponsor-and-official-
car-supplier-for.html 
23 http://www.autoblog.com/2014/03/14/alfa-romeo-4c-wtcc-safety-car-official/ 
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7.3.2 Ydre effektivitet 

For at kunne identificerer Fiats ydre effektivitet skal der analyseres på deres produkt porteføl-

je og de markeder virksomheden opererer på.  

Forretningsområder 

Fiats primære forretningsområder er som før nævnt salget af personbiler, LCV køretøjer og 

luksusbiler. Langt størstedelen af virksomhedens indtjening kommer herfra, den resterende 

del kommer fra komponentvirksomhederne og finansieringsselskabet.  

Produkter   

Af bilag 3 ses en oversigt over alle de brands og virksomheder som Fiat har kontrollen over. 

Som det kan ses er der mange brands og ikke alle brands bliver markedsført på alle markeder. 

De klassiske Fiat brands har i mange år haft det svært og der har været mangel på en god pro-

duktportefølje. Den seneste bil, under selve Fiat mærket, der havde, og til stadighed har, suc-

ces var genoplivningen af den klassiske Fiat 500. Siden er der komme mange varianter af 

denne og de har slået mere elle mindre igennem på de forskellige markeder.  

Andre modeller og brands har det rigtig godt, for eksempel havde Jeep sit bedste år i mange år 

sidste år og koncernen er i år kommet med hele tre nye jeep modeller og fortsætter med at 

rulle brandet ud på de markeder hvor det ikke har eksisteret i forvejen.  

Der er i fremtiden planlagt nye modeller for næsten alle brands, som skal tage konkurrencen 

op. Der er dog også brands der ikke længere vil blive udviklet på, et af dem er for eksempel 

Lancia, der vil i fremtiden ikke blive produceret nye modeller specielt til Lancia brandet, og 

dem der nu vil på kort sigt udgå af sortimentet. I fremtiden vil Lancia primært være Chryslers 

biler med et Lancia mærke på.  

Der er også planlagt nye modeller på markedet for luksusbiler, hvor der især fokuseres på en 

ny linje af eventuelt billigere Maserati rettet mod en større klasse af forbrugerne. Modelpro-

grammet for Ferrari vil forsætte uændret og upåvirket af resten af gruppens aktiviteter.  

Markeder  

Mange eksperter spår at fremtidens bilmarkeder skal findes i de såkaldte BRIC lande24. Såle-

des har McKinsey foretaget en undersøgelse med rundspørge blandt lederne af de største fa-

brikanter globalt og konklusionen er at 65 % af væksten i det globale marked skal findes i 

                                                
24 Kilde: McKinsey&Company - the road to 2020 and beyond. 
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BRIC landende. Samtidig peger rapporter også på at der i løbet af de næste år vil være de 

samme krav fra forbrugerne i BRIC landende som der er fra forbrugerne i Europa og Nord-

amerika25.  

Fiat er allerede godt positioneret på markederne i en del af BRIC landende.  Fiat har en stor 

tilstedeværelse i Brasilien, med både egne produktionsanlæg og salgskanaler og har ligeledes 

en tilstedeværelse i Kina gennem samarbejde med en Kinesisk producent. Det er således lige 

blevet offentlig af Fiat vil til at producere og markedsfører Jeep på det kinesiske marked i 

samarbejde med en lokal producent. 26 

 

Figur 7.6– Fiats salgs fordelt på regioner i 2012 .  

 
Kilde: www.fiatgroup.com – Investor relations 

Af figur 7.6 ses det tydligt at Fiat har en tilstedeværelse på de største markeder globalt. Det 

kan her også ses hvordan fordelingen er mellem brands der oprindeligt stammer fra Fiat og 

brands der oprindeligt stammer fra Chrysler.  Her kan det ses at den største region tydeligt er 

Nordamerika hvor hele 47,5 % af salget ligger - her er det dog næsten kun Chrysler brands 

                                                
25 Kilde: KPMGs - Global automotive executive summery 2013 
26 Kilde: http://www.marketwatch.com/story/fiat-chrysler-to-build-jeeps-in-china-2014-04-19 
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der sælges. Hvor i mod at det på det sydamerikanske og europæiske marked, med henholdsvis 

23,3 % og 26,3 % af salget primært er Fiat der sælges.  

Der er store muligheder for Fiat gruppen når man ser på udbredelsen af henholdsvis Fiat og 

Chrysler mærker på de forskellige markeder. Det vil være muligt for Fiat at introducerer de 

brands fra Chrysler der hvor Fiat Brands står stærkt og omvendt.  

Samtidig vurderes det at den primære vækst skal finde på nye markeder men også de mar-

kedsandelene på de Europæiske markeder skal forbedres.  

Figur 7.7– Fiats markedsandele i EU 2011/2010.  

 

Som det kan ses af ovenstående har Fiat mistet markedsandele på det Europæiske marked i 

perioden fra 2010 - 2011. Den samme trend er forsat og skylden gives til det manglende pro-

dukt sortiment. Så der er store muligheder for forbedring af markedssituation på de Europæi-

ske markeder.  

7.4 Ansoff vækst Matrice 

Ved hjælp af Ansoffs vækstmatrice gennemgås nu hvilke vækststrategier Fiat har brugt for at 

komme til der hvor de er i dag og hvilke de planlægger at bruge for at vækste i fremtiden. 

Matricen bevæger sig mellem eksisterende og nye produkter på eksisterende og nye markeder, 

jf. figur 7.8. Hver vækststrategi vil blive gennemgået individuelt og efterfølgende blive sam-

menholdt med Fiats strategier.  

 

 

 

 

Units Units % Chg
2011 2010 2011 2010

FIAT Group 7.1 7.9 928,39 1,056,399 -12.1
FIAT 5.1 6.1 671,131 811,774 -17.3
LANCIA/CHRYSLER 0.8 0.8 102,099 108,432 -5.8
ALFA ROMEO 1.0 0.8 125,794 105,663 +19.1
JEEP 0.2 0.1 22,177 13,663 +62.3
Others (2) 0.1 0.1 7,189 16,867 -57.4

January – December
    % Market Share

MARKET SHARE IN THE 
EU
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Figur 7.8 – Ansoffs vækstmatrice 

 

Kilde: http://vob.systime.dk/index.php?id=612 

Markedsindtrægning 

Denne strategi defineres ved, at virksomheden skal forsvare sine nuværende markedsandele 

med sine nuværende produkter. Dette kan blandt andet opnås ved at øges markedsføringsind-

satsen overfor en eksisterende målgruppe eller via en effektivisering inden for værdikæden. 

Denne strategi vil altid være nødvendig for en virksomhed, da det er vigtigt at fastholde sine 

trofaste kunder for at kunne holde sin basis markedsandel. Fiats brug af denne strategi kan 

blandt andet ses på de Europæiske markeder hvor der igennem en årrække er blevet markeds-

ført de samme modeller. Modellerne bliver hele tiden billigere og bedre. Men i det store hele 

er det de samme produkter.  

Markedsudvikling 

Ved markedsudvikling forstås, at virksomheden tilbyder sine eksisterende produkter til nye 

geografiske markeder eller målgrupper. Det vil sige at man kan målrette sine produkter til nye 

segmenter på allerede eksisterende markeder eller tilbyde sine produkter på helt nye marke-

der.  

Denne strategi er Fiat begyndt at gøre brug af i større og større grad. I dag tilbydes mange 

mærker/modeller kun på få markeder men det er Fiats intention at tilbyde flere modeller på 

alle markederne.  

Eksempelvis er dette blevet gjort med Jeep brandet. Det er traditionelt hjemmehørende på det 

Nordamerikanske marked, men det er nu ved at blive rulle fuldt ud på alle de markeder hvor 

Fiat eksisterer. I fremtiden vil en større del af Fiat og Chryslers samlede modelprogram være 

tilgængeligt på alle de markeder hvor de opererer.  

Produktudvikling 

Produktudvikling er en strategi, hvor virksomheder skaber vækst ved at producere nye pro-

dukter til sine eksisterende markeder. Dette kan både være ved at udnytte sine gamle kompe-
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tencer eller anskaffe sig nye. Denne strategi har Fiat historisk set fulgt på at alle de markeder 

de opererer på. Der har været stort fokus på konstant at udvikle sit modelprogram og komme 

med nye banebrydende modeller. I de senere år har Fiat ikke haft det fokus på dette område 

inden for de tradionelle brands og dette er en af grundene til at de har mistet markedsandele 

på deres traditionelle markeder. I fremtiden vil fokus blive øget på produktudviklingen, dette 

kan allerede nu ses af at der planlægges nye modeller inden for både Fiat, Alfa Romeo og 

Maserati brandet.  

Diversifikation 

Den sidste vækststrategi er diversifikation, hvor virksomheden udbyder et nyt produkt til et 

nyt marked. Dette kan ske på to måder, enten ved relateret eller ikke relateret diversifikation, 

hvor den relaterede diversifikation bygger på virksomhedens eksisterende viden og produkti-

onsmetoder, mens ikke relateret diversifikation slet ingen tilknytning har til de eksisterende 

produkter og markeder.  

 

Denne strategi har historisk set ikke været benyttet af Fiat, men i de senere år har Fiat allige-

vel, gennem samarbejdet med en kinesisk producent, sendt helt nye produkter på et næsten 

udprøvet marked.  

Konklusion Ansoffs vækstmatrice 

For at kunne skabe vækst har Fiat, både historisk set og, i fremtiden brug for at følge flere 

produktstrategier. Der skal i særdeleshed fokuseres på både markedsindtrægning, markedsud-

vikling og produktudvikling. Deres strategiske udvikling kan ikke sættes i blot en af de fire 

kategorier, da de så vil halte langt bagefter deres direkte konkurrenter.  

7.5 SWOT-analyse 

En SWOT-analyse27 har til formål, at identificerer en virksomheds strategiske retning og posi-

tion samt at vurdere, om den valgte strategi er fornuftig. Analysen tager udgangspunkt i de 

primære muligheder, trusler, styrker og svagheder, der blev identificeret gennem analysen af 

de eksterne og interne forhold. De væsentligste identificerede forhold er opsummeret i figur 

7.9, forholdene vil blive videreført i kapitlets delkonklusion.  

 

 

                                                
27 Kilde: Elling og Sørensen, Regnskabsanalyse & værdiansættelse – en praktisk tilgang side 105 
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Figur 7.9 – SWOT Analyse af Fiat.  

 

 

7.6 Delkonklusion  

I mange år har bilbranchen lidt under finanskrisen, salgstallene har været faldene på de tradi-

tionelle markeder. Nu er den globale økonomi på vej ud af krisen og i mange lande og geogra-

fiske områder ser man nu vækst frem for recession.  

Som nævnt er en af de første markører for en nedgang i økonomien slagstallet på biler. Det er 

tydligt at så snart økonomien daler, falder andelen af solgte nye biler. I tider hvor økonomien 

er trængt er bilen et af de goder der bliver droppet, enten helt eller blot udsat. Derfor har det 

utrolig stor betydning for den globale bilbranche at økonomien nu vender. Dette vil gavne alle 

de store producenter og medføre en fremgang i salgs tallene.  

Som nævnt er bilbranchen ledet af både stor konkurrence men også en hvis grad af præferen-

ce, derfor er det vigtigt at Fiat bliver ved med at fastholde deres strategi om at være markeds-

ledende inden for både sikkerhed og miljø. Netop disse to punkter, som der er belyst i det fo-

regående, er fokuspunkter fra både den lovgivende part, men også fra den enkelte forbruger.  

Konklusionen på den strategiske analyse af Fiat er at de skal fastholde deres strategi om at 

markedsfører deres produkter på nye markeder. I dag bliver, som nævnt, en stor del af Fiat og 

Chryslers produkter ikke markedsført på hinandens markeder. Samtidig er det også vigtigt at 

de enkelte brands konstant fornyer deres modelprogram for at sikre et fortsat salg på de tradi-

tionelle hjemmemarkeder.  

Fiats stærke sider er blandt andet deres globale tilstedeværelse, de etablerede brands og deres 

position inden for både sikkerhed og miljø. Deres stærke sider kan være med til at bære sel-
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skabet ind i fremtiden med et godt fodfæste. Samtidig er der også faldene markedsandele og 

manglende skala i forhold til deres direkte konkurrenter.  

I fremtiden står hele bilbranchen over for mange udfordringer og vinderne bliver ganske givet 

den eller de producenter der formår at tilpasse sig bedst til de udfordringer og der i vente. 

Hvis Fiat formår at udnytte deres stærke sider som nævnt, vil de kunne positionere sig selv 

godt i fremtiden, især hvis integrationen af Fiat og Chryslers to organisationer vil kunne med-

fører øget skalaproduktion og formindsket omkostninger. 

8. Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen er anden del af 1 fase i værdiansættelsesprocessen28, i denne fase går det 

ud på at identificere de finansielle værdidrivere der har betydning for Fiat. En værdiansættelse 

sker med udgangspunkt i virksomhedens evne til at skabe værdi for aktionærerne i fremtiden. 

Evnen til værdiskabelse sker ud fra forskellige faktorer som fx fremtidig overskud og penge-

strømme. Faktorerne, der bygger på historiske finansielle værdidrivere (historisk rentabilitet, 

risiko og vækst), danner derfor grundlag for proforma regnskaberne, som er det egentlige fun-

dament i virksomhedens værdiansættelse 

8.1 Datagrundlaget 

Til regnskabsanalysen anvendes Fiats årsrapporter for årene 2012 til 201329. For at kunne 

vurderer hvorvidt årsrapporterne er sammenlignelige, foretages der en analyse af revisionspå-

tegninger, samt anvendt regnskabspraksis. Såfremt den anvendte regnskabspraksis ikke vurde-

res, at kunne anvendes til analyseformål, foretages der de nødvendige regnskabsmæssige kor-

rektioner.  

8.1.1 Revisionspåtegninger  

Årsrapporterne for perioden 2012 til 2013 har begge været forsynet med blanke påtegninger, 

hvorfor det antages at regnskaberne giver et retvisende billede og at den anvendte regnskabs-

praksis er overholdt.  

                                                
28 Kilde: Elling og Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 23 
29 Årsrapporterne er fundet på www.fiatgroup.com 
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8.1.2 Anvendt regnskabspraksis30 

Fiats årsrapporter fra 2012 & 2013 aflægges efter Italiensk lov samt i overensstemmelse med 

International Financial Reporting Standards (IFRS), sammenligningstallene for 2011, der 

fremgår af 2012 årsrapporten opfylder ligeledes IFRS-kravene. Til regnskabsanalysen anven-

des årsrapporterne for årene 2012 og 2013, der inddrages yderligere tal for tidligere år hvor 

dette menes at være relevant.  

Koncernregnskabet 

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Fiat SpA samt dattervirksomheder, hvori moder-

selskabet har bestemmende indflydelse. Selskaber hvor moderselskabet ikke har bestemmen-

de indflydelse indregnes efter Equity metoden.  

Omregning af fremmed valuta31 

Fiats årsrapport aflægges i €. Transaktioner i anden valuta end € omregnes til transaktionsda-

gens kurs ved første indregning. De valutakursdifferencer, der opstår som forskellen mellem 

transaktionsdagens kurs og betalingsdagens kurs medtages i resultatopgørelsen som finansiel 

indtægt eller omkostning. 

Balanceposter, der ikke er afregnet på balancedagen, fx tilgodehavender og gæld, kursregule-

res til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på det tidspunkt, 

tilgodehavendet eller gælden er optaget, medtages også i resultatopgørelsen som finansiel 

indtægt eller omkostning. 

Omsætningen 

Omsætningen (Revenue) omfatter indtægter fra salg af biler, leasing af biler, finansierings og 

produktionsindtægter. Indtægter vedrørende salg af færdigvarer og tjenesteydelser indregnes 

når disse er realiserede. Indtægter vedrørende operationel leasing og virksomhedens ”Buy-

Back” kontrakter indregnes i omsætningen løbende. Der tages udgangspunkt i differencen 

imellem, det beløb køberen har betalt/betaler og kontraktens tilbagekøbspris/bilens scrapvær-

di. Differencen fordeles over de år leasingtager, har rådighed over køretøjet og indregnes i 

omsætningen på baggrund af denne fordeling. 

 

                                                
30 Fiats anvendte regnskabspraksis fremgår af dokumentet Consolidated Financial statements 
www.fiatgroup.com  
31 Bestemmelserne findes i IAS 21 
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Andre driftsindtægter og – omkostninger 

Denne post består af andre poster der ikke har direkte forbindelse med virksomhedens hoved-

aktiviteter.  I både 2013, 2012 og 2011 har den post været en samlet omkostning og har bestå-

et af operationsomkostninger der ikke har kunnet henføres til et bestemt område fratrukket 

indkomst der ligeledes ikke har kunnet henføres.  

 

Immaterielle anlægsaktiver 

Hovedparten af Fiats immaterielle anlægsaktiver består af aktiverede udviklingsomkostninger 

(omkostninger til prototyper, omkostninger til studier udført af eksterne parter samt en andel 

af de faste omkostninger der kan allokeres til udvikling). Posten indeholder også Goodwill. 

Goodwillen er opstået på baggrund Fiats investeringer  

For de aktiverede udviklingsomkostninger er den valgte regnskabspraksis, at de afskrives li-

neært over produktets levetid fra produktionstidspunktet.  

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver består af grunde og bygninger samt andre anlæg, produktionsudstyr 

samt leasing af biler til kunder. Anlægsaktiverne måles som udgangspunkt til kostpris med 

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Hvis noget peger i retning af, at aktivet har en 

lavere værdi end den bogførte fortages en nedskrivningstest.  

I kostprisen indgår anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte forbundet med anskaffelsen 

frem til det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Kostprisen for egen fremstillede aktiver om-

fatter alle direkte og indirekte omkostninger til materiale, komponenter, underleverandører og 

løn. Eventuelle tilskud fragår i kostprisen. Hvis separate dele af et samlet aktiv har forskellige 

brugstider, afskrives delene hver for sig. (IFRS 16) 

Omkostninger i forbindelse med udskiftning af bestanddele på et aktiv, indregnes som en del 

af aktivets værdi, hvis det er sandsynligt, at det vil medføre fremtidige økonomiske fordele. 

Værdien af de udskiftede dele fjernes fra balancen og overføres til resultatopgørelsen. Om-

kostninger vedrørende reparationer og almindelig vedligeholdelse indregnes i resultatopgørel-

sen. 

Finansielle anlægsaktiver  

Fiat har kapitalandele i associerede virksomheder inden for blandt andet medier. 
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Varebeholdninger  

Fiats varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisations-

værdi, hvor denne er lavere.  

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med 

tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer samt varer under frem-

stilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte pro-

duktionsomkostninger.  

Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn, omkostninger til ved-

ligeholdelse af og af- og nedskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fa-

briksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Finansie-

ringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen.  

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af 

færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. 

8.2 Den Reformulerede årsrapport 32 

En virksomheds værdiskabende evne måles ved hjælp af egenkapitalforrentningen:  

Egenkapitalforrentning = 
Totalindkomst * 100 

    Gns. Egenkapital 

 

Egenkapitalforrentningen stammer fra selskabets drifts- og finansieringsaktivitet. Driftsaktivi-

teten er virksomhedens hovedaktivitet og dermed virksomhedens primære værdidriver, imens 

finansieringsaktiviteten er en sekundære værdidriver, der er afledt af driftsaktiviteten. Fiat har 

som følge af strategiske alliancer væsentlige tilknyttede finansielle investeringer, der har be-

tydelig indflydelse på indtjeningen fra finansieringsaktiviteten. For at foretage en nøgletals-

analyse, som kan konstaterer hvor Fiats værdiskabelse reelt sker, er det nødvendigt at foretage 

en reformulering af årsrapporten.  

 

 

 

                                                
32 Kilde: Elling og Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, kapitel 1 
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Reformulering af årsrapporten sker i 4 trin33:  

1. Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

2. Reformulering af balancen 

3. Reformulering af resultatopgørelsen  

4. Reformulering af pengestrømsopgørelsen 

8.2.1 Den reformulerede egenkapitalopgørelse34 

Klassifikationen af egenkapitalopgørelsen sker i totalindkomst (TI) og transaktioner med 

ejerne (TE), således at nettotilvæksten fra virksomhedens aktiviteter adskilles fra transaktio-

ner med ejerne. Endvidere afgrænses de posteringer, der sker uden om resultatopgørelsen 

(Disse poster kaldes dirty-surplus) og de poster, der ikke indregnes i resultatopgørelsen og 

som vil påvirke en reformulering af denne. Se Fiats officielle egenkapitalopgørelse i bilag 4 

samt den reformulerede egenkapitalopgørelse i bilag 5. 

Korrektion til primo egenkapitalen  

Skyldigt udbytte pr. balancedagen klassificeres fra forpligtigelser til egenkapitalen, idet skyl-

digt udbytte ikke er udbetalt og dermed ikke bør mindske egenkapitalen. Der er i Fiats an-

vendte regnskaber ikke optaget nogen forpligtigelse vedrørende skyldigt udbytte.  

Totalindkomst 

Totalindkomsten (TI) er den værdiændring, der er præsteret i perioden fra drifts- og finansie-

ringsaktiviteten. Totalindkomsten omfatter årets resultat tillagt ”anden totalindkomst”, dvs. 

alle øvrige egenkapitalposter, der ikke udøver indflydelse på transaktioner med ejerne. 

 

 Figur 8.1 – Årets totalindkomst  

 

  Kilde: Egen tilvirkning 

Da der i totalindkomsten, jf. figur 8.1 indgår anden totalindkomst end årets resultat, er der tale 

om et dirty-surplus, som også skal påvirke reformuleringen af resultatopgørelsen.  

                                                
33 Kilde: Elling og Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, kapitel 1 
34 Kilde: Elling og Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, kapitel 4 

År - Mio. Euro 2013 2012

Totalindkomst 4.190        -1.005       

Årets resultat 1.951         896            
Andet totalindkomst 2.239         -1.901        
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I Fiats officielle egenkapitalopgørelse fremgår der poster såsom tab/gevinst på hedging og 

valutakursreguleringer.  

Transaktioner med ejerne 

Transaktioner med ejerne (TE), nettodividenden, defineres som betalte udbytter, aktietilbage-

køb og kapitalindskud.  

Aktiebaseret vederlæggelse35 

Ifølge IFRS 2 skal aktiebaseret vederlæggelse indregnes som en omkostning i resultatopgørel-

sen. Modposten til de såkaldte egenkapitalordninger, det vil sige ordninger, der afvikles ved 

levering af de underliggende aktier, er egenkapitalen. Da periodens omkostningsførte beløb 

allerede er indregnet i nettooverskuddet, skal det ikke indregnes som en yderligere omkost-

ning i totalindkomsten, men vises på en separat linje i egenkapitalopgørelsen.  

8.2.2 Den reformulerede balance  

Balancen i Fiats årsrapport er således, at posterne på aktivsiden er opdelt efter likviditetsorden 

således at poster som immaterielle og materielle anlægsaktiver, der må anses som sværest at 

omsætte til likvider, kommer først og virksomhedens reelle likvide beholdninger pr. balance-

dagen kommer til sidst. Passivsidens forpligtigelser er opdelt efter forfaldstider, med kortfi-

stede forpligtigelser først. For at få et billede af balancens drifts- og finansieringsaktivitet må 

opdelingen af balancens poster ændres, således at balancen opstilles efter Driftsaktiver, drifts-

forpligtelser, Nettodriftsaktiver og Nettofinansielle forpligtelser. 

Nedenfor er vist hovedtallene fra den reformulerede balance. For hele den reformulerede ba-

lance, se bilag 6 

 

 

 
                                                
35 Kilde: Elling og Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 119 

Reformuleret balance 2013 2012

Kernedriftsaktiver 69.071               66.128               
Driftsforpligtelser 44.151               -45.647              
Netto Driftsaktiver (NDA) 69.071              66.128              

Netto Finansielle forpligtelser (NFF) 12.336              -12.112             

Egenkapital Koncern 8.326                 6.187                 
Minoritetsinteresser 4.258                 2.182                 
Egenkapital for moderselskabets aktionærer 12.584              8.369                
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Driftsaktiver 

Immaterielle, materielle- og finansielle anlægsaktiver kan sættes i forbindelse med driften, 

idet disse aktiver er anskaffet af virksomheden for at fortsætte driften. Poster som varelagre, 

varedebitorer samt andre tilgodehavender vurderes alle, at være anskaffet med henblik på, at 

bidrage til driften. Posten likvide beholdninger er vanskelig at identificere, idet der ikke er 

kendskab til om en del af den likvide beholdning kan henføres til driftslikviditet, det kræver 

fx penge at kunne investerer i varelagre, maskiner mv. for at kunne køre driften. I et forsøg på 

at klassificerer likviderne så korrekt som muligt, beregnes driftslikviditeten som 2 % af netto-

omsætningen, de øvrige likvider klassificeres som et finansielt aktiv i reformuleringen. 

Finansielle aktiver  

Finansielle aktiver er poster, der er medvirkende til at tilvejebringe den nødvendige kapital til 

driften og absorbere overskudslikviditet. De likvide beholdninger eksklusiv den beregnede 

andel til driftslikviditet er klassificeret som finansielt aktiv.   

Driftsgæld 

Under driftsgæld klassificeres de poster der vedrører gæld opstået i forbindelse med driften 

herunder salget af biler og finansieringsaktiviteten. Alle gældsposter i Fiats officielle balan-

cer36 foruden langfristet gæld og kortfristet del af langfristet gæld anses for driftsgæld, idet 

disse regnskabsposter er afledt af driftsaktiviteten  

 

Rentebærende gæld  

Rentebærende gæld, er ligesom finansielle aktiver, poster der er medvirkende til at tilveje-

bringe den nødvendige kapital til driften og absorberer overskudslikviditet. Kort- og langfri-

stet gæld anses for at være anskaffet med netop dette formål og er derfor klassificeret som 

rentebærende gæld.  

Minoritetsinteresser 

Minoritetsinteresserne skal ses som en del af egenkapitalen, da disse ikke er en forpligtigelse 

på lige fod med gæld. Minoritetsandelen anses som en egenkapitalandel opstået hos de konso-

liderede selskaber og skal behandles separat som egenkapital.   

                                                
36 Officielle balancer for Fiat årene 2012 og 2013 ses af bilag 8 
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8.2.3 Den reformulerede resultatopgørelse37 

Reformuleringen af resultatopgørelsen omfatter en klassifikation af driftens poster i hen-

holdsvis driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter, for dermed, at finde den totalindkomst, 

der er knyttet til driftsaktiviteten38. 

Driftsaktiviteter  

Driftsaktiviteterne omfatter dels ”Driftsoverskuddet fra salg efter skat” og dels ”Driftsover-

skuddet fra andre poster efter skat”. I ”Driftsoverskuddet fra salg efter skat” indgår alle po-

ster, der er tilknyttet den primære drift dvs. vareforbrug, andre driftsomkostninger, afskriv-

ninger mv.  

I ”Driftsoverskuddet fra andre poster efter skat” indgår de ”Dirty Surplus” poster, som blev 

identificeret i forbindelse med reformuleringen af egenkapitalopgørelsen. Resultatet af kapi-

talandele i associerede selskaber kan bestå af såvel drifts- som finansieringsaktiviteter. Det er 

imidlertid ikke muligt at identificerer fordelingen, hvorfor posten, som følge af at modposten 

er klassificeret som et driftsaktiv, klassificeres som driftsaktivitet under ”Driftsoverskuddet 

fra andre poster efter skat”. Valutakursreguleringer antages at være opstået som følge af 

driftsaktiviteten, idet en korrekt klassifikation mellem finansiering og driftsaktiviteten ikke 

vurderes mulig.  

Finansieringsaktiviteten  

Finansieringsaktiviteten består af finansielle indtægter og omkostninger, herunder renter og 

valutakursændringer mv., der er opstået som følge af finansielle aktiver eller rentebærende 

gæld.  

Skatteomkostninger  

Skatteomkostningerne, der i den officielle resultatopgørelse udgøres af et samlet beløb, og bør 

opdeles på de forskellige aktivitetstyper. En del af skatten, en skatteindtægt vedrørende tidli-

gere år er ligeledes blevet reklassificeret til andre indtægter/udgifter for at give et reelt billede 

af driftens skat.  

 

 

                                                
37 Kilde: Elling og Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, kapitel 5 
38 Reformuleringen af resultatopgørelsen fremgår af bilag 7, den officielle resultatopgørelse fremgår af bilag 9 
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8.3 Nøgletalsanalyse – Den udvidede DuPont-model 

Figur 8.2 – Den udvidede DuPont-model 

 

Kilde: Ole Sørensen - "Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang", side 173 og egen tilvirkning  

 

Rentabilitetsanalysen vil blive foretaget ved hjælp af den udvidede DuPont-model, som den 

ses af ovenstående figur. 

 

Den ovenstående model viser ROE som den overordnede driver, samt alle de underliggende 

drivere der danner ROE. Den venstre side analyserer driftsaktiviteten - ROIC, OG og AO 

(Niveau 2) samt OG og AOH dekomponeret (Niveau 3), i den højre side viser driverne for 

finansieringsaktivteten. 

Analyse af ROE 

ROE (Return of Equity) er et udtryk for evnen til at forrente egenkapitalen. Den viser således 

totalindkomsten som afkast af egenkapitalen 

ROE er et udtryk for evnen til at forrente egenkapitalen. Det viser således total-indkomsten som 

afkast af egenkapitalen.  

 

ROE er drevet af tre faktorer: 
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• ROIC - et nøgletal der beskriver det driftsmæssige afkast af nettodriftsaktiverne 

• FGEAR - der udtrykker den finansielle gearing 

• SPREAD - forskellen med ROIC og renten r. 

 

ROE kan beregnes som følger = 

 

ROE = 
Totalindkomst 

   eller ROE = ROIC + FGEAR 
(EK P+EK U.)/2 

 Egenkapitalens forrentning beregnes eksklusiv og inklusiv minoritetsinteresser, som det ses 

af figur 8.3 

Figur 8.3 – Beregning af egenkapitalens forrentning 

 

Som det ses af ovenstående har det stor betydning om ROE beregnes med eller uden minorite-

ter. Som det ses af ovenstående er ROE steget voldsomt fra 2012 til 2013, en del af forklarin-

gen til dette er at virksomheden gav underskud i 2012 og overskud i 2013. For bedre at forstå, 

hvordan dette afkast er skabt, skal ROE's tre drivere yderligere analyseres. Først gennemgås 

de tre overordnede drivere som nævnt ovenfor, hvorefter disse dekomponeres i to yderligere 

niveauer. 

 

Niveau 1 - ROIC, FGEAR og SPREAD 

ROIC er et udtryk for afkastet på selskabets nettodriftsaktiver (DO/NDA).  Herunder ses det de-

komponerede niveau1: 

 

Figur 8.4 – Dekomponering af ROE 

 

BEREGNING AF ROE (RETURN ON EQUITY) 2013 2012

ROE ejerne 29% -16%

ROE Ejere + minoriter 40% -11%

Dekomponering af ROE - niveau 1 2013 2012

ROIC (DO/NDA) 24% 3%

F-GEAR (NFF/EK) 98% 145%

r (NFO/NFF) 16% 16%

SPREAD (ROIC-r) 8% -13%

Core ROIC (Core DO/NDA) 9,6% 12,41%
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ROIC følger i det store bevægelserne i ROE, det betyder således at en stor del af men ligger 

dog et stykke fra ROE. Det betyder at ROE er drevet af ROIC, men også mærkbart af de an-

dre drivere.  

 

FGEAR er et udtryk for den finansielle gearing. F-Gear er positiv hvilket betyder at Fiat har 

Netto finansielle forpligtelser. Det kan ses at deres F-GEAR er meget høj. Det kan ses at det i 

2012 var størstedelen af kapitalen lånt og i 2013 var andelen af lånt kapital og egenkapital 

omtrent lige store. Det kan også ses ud af dette at Fiat ikke har en konservativ lånestrategi, 

men er villig til at låne kapital for at udvikle forretningen. Dette er bevidst strategi for at kun-

ne gennemfører både opkøb men samtidig udvide. Den store ændring i den finansielle gearing 

stamme primært fra væksten i egenkapitalen.  

 

SPREAD er et udtryk for ROIC-r. Det siges at hvis virksomheden har et positivt spread har 

den finansielle gearing en positiv indflydelse og virksomheden er gearet til et højere afkast. 

Hvis SPREAD er negativt har virksomheden derimod en negativ gearing, fordi ROE forringes 

i forhold til ROIC.  

 

CORE ROIC og ændringerne i denne fra 2012 til 2013 viser afvigelser i forhold til ROIC. 

Begrundelsen herfor vil blive undersøgt nærmere i dekomponeringen af de drivere der ligger 

bag ved ROIC; OG (Overskudsgrad) og AOH (Aktivernes omsætningshastighed.) 

 

Niveau 2 - Dekomponering af ROIC 

 

Da ROIC er en den bestemmende driver for ROE, derfor dekomponeres den i to drivere OG 

(Overskudsgrad) og AOH (Aktivernes omsætningshastighed.) I nedestående skema er disse 2 

beregnet: 

 

Figur 8.5 – Dekomponering af ROIC 

 

 

Dekomponering af ROIC - Niveau 2 2013 2012

ROIC 24% 3%

OG (DO/Salg) 7% 1%

AOH (Salg/NDA) 3,49                     4,09                     

1/AOH 0,29                     0,24                     
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Overskudsgraden beregnes som driftsoverskuddet (DO) efter skat divideret med nettoomsæt-

ningen, det viser hvor stort et driftsoverskud der skabes hver gang der bliver solgt for 1 Euro. 

Overskudsgraden har, i lighed med ROIC, været svingende i de sidste to år. 

 

Aktivernes omsætningshastighed beskriver således hvor meget omsætning der skabes af hver 

investeret Euro. Den inverse værdi af AOH (1/AOH) viser hvor meget kapital der bundet i 

virksomheden for at skabe 1 Euros omsætning.  

 

Både AOH og OG har dermed en betydelig indflydelse på ROIC. Det kan af overstående ses 

at AOH har været forholdsvis stabil fra 2012 til 2013. Derimod er overskudsgraden steget 

merkant med en 7 dobling fra 1 % til 7 %. Det kan derfor udledes at det primært har været OG 

der har påvirket ROIC. For at få en mere detaljeret forståelse af udvikling i Overskudsgraden 

vil der blive foretaget en yderligere dekomponering af denne.  

 

Niveau 3 - dekomponering af OG og AOH 

 

Overskudsgraden (OG) 

OG er drevet af overskuddet fra salg samt overskuddet fra andre driftsposter. Nedenfor er denne 

opdeling vist. I nedestående tabel er dette beregnet: 

 

Figur 8.6 – Dekomponering af OG 

 

 

Ovenstående tabel viser at ændringen i overskudgraden primært bliver drevet af ændringen i OG 

fra andre driftsposter end de primære. I ovenstående se der kun 0,2 % forskel i overskudgraden, 

fra salget og det må her kategoriseres som minimalt, det kan udledes at OG fra salg har været no-

genlunde stabil. OG fra andre driftsposter var i 2012 negativt med hele 2,3 % og i 2013 var det 

positivt med 4,0 procent. Det er en stigning på mere end 6 % og forklare derfor næsten hele stig-

ningen i overskudsgraden. Man må således sige at andre driftsposter har en betydelig indvirkning 

på bøde overskudsgraden men også på årets totalindkomst. 

 

Niveau 3 - Dekomponering af OG 2013 2012

OG 6,7% 1%

OG fra salg efter skat 2,8% 3,0%

OG fra andre driftsposter efter skat 4,0% -2,3%
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 De andre driftsposter som beskrevet i ovenstående består både af dirty surplus poster fra egenka-

pitalen, men også af andre usædvanlige indtægter som ikke kan påregnes. Der har ligeledes været 

en stor skattegevinst i 2013 som heller ikke kommer i 2014. Derfor er denne klassificeret under 

andre driftsposter i totalindkomsten.  

 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

AOH er faldet en smule fra 2012 til 2013. Dette betyder at den investerede kapital ikke har 

generet en lige så stor omsætning per EUR som i 2012. AOH kan opdeles i to drivere, nemlig 

den del af AOH der kommer fra omsætning af kerne- og ikke-kernenettodriftsaktiver. 

Figur 8.7 – Dekomponering af AOH 

 

Da Fiat ikke har mange ikke kerne-NDA, stammer langt den største del af AOU fra Kerne NDA. 

Igennem de to år har AOH ligget forholdsvis stabilt og ikke kerne-NDA har været uændret.  

I nedestående tabel kan det ses hvilke drivere der ligger til grund for Kerne NDA: 

 

 

Figur 8.8 – Dekomponering af 1/AOH 

 

 

Niveau 3 - Dekomponering af AOH 2013 2012

1/AOH 0,29                     0,24                     

1/AOH Kerne NDA 0,28                     0,23                     

1/AOH ikke-kerne NDA 0,01                     0,01                     

Niveau 3 - Dekomponeret 1/AOH Kerne NDA 2013 2012

Immaterielle anlægsaktiver 0,22 0,22

Grunde, bygninger & inventar 0,26 0,25

Kapitalandele i associerede virksomheder 0,02 0,02

Andre anlægsaktiver 0,00 0,00

Andre finansielle anlægsaktiver 0,01 0,01

Udskudte skatteaktiver 0,03 0,02

Varebeholdninger 0,12 0,11

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0,03 0,03

Andre tilgodehavender 0,07 0,07

Driftslikviditet 0,02 0,02

Driftsforpligtelser -0,51 -0,53

Sum = 1/AOH Kerne NDA 0,28                     0,23
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Af ovenstående kan det ses at der er fire primære drivere til 1/AOH kerne NDA. Det er de 

immaterielle anlægsaktiver så som patenter og udviklingsomkostninger, de materielle anlægs-

aktiver så som Grunde, bygninger, inventar og produktionsanlæg, varelagret og så er det 

driftsforpligtelserne.  

 

Det giver god mening at de netop er disse drivere der har stor betydning for Fiats Kerne NDA, 

da Fiat jo netop er en produktionsvirksomhed. Som belyst i den strategiske analyse er ad-

gangsbarrieren til bil industrien netop meget høj fordi der kræves store varelagrer, enorme 

produktions og udviklings faciliteter.  

8.4 Risikoanalyse 

En værdiansættelse involverer både risiko og forventede afkast. Risikoen er bestemmende for 

ejernes afkastkrav. Da investorer normalt antages, at være risikoaverse, vil de kræve kompen-

sation for øget risiko gennem et forventet højere afkast. Udarbejdelsen af en risikoanalyse 

skal være medvirkende til at give en vurdering af de fremtidige risici der ligger fremadrettet i 

koncernen. Analysen udarbejdes på to områder, den driftsmæssige risiko der udgør den sam-

lede risiko fra drifts- og investeringsaktiviteten, og den finansielle risiko, der vedrører finan-

sieringsaktiviteten og som er bestemmende for den finansielle gearing. I en rapport fra Fiat 

fremgår hvilke risici Fiat står over for. De mest væsentlige risici gennemgås under dette af-

snit.39  

Driftsmæssig risiko 

Den driftsmæssige risiko relaterer sig til ROIC, afkastningsgraden, og er den risiko der er 

forbundet til de underliggende drivere, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed.  

Fiat er en virksomhed hvor forbrugerne hele tiden efterspørger nye modeller, dette betyder at 

der er en AOH risiko for Fiat, altså en risiko for at virksomheden ikke umiddelbart kan tilpas-

ser driftsaktiverne til omsætningen.  

En væsentlig del Fiats nettoomsætning bliver genereret i lande udenfor Europa, af disse kan 

nævnes Kina, Brasilien mv. Den primære risiko herved er landendes ustabilitet i forhold til 

økonomi og politik. Lovændringer, betalingsproblemer samt store rente- og valutaudsving 

udgør tilsammen en risiko for Fiats drift i landende.  

Finansiel risiko 

                                                
39 Fiat Sustainability report 2013 - www.fiatgroup.com 
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Den finansielle risiko relaterer sig til det ”andet” ben i ROE, den finansielle gearing og er den 

risiko der er forbundet til de underliggende drivere FGEAR og SPREAD. 

Valuta risiko 

Da Fiat handler verden over samt foretager investeringer i mange udenlandske selskaber vil 

ændringer i valutakurserne har en stor effekt på Fiat. Valutarisikoen kan have indflydelse på 

fem niveauer: Driftsmarginen, finansielle indtægter/udgifter, resultat fra kapitalandele i uden-

landske selskaber, egenkapitalen samt gæld.  

Rente risiko 

Svingende renter betyder en risiko for Fiat, da der i selskabet foretages mange banktransakti-

oner samt drives finansiel virksomhed.  

Kredit risiko 

Der er altid en risiko for at tabe penge når man har mange debitorer og driver forretning med 

finansiering.  

8.5 Delkonklusion regnskabsanalysen  

Gennemgangen af anvendt regnskabspraksis har ikke givet anledning til bemærkninger. Fiat 

har i begge år aflagt deres regnskab efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Der er 

på intet tidspunkt anvendt finansiel data der ikke har været aflagt efter IFRS. 

Revisionspåtegningerne i de 2 årsrapporter, der ligger til grund for nøgletallene, har alle blan-

ke revisionspåtegninger, og dette giver udtryk for, at den anvendte regnskabspraksis er over-

holdt. Dette giver udtryk for at årsrapporterne kan benyttes som et retvisende vurderings-

grundlag.  

Der er i regnskabsanalysen kigget nærmere på Fiats historiske finansielle værdidrivere, dette 

er gjort ved en nøgletalsanalyse, der har taget udgangspunkt i Den udvidede DuPont model. 

For at kunne nå frem til et korrekt udgangspunkt er dele af Fiats årsrapporter fra 2012 og 2013 

blevet reformuleret til analysebrug. I reformuleringen af egenkapitalen blev der konstateret 

poster, som kunne karakteriseres som ”Dirty Surplus” poster. Den foretagne reformulering 

havde stor indflydelse på årenes resultat, men det vurderes at de reformulerede opgørelse gi-

ver et korrekt billede af den økonomiske situation.  

Af nøgletalsanalysen, der blev foretaget med udgangspunkt i den udvidede Dupont model 

blev der konstateret en positiv udvikling fra 2012 til 2013. Det var dog primært de poster der 
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ikke direkte relaterede sig til driften der havde den største indflydelse og det blev konstateret 

at det primært var de usædvanlige poster der udgjorde Fiats resultat.  

Konklusionen på regnskabsanalysen er den at Fiat har udviklet sig positivt gennem de sidste 

to år. Det kan være svært at forudse hvad der vil ske i de næste år med Fiat, men man må dog 

forventeen positiv udvikling i de kommende år. Fiat har også i 2014 overtaget 100 % ejerskab 

af Chrysler koncernen hvilket også må tænkes at have en stor indflydelse på det fremtidige 

økonomiske resultat da det i dag er fra Chrysler at den største del af overskuddet kommer40 

9. Budgettering 

Til brug for værdiansættelsen skal der udarbejdes en budgetteret totalindkomstopgørelse og 

balance, disse bliver også kaldet proforma opgørelser. Disse opgørelser bliver ikke lavet med 

henblik på hver enkelt post i regnskabet, da det ikke vurderes muligt at indsamle tilstrækkelig 

information herom. Derfor foretages budgetteringen kun på enkelte hovedposter. 

Det er den strategiske analyse og den regnskabsmæssige analyse der danner grundlaget for 

budgetteringen. Ud fra budgetopgørelserne beregnes efterfølgende de fremtidige frie cash 

flows til brug for den endelige værdi ansættelse. 

9.1 Bestemmelse af budgetperiode  

Budgetperioden består dels af en eksplicit budgetperiode og dels af en terminalværdi. Budget-

perioden er længden på den periode, hvor der forventes et unormalt afkastmønster, mens ter-

minalværdien afspejler forventningerne til virksomhedens langsigtede værdiskabende evne 

udover den egentlige budgetperiode.   

Det er ikke umiddelbart muligt, at spå om fremtiden og på denne baggrund burde der budget-

teres så langt ud i fremtiden, at den tilbagediskonterede værdi er 0 og dermed ikke influerer på 

værdiansættelsen. I praksis er dette ikke muligt, hvorfor man er nødt til at begrænse budgetpe-

rioden med en terminalværdi.  

Ved fastlæggelse af budgetperioden skal vurderes flere faktorer; hvis det er et mættet marked, 

og selskabet ingen umiddelbare udvidelsesplaner har, vil budgetperioden blive kort, da væk-

sten hurtigt vil nå en fast rate. Er det derimod en nystartet virksomhed eller en virksomhed på 

et nyt marked med stort vækstpotentiale, skal budgetperioden være længere for at sikre, at 

salget i branchen når at stabilisere sig. 
                                                
40 Kilde: Fiat Group annual report 2013 
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9.1.1 Den eksplicitte budgetperiode 

Den egentlige budgetperiode omfatter perioden 2014 til 2018. Valget af perioden er baseret 

på, at der over de næste 5 år vil ske meget for Fiat. Bilbranchen står overfor en revolution og 

Fiat må spille kortene rigtigt de nærmeste år, for at få mest muligt ud af situationen. Da det 

antages, at Fiat med tiden vil få et konstant afkastmønster, er perioden begrænset til at vedrø-

rer 5 år. Inden for de næste fem år forventes også integrationen af Chrysler og Fiat at være 

komplet.  

9.1.2 Terminalværdien  

Som resultat af den valgte budgetperiode omfatter terminalperioden perioden 2018 og fremef-

ter.  

9.2 Budgettering af værdidriver.   

Da det denne værdiansættelse er DCF modellen der valgt som grundlag, skal der kun foreta-

ges budgettering af resultatopgørelsen til og med "driftsoverskud efter skat", det frie cash 

flow vil blive udledt af DO/∆NDA. Der foretages ligeledes en budgettering af minoriteternes 

andel af årets totalindkomst for til sidst at få ejernes totalindkomst fra driften. 

9.2.1 Vækst i salget 

Som tidligere nævnt har Fiats omsætning ikke varieret meget i de sidste to år, fra 2012 til 2013 

var der en stigning på 4 % 

Figur 9.1 – Historisk vækst i salget 

 

Men som det ses af ovenstående har der været et stort spring fra 2011 til 2012 med en stigning i 

omsætningen på 41 %. Denne usædvanlige store stigning fremkom efter at Fiat i midten af 2011 

erhvervede den største del af aktierne i Chrysler og at Chrysler fra juni 2011 dermed også blev 

konsolideret i Fiat koncernen.  

2013 2012 2011
Nettoomsætning 86.884       83.855       59.559       
Stigning i % 4% 41%



55 

 

Fiat forventer, som tidligere nævnt, at de vil forsætte med at vækste på verdensmarkedet, Fiat har 

i en officiel publikation fra februar 2014 fastsat deres forventede vækst i omsætningen i 2014 til 

7 %41. 

Bilbranchen forventes, jf. den strategiske analyse at være i vækst i stort set hele verden i de kom-

mende år. Dette er både på grund af det øget fokus på miljø, udskiftning af bilparker og på grund 

af det generelle opsving der forventes i økonomien. Der forventes i branchen at der vil være vækst 

inden for alle de kategorier hvor Fiat producerer deres biler42. 

Der har været samtidig været en trend med at man i de "emerging markets" går efter større og 

mere luksuriøse biler, hvor i mod man i de modne markeder "downscaler" og går efter de mere 

miljørigtige og prisvenlige biler.  

Det kan derfor konkluderes at Fiat har sortimentet til at kunne gøre sig gældende på alle de mar-

keder det i dag opererer på, og også derfor vil kunne forventes at tage sin del af det forestående 

opsving i bilbranchen. Ifølge McKinsey The road to 2020 and beyond som er en rapport der om-

handler den fremtidige udvikling i bilbranchen kan man forvente en vækst på omkring 6 % årligt. 

Så hvis det konkluderes at Fiat vil ligger over denne med de nye muligheder de får med Chrysler i 

de næste år, hvorefter den vil flade ud og være på niveau med den globale trend 

Man vil derfor kunne forvente en salgsvækst på det niveau Fiat selv fremsætter, of givet vis en 

lignende vækst i de kommende år hvor man begynder at implementere og sælge eksisterende pro-

dukter på de eksisterende markeder hvor Fiat ikke før har været tilstede med alle produkter. Der 

vil dog efter denne periode komme et tidspunkt hvor Fiat har opnået en position på markedet hvor 

kraftig vækst ikke længere er mulig, resultatet af den budgetteret salgsvækst ses herunder: 

Figur 9.2 – Forventet fremtidig vækst i salget 

 

9.2.1 Aktivernes omsætningshastighed og netto drifts aktiver. 

 

Ud fra den budgetterede AOH gældende for salget kan man beregne størrelsen af netto drifts-

aktiverne(NDA), det er givet ved formlen: kerne-NDA = salg* (1/kerneAOH).43 

                                                
41 Kilde: Information on 2014 guidance and cash flow, credit rating, access to Chrysler Group LLC’s financial 
resources and corporate reorganization requested by Consob. Tilgængelig på www.fiatgroup.com 
42 Kilde: KPMGs Global Automotive Executive survey 2013 
43 Kilde: Elling & Sørensen, side 22 

År 2014 2015 2016 2017 2018 Terminalperioden

Salgsvækst 7% 6,5% 5,0% 5% 5% 3%

Omsætning 92.966          99.009       103.959         109.157     114.615     117.480                      
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Som det ses af Figur 8.7 har ændringen i 1/AOH kerne NDA ikke ændret sig betydeligt fra 

2012 til 2013, man må forvente at de største drivere, som de blev nævnt i regnskabanalysen, 

vil forsætte med at være på det nuværende niveau i forhold til salget. De fire drivere med 

langt den største indflydelse på AOH vil blive gennemgået herunder. 

 

Efter sammenlægningen med Chrysler kan der også opstå fremkomme synergier og skala 

produktion der gør at Fiat koncernen ikke skal binde så stor kapital i de samlede driftsaktiver, 

det er dog ikke beviseligt at denne synergi vil fremkomme og derfor indregnes den ikke her. 

 

Immaterielle anlægsaktiver 

Som nævnt består de Immaterielle anlægsaktiver primært af patenter og udviklings-

omkostninger. Man må forvente at der også i fremtiden vil blive investeret i dette for Fiat kan 

agerer og følge med dets konkurrenter på markedet. Som nævnt i den strategiske analyse står 

branchen over for endnu mere skærpede miljøkrav og teknologiske udfordringer. 

 

Grunde, Bygninger & inventar (Materielle anlægsaktiver) 

De materielle anlægsaktiver er en af grundstenen i en produktionsvirksomhed som Fiat, uden 

forsat at investere i dette vil de ikke kunne producere nok til at følge med efterspørgslen og de 

vil ikke kunne producere de produkter der efterspørges uden at have moderne anlæg. Samtidig 

bliver der også stillet større og større krav til produktionsanlæg hvorfor der konstant skal in-

vesteres i disse. 

 

Varebeholdning. 

En øget omsætning vil stille et større krav til den beholdning Fiat har af færdigproduceret en-

heder, det vurderes derfor at hvis omsætningen øges, og dermed antal enheder, vil varebe-

holdning stige lineært med denne.  

 

Driftsforpligtelser 

Driftsforpligtelserne drives primært at gældende til leverandørerne og anden gæld i forbindel-

se med driften. Jo større omsætningen bliver jo mere vil Fiat også gøre brug af sine leveran-

dører og andre muligheder for at finansiere driften. Det vurderes derfor også at driftsforplig-

telserne er direkte afhængige af salget.  
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Det er ikke umiddelbart muligt at budgettere andre kortfristede driftsaktiver og forpligtelser, 

da disse består af mange forskellige forhold som ikke kan udledes af regnskaberne, derfor 

anvendes der, som i de øvrige tilfælde, værdien fra 2013.  

Den inverse værdi af AOH er derfor budgetteret jf. nedenstående figur, hvor kerne NDA også 

er beregnet ud fra førnævnte formel. Den inverse værdi af AOH og Kerne NDA estimeres 

derfor således: 

Figur 9.3 – Forventet fremtidig Kerne AOH / Kerne NDA 

 

Det må budgetteres at NDA vil være stigende i procent af omsætningen over de næste år, det-

te forudses primært på grund af de store investeringer der skal fortages i produktionsanlæg og 

udvikling. I Terminal perioden sættes den til 0,32 for at imødekomme de investeringer og 

fornyelse der til stadighed vil være krav om i branchen.  

9.2.3. OG og driftsoverskud fra salg før skat 

For at kunne budgettere det forventede driftsoverskud fra salg før skat, skal OG fra salg først 

budgetteres. OG fra salg før skat for 2012 og 2013 er beregnet nedenfor, samtidig vises æn-

dringen. 

 Figur 9.4 – Dekomponering af OG 

 

Den simple beregning viser et mindre fald i overskudsgraden for salget fra 2012 til 2013. Det-

te mindre udsving i OG kan skyldes mange ting, så som ændrede markedsvilkår og lignende. 

OG er relativt lille i forhold til andre branchen og det er primært fordi at margin er på produk-

terne er mindre end i andre brancher44. 

                                                
44 Kilde: Fiat Sustainability report 2012 

År 2014 2015 2016 2017 2018 Terminalperioden

1/Kerne AOH 0,28               0,32            0,32                0,32            0,32            0,32                             

Kerne NDA 26.030          31.683       33.267            34.930       36.677       37.594                         

Niveau 3 - Dekomponering af OG 2013 2012

OG fra salg før skat 3,9% 4,2%

Delta 2013 - 2012 -0,3%
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Det må dog forventes at OG vil blive øget i de kommende år som en følge af de synergier der 

må forventes at opstå efter sammenlægningen af Fiat og Chryslers organisationer. De vil kun-

ne stå stærkere overfor leverandører, men vil også kunne udnytte hinandens positioner og 

salgskanaler på hinandens historiske markeders og derfor ikke skal ud og bruge penge på det-

te. Det forventes derfor at OG vil blive forbedret, men vil på et tidspunkt stagnere fordi der 

ikke er mere at hente fra synergier og effektiviseringer.  OG er bestemt som i nedestående: 

Figur 9.5 – Forventet fremtidig overskudsgrad 

 

For at beregne driftsoverskuddet fra salg efter skat skal beregnes den effektive skatteprocent, 

hvilket udføres i det efterfølgende afsnit. 

9.2.4. Effektiv skatteprocent og overskud fra salg efter skat 

Selskabsskatten i Italien er på 31,4 %, men da Fiat har store dele af deres aktiviteter i andre lande, 

hvor der også skal betales skat, afviger den effektive skatteprocent fra den Italienske. I 2013 Be-

talt Fiat ikke skat da de fik en stor skattegevinst, der tidligere ikke var realiseret, fra deres aktivite-

ter i Chrysler. Som tidligere angivet har jeg re-klassificeret denne indkomst i mine reformuleret 

opgørelse. Som det ses af nedestående figur 9.6 har Fiats effektive skatteprocent varieret meget45. 

Da Fiat gav underskud i 200946 var der ikke nogen effektiv skattebetaling dette år.  

Figur 9.8 – Historisk effektiv skatteprocent 

 

Det kan derfor være svært at forudse hvad skatteprocenten vil ligge på i fremtiden, den estimeres 

derfor til 35 % som er gennemsnitte for de sidste tre år, den ligger samtidig over det Italienske 

niveau. Selskabskatten ligger på 40 % i USA hvor koncernen i fremtiden vil have en stor del af 

dens indtjening og det globale gennemsnit ligger på 24 % procent47. Dette ligger godt i tråd med 

at den fremtidige selskabskat vil ligge omkring de 35 %. 

 
                                                
45 Kilde: Fiats annual report: 2012,2011,2010 
46 Kilde: Fiats annual report: 2009 
47 Kilde: http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/tax-tools-and-resources/pages/corporate-tax-rates-
table.aspx 

År 2014 2015 2016 2017 2018 Terminalperioden

Overskudsgraden før skat 4,49% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,50%

År 2012 2011 2010

Effektive skatte % 35,70% 21,50% 48,00%

År 2014 2015 2016 2017 2018 Terminalperioden

Effektiv skatteprocent 35% 35% 35% 35% 35% 35%

Skat af driftsoverskud 1.461            1.733          1.819              1.910          2.006          1.850                           

Driftsoverskud fra salg efter skat 2.713            3.218          3.379              3.548          3.725          3.436                           
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9.2.5. Andet driftsoverskud efter skat 

Da disse poster ikke har underliggende drivere som de andre poster der er indtil videre er 

gennemgået, bliver disse budgetteret som en andel af omsætning ud fra den tese om at belø-

bende i det store hele følger varierer med virksomhedsstørrelsen48. I Fiats tilfælde er der tale 

om andet driftsunderskud efter skat. I nedestående tabel vises tallene fra de sidste to år:  

Figur 9.7 – Historisk ANDET DO efter Skat 

 

Som det kan ses af ovenstående har der i de sidste to år været stor udsving i disse tal både i 

beløb og som procentdel af salget. Men det har konsekvent været negativ i de sidste år49 

Derfor skal denne post selvfølgelig også budgetteres og den vil blive budgetteret som en pro-

centdel af salget ud fra gennemsnittet de sidste to år. I tabellen herunder ses resultatet: 

Figur 9.8 – Fremtidige ANDET DO efter Skat 

 

9.2.6. Usædvanlige poster efter skat 

Det er normalt ikke muligt at budgettere de usædvanlige driftsposter, da ingen af disse har en 

direkte sammenhæng til driften eller til de underliggende drivere. Denne post budgetteres så-

ledes til 0 i proforma opgørelsen.  

9.2.7. Minoriteter 

Selskabets minoritetsinteresser er dem der ejer mindre aktieandele i Fiats datterselskaber. Der 

er derfor en del af den værdi der skabes som ikke tilfalder Fiats aktionærer men netop disse 

minoritetsinteresser, hvorfor det skal fratrækkes egenkapitalværdien for hele koncernen for at 

beregne den værdi der tilfalder aktionærerne.  

Da dette årlige resultat er afhængigt af det årlige resultat i datterselskaberne og da dette ikke 

fremgår direkte af Fiats regnskaber er det ikke muligt at budgettere dette direkte. Som det ses 

af den reformulerede resultatopgørelse på bilag 7 er, er ikke nogen direkte linje mellem kon-

                                                
48 Kilde: Elling og Sørensen: Side 228. 
49 Kilde: Fiats annual report: 2013,2012,2011 

ÅR 2013 2012 Gennemsnit

Andet DO efter skat -448 -130

Som procent af salget -0,52% -0,16% -0,34%

År 2014 2015 2016 2017 2018 Terminalperioden

Andet drift over/underskud som andel af omsætningen -0,34% -0,34% -0,34% -0,34% -0,34% -0,34%

Andel af andet drift over/underskud -312              -332            -349                -366            -384            -394                             
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cernens samlede resultat og minoritetsinteresserne resultat. Det skyldes at der er forskel på 

størrelsen af minoritetsinteresserne i de forskellige selskaber og da de forskellige selskabers 

resultater afviger fremkommer dette.  

Der kan ikke konkluderes på nogen direkte sammenhæng mellem hverken nettoomsætning 

eller DO. Til brug for værdiansættelsen pr. bruges derfor den bogførte værdi af minoriteternes 

egenkapitalandel. 

9.3 Delkonklusion 

Det kan være svært at spå om fremtiden, om ikke umuligt, der vil derfor altid være en risiko 

for at man ikke rammer rigtigt i sin budgettering. Det om man er en professionel analytiker 

eller om det gøres for opgavens skyld. Grundet den store usikkerhed omkring fremtiden i bil-

industrien er budgetperioden sat til 5 år. Det er i budgetteringen antaget at Fiat kan forventes 

at få et konstant afkastmønster. 

De opstillede budgetforudsætninger tager udgangspunkt i den strategiske og regnskabsmæssi-

ge analyse. De fundne muligheder og trusler har en indvirkning på budgetteringen, det er spe-

cielt om Fiat kan formå at udvikle sig og være førende på de til stadighed strengere krav til de 

moderne biler, samt om Fiat kan formå at udnytte det voksende potentiale i BRIC landende.  

Samtidig er det vigtigt for budgetteringen af især den stigende overskudsgrad at Fiat formår at 

udnytte de synergier der kan opstå efter opkøbet af Chrysler. Hvis ikke Fiat formår at opnå 

dette på nogen måde kan man tvivle på om OG er realistisk.  

Konklusionen på budgettering er at der spås bedre tider for Bilbranchen på det globale plan, 

dette synspunkt synes også at være understøttet af eksterne kilder og især her er der taget ud-

gangspunkt i de to førnævnte rapporter om bilindustriens fremtid. En fra Mackensie og en fra 

KPMG.  Særligt Fiat spås at gå en lysere fremtid i møde efter de i de senere år har tabt mar-

kedsandele. Dette understøttes af deres fremadrettet strategi og deres unikke mulighed for 

entrer nye markeder næsten uden opstarts omkostninger.  

Alle de budgeterede tal kan ses af bilag 11. 
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10. Værdiansættelse 

Værdiansættelsesfasens formål er, at beregne en teoretisk aktiekurs for Fiat på baggrund af de 

tidligeres fasers konklusioner. Med baggrund i de udarbejdede proforma opgørelser i budget-

terings afsnit vil der i dette afsnit blive foretaget den endelig værdiansættelse.  

Værdiansættelsen er et udtryk for selskabets fair værdi, som bliver beregnet på baggrund af de 

ikke finansielle-drivere som de er blevet belyst i den strategiske analyse og på baggrund af de 

finansielle drivere som de er blevet belyst i regnskabsanalysen 

Værdiansættelsen vil blive udført ved hjælp af DCF modellen, det er den indirekte cash flow 

model.  Her tilbagediskonteres de fremtidige frie Cash flows som det blev beregnet i det for-

rige afsnit med en diskonteringsfaktor. Denne diskonterings faktor kaldes WACC. WACC er 

et udtryk for de vægtede kapitalomkostninger i virksomheden til henholdsvis ejerne afkast 

samt renterne på den fremmede kapital der i selskabet.  

En forudsætning for at beregne selskabets værdi ved hjælp af diskonteringsfaktoren WACC er 

at den holdes konstant i hele budgetperioden. Dette vil dog ikke være tilfældet i praksis da et 

eller flere af parametrene helt sikkert vil ændre sig.  

10.1 Beregning og fastsættelse af WACC 

Da WACC er essentielt for at værdiansætte Fiat efter DCF metoden skal denne først bestem-

mes. WACC kan beregnes ud fra den følgende formel50: 

Figur 10.1 – Formel til beregning af WACC 

 

Ud fra ovenstående model gør følgende sig gældende51: 

V0E = markedsværdi af egenkapitalen  

V0NFF = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser  

V0NDA = markedsværdi af virksomheder (V0E + V0NFF)  

re = ejernes afkastkrav  

rg = finansielle forpligtelsers afkastkrav  

                                                
50 Kilde: Elling & Sørensen side 54 
51 Kilde: Elling & Sørensen side 54 
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I de følgende underkapitler gennemgås hver enkelt delement af ovenstående formel hvorefter 

WACC til sidst vil blive beregnet. 

10.1.1 Kapitalstrukturen i FIAT 

Som nævnt er WACC et udtryk for de vægtede kapitalomkostninger og der skal derfor fast-

sættes en langfristet kapitalstruktur som det er forventet.  

Som de er blevet nævnt i den tidligere analyse så har Fiat en historisk meget høj finansiel gea-

ring. Denne finansielle gearing er udtryk for den investeringspolitik der eksisterer i Fiat hvor 

man ikke er bange for at bruge fremmedkapital til finansierer sin produktion. 

Det vurderes at Fiat, også i fremtiden, vil fastholde sin position på dette område og også i 

fremtiden vil benytte sig af lån til at investere i deres kapitalanlæg. 

F-Gear estimeres således til 1, hvilket er lidt under gennemsnittet af F-Gear i 2012 & 201352.  

10.1.2 Markedsværdien af egenkapitalen og netto finansielle forpligtelser 

Markedsværdien af egenkapitalen er et udtryk for den aktuelle handlede værdi af selskabets 

aktier. Da værdiansættelsen foretages pr. 23/04/2014 anvendes salgskurser pr. denne dato. 

Fiats samlede aktiekapital pr. 23/04/2014 udgøres af €11.119.069.91453 fordelt på 

1.250.739.023 aktier.   

Der er i Fiats regnskaber ingen specifik information om de finansielle forpligtelsers markeds-

værdier. Derfor tages der udgangspunk i den budgetterede F-GEAR som fastsat i forgående 

afsnit til 1 = 100 %. Ud fra dette kan markedsværdien af de finansielle forpligtelser beregnes 

som 100 % af egenkapitalens markedsværdi (da F-GEAR = NFF/EK): € 11.119.069.914 x 1 = 

€ 11.119.069.914 = V0NFF. Det vil sige at ud fra denne beregning er markedsværdien af egen-

kapitalen og markedsværdien af de finaniselle forpligtelse ens. + 

Ud fra ovenstående kan V0NDA = markedsværdi af virksomheden (V0E + V0NFF) beregnes. 

Dette giver 11.119.069.914 + 11.119.069.914 = 22.238.139.828~ € 22,2 Mia  

                                                
52 Kilde: Dekomponerede analyse se bilag 10 
53 Kilde: Euroinvestor.com 
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10.1.3. Ejernes afkastkrav - CAPM modellen.  

Ejernes afkastkrav (re) fastsættes ud fra CAPM-formlen. CAPM står for Capital Asset Pricing 

Model og undersøger sammenhængen mellem markedets risiko, investors risikovillighed og 

det alternative afkast. Formlen er således:  

 

re = rf + β*(rm-rf) 

Ud fra ovenstående model gør følgende sig gældende54: 

rf = den risikofrie rente  

β = den systematiske risiko  

rm = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen  

rm - rf = markedets risikopræmie 

I de følgende beskrives hvert enkelt delelement.  

Den risikofrie rente 

Den risikofrie rente er i princippet den alternative investering en investor kan foretage sig 

uden at påtage sig en risiko. Som risikofri rente anvendes ofte renten på kortere likvide stats-

papire med højkreditværdighed.55 Det anbefales endvidere at bruge den 10 årige statsobligati-

on som estimat56. Den risikofrie rente har et indflydelse på værdiansættelse og man vil derfor, 

når den risikofrie rente er historisk lav, få en højere værdi på virksomheden end ellers. 

Renten på den toneangivende statsobligation er 1,5 %57 og bruges her som et estimat for den 

risikofrie rente. 

 

Beta - Den systematiske risiko 

Beta er den værdi der viser risikoen ved at investere i en bestemt aktie i forhold til det samlede 

aktiemarked. Det vil sige at hvis beta = 1 er der den samme risiko ved at investere i aktion, som 

der på resten af markedet, hvis beta derimod er over 1 er der større risiko ved at investere i aktien 

og hvis beta er under 1 er der mindre risiko ved investere i denne end i resten af markedet. Beta er 

derfor et udtryk for aktiens volatilitet som dens korrelation med resten af aktiemarkedet. 
                                                
54 Kilde: Elling & Sørensen side 56 
55 Kilde: Nationalbanken - 
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Statens_laantagning_og_gaeld_2010_samlet/$file/kap
18.htm 
56 Elling & Sørensen - Side 56 
57Kilde: Nasdaq OMX: http://www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/danmark/ 
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Beta vurderes ved at sammenligne aktien med CAC40 indeksets udvikling de seneste 5 år, 

udviklingen se af figur 10.2 

 

Figur 10.2 – sammenligning af CAC40 og Fiat aktie 

 

Kilde: Euroinvestor.com 

Som det ses af ovenstående figur stiger og falder Fiat aktien hurtigere end det indeks man sammenlig-

ner det med. Det er hermed klart at aktiens beta skal være mere end 1, det er herefter undersøgt for-

skellige beregnede Betaer på Fiat aktien. Således har Reuters58 et beregnet beta på 1,2 og Google Fi-

nance har et beregnet beta på 2,359. Variationen i Beta fremkommer efter hvilket indeks man sammen-

ligner aktien med.  KPMG har lavet en undersøgelse i 2012/201360 hvor de har fastsat Beta i 

den generelle bilbranche til 1,29. Der er således store udsving mellem de fundne Betaer i den-

ne opgave benyttes et Beta på 2 til de videre beregninger.   

Markedets risikopræmie 

Markedets risikopræmie er et udtryk for investorernes gennemsnitlige risikovillighed til at inve-

sterer i aktier og i stedet for i risikofrie værdipapirer. 

Der er flere forskellige måder man kan estimerer markedets risikopræmie på - i denne opgave 

bliver der benyttet en spørgeskemaundersøgelse fortaget af KPMG international i 2012/201361. Af 

                                                
58 Kilde: Reuters: http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=FIA.MI 
59 Kilde: Google finance: https://www.google.com/finance?cid=655908 
60 Kilde: KPMG cost of Capital study. www.kpmg.com 
61 Kilde: KPMG cost of Capital study. www.kpmg.com 
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deres respondenter, som primært er virksomheder, men også investeringsbanker, benyttede de 

88 % sig af en risikopræmie på imellem 4,5 % og 5,5 %. I denne opgave fastsættes markedet risi-

kopræmie derfor til 5,0 % 

Beregning af ejernes afkastkrav 

Nu kan ejernes afkastkrav beregnes ud fra den nu fastsatte risikofri rente, beta og markedets 

risikotillæg, beregning foretages ved den tidligere nævnte formel: 

re = rf + β*(rm-rf) => re = 1,5% + 2*(5%) = 11,5% 

De 11,50 % er således det afkast en invester regner med at få om året på sin aktie. Det høje 

krævede afkast er således et udtryk for usikkerheden i aktien. Jo lavere usikkerhed, jo lavere 

afkastkrav ville der være.  

 

10.1.4 Afkastkravet fra de finansielle forpligtelser.  

De finansielle forpligtelsers afkastkrav (rg) er et udtryk for den rente selskabet kan låne frem-

medkapital til efter skat. Det bliver beregnet ved nedestående formel:  

rg = (rf + rs)*(1-t)  

 

Ud fra ovenstående model gør følgende sig gældende62: 

rf = risikofri rente 

rs = selskabsspecifikt risikotillæg 

t = selskabsskatteprocenten  

Den risikofrie rente vil være den før benyttet der forholder sig til den toneangivende 10-årige 

statsobligation hvorpå renten blev fundet til at være 1,5 %. rf er således lig 1,5 %. Da Fiat har 

indlån i andre lande end blot Italien bliver der som selskabsskatteprocent brug den budgette-

rede effektive selskabskat på 34 %. 

                                                
62 Kilde: Elling & Sørensen side 56 
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Det sidste der skal bestemmes i denne model er rs som er det selskabsspecifikke risikotillæg. 

Da Fiat har en høj finansiel gearing taler teorien for at der skal være et selskabsspecifikt risi-

kotillæg, det bestemmes her at der sal være et tillæg på 10 % til afkastkravet.  

Formlen bliver da således: 

rg = (rf + rs)*(1-t) => (1,5% + 10,0%) x (1-0,34) = 7,59 % 

 

Afkastkravet fra de fra de finansielle forpligtelser bliver således 7,59 % 

10.1.5 Beregning af WACC 

Nu er alle delelementerne af WACC bestemt eller beregnet og den endelig WACC kan nu 

udledes ved hjælp af den førnævnte formel: 

 

Det betyder at Wacc ‘en er beregnet til 9,55 %.  

 

En forudsætning for at beregne selskabets værdi ved hjælp af diskonteringsfaktoren WACC er, at 

WACC forudsættes at være konstant i alle årene. Dette vil dog ikke i praksis være muligt, da den 

vil ændre sig, såfremt en af parametrene ændres (gældsandel, beta, markedets risikopræmie mv.) 

10.2 Værdiansættelse - DCF-modellen 

I dette afsnit beregnes den endelige værdi af Fiat. Beregningerne vil blive foretaget på bag-

grund af proforma opgørelserne, hvilke blev udarbejdet i budgetteringsafsnittet. Disse pro-

forma opgørelser tog udgangspunkt i både de finansielle- og ikke finansielle drivere der er 

blevet identificeret tidligere i værdiansættelsen.  

Til brug for værdansættelsen skal de forventede fremtidige frie cash flows fra budgetperioden 

og terminalperioden, som efterfølgende tilbagediskonteres til nutidsværdi. beregnes. Ud fra 

dette vil selskabets værdi, egenkapital og værdi pr aktie blive beregnet.  
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10.2.1 Valg af værdiansættelsesmodel. 

Af figur 10.3 ses en del af de værdiansættelsesmodeller der findes, udbuddet af modeller er 

stort og det kan derfor være svært, at vurdere, hvilken værdiansættelsesmodel en analytiker 

bør vælge for at estimerer en virksomheds værdi, så det mest retvisende billede vises.  

 

 

 

Figur 10.3 – Oversigt over værdiansættelsesmodeller. 

 

Kilde: http://www.business.aau.dk/cmaud/2006/Internt/MA/VBM. 

I denne opgave vil den primære værdiansættelse forgå ved, som tidligere nævnt, DCF model-

len. Fordelen ved at bruge cash flow-modellen er, at den kun fokuserer på driftsaktiviteten 

som værdiskabende faktor, mens ulempen er, at en stor del af den endelige værdi vil stamme 

fra terminalperioden, mens der ved residual modellen vil være en mindre del af værdien, der 

stammer fra terminalperioden. Det vurderes dog, at budgetperioden i denne opgave på 5 år er 

tilstrækkelig lang til at sikre, at en stor del af værdien vil stamme fra konkurrencefordelsperi-

oden. 
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10.2.2 Værdiansættelse - beregning 

Virksomheden bliver, som tidligere nævnt, værdiansat ud fra DCF modellen - denne model 

udtrykkes således:  

Figur 10.4 – Formel til værdiansættelse efter DCF modellen. 

 

Ovenstående formel er et udtryk for at man skal tilbagediskontere de frie cash flows hvert år 

frem til og med terminalperioden, i terminal perioden går man ud fra at virksomheden opnår 

det der kaldes steady state. Den konstante vækstrate der gør sig gældende i terminalperioden 

er vurderet til at være 3 %. 

I nedestående figur 10.5 ses hovedtallene fra værdiansættelsen, hele værdiansættelsen kan ses 

på bilag 12: 

  

Kilde: egen tilvirkning. 

I ovenstående er markedsværdien af ikke-kerne driftsaktiver tillagt den tilbage diskonterede 

værdi af budget- og terminalperioden. Da der frie cash flow kun bliver beregnet på bagrund af 

kerne NDA 

Sum af nutidsværdi FCF 1.392                  

Nutidsværdi af terminalperioden 30.169                

Kerne virksomhedsværdi 31.561                

Ikke-kerne NDA 835

Virksomhedsværdi 32.396                

Markedsværdi af NFF 7.429                  

Egenkapitalens værdi koncern 24.967                

Minoriteter 8.206                  

Egenkapitalens værdi Aktionærandel 16.761                

Antal udestående aktier(aktier i alt minus egne aktier) 1.216.218.626  

Værdi pr aktie 13,78€                

Markedsværdi af aktien pr 23/04/2013 8,89€                  

Aktien er undervurderet/overvurderet med 4,89€                  
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Markedsværdien af ikke-kerne driftsaktiver skal tillægges den tilbagediskonterede værdi af 

budgetperioden og terminalperioden, da FCF kun er beregnet på baggrund af kerne NDA. 

For at få beregne aktionærernes andel af egenkapital, fratrækkes minoriteternes andel som er 

beregnet 8.206 mio. Euro.  Aktionærenes andel af egenkapitalen er værdiansat til 16.761 mio. 

Euro, hvilket giver en pris per aktie på 13,78 Euro.  

10.2.3 Konklusion - Værdiansættelse med DCF modellen.  

Fiats aktie havde pr. 23/04/2014 en kurs på 8,89 Euro, dette betyder at der er en forskel på 

4,89 Euro i forhold til den værdi der er beregnet ved hjælp af DCF-modellen, det svare til at 

værdien af aktien er ca. 55 % højere end det niveau den bliver handlet til. Denne forskel må 

siges at være markant. Grunden til den store afvigelse kan være at bilindustrien ses med en 

større risiko end den der er benyttet i beregningerne i denne opgave. En anden grund kan også 

være den meget lille alternativ rente der er regnet med i denne opgave, da renten på de risiko-

frie 10-årige statsobligationer ligger på et historisk lavt niveau.  

Hvis man konkludere at det resultat der er fremkommet af DCF modellen er korrekt kan det 

konkluderes at aktiens fair værdi er merkant højere end markedsværdien. Derfor burde aktien 

kunne klassificeres som et godt køb. Denne konklusion er udledt af at man som investor får 

mere værdi end hvad man betaler for. Havde den fair værdi i stedet været estimeret til mar-

kedsværdien eller under havde aktien ikke været et godt køb da den reelt havde været det 

samme eller mindre værd. 

I denne forbindelse skal der selvfølgelig også fokuseres på de begrænsede informationer der 

ligger til grund for denne værdiansættelse. Professionelle investorer og aktieanalytikere har 

typisk adgang til mere materiale og til flere nøgletal for markedet, konkurrenter, renter og 

lignende.   

Som tidligere nævnt vil selv små ændringer i budgettets forudsætninger kunne give en væ-

sentlig anden værdi. En stor faktor i WACC beregningen er beta, derfor vil der i næste kapitel 

blive foretaget en følsomhedsanalyse af hvordan ændringen i denne vil påvirke værdien af 

virksomheden. Der vil også blive fortaget en multipel analyse med henblik på at få en indika-

tion af, om den beregnede værdi er indenfor et korrekt niveau. 
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10.3 Følsomhedsanalyse 

For at påvise hvor let påvirkelig værdiansættelsen af aktien ved hjælp af DCF modellen fore-

tages der nu en følsomhedsanalyse hvor der tages udgangspunkt i ændringer i Beta. Ændrin-

gerne i Beta vil påvirke WACC ‘en som igen vil påvirke nutidsværdien af både det frie cash 

flow og af terminalværdien. I nedestående figur 10.6 ses resultatet ved ændringer i Beta.  

Figur 10.6 – Følsomhedsanalyse 

 

Det er tydeligt af ovenstående at ændringen i Beta har en stor indflydelse på aktiens værdi. I 

denne værdiansættelse er der til beregningen af aktiens værdi ved hjælp af DCF modellen 

benytte et Beta på 2.  

Som nævnt er Beta for Fiat også givet af leverandører af finansielle information, nogle har 

den lavere end i den værdiansættelse og nogen har den højere. Så hvis man vælger at benytte 

et beta der er nærsten et helt point højere får man en noget reduceret værdi. 

10.4 Prismultiple 

For at kunne vurdere det resultat der er fremkommet ved hjælp af DCF modellen søges Fiat 

værdiansat efter en anden model. 

En simpel model til at foretage denne sammenligning er prismultipel. I multipelanalysen ind-

drages også værdierne for de direkte konkurrenter. Prismultiple er således et nøgletal der bli-

ver beregnet på baggrund af markedsværdien over en bogført værdi i regnskabet. I denne 

værdiansættelse vil der blive anvendt følgende: 

- EBIT (E) 

- Nettoomsætningen (S) 

- Bogført værdi (B) 

- Markedsværdi (P) 

 

Ændring i Beta Ny WACC Ny EK værdi aktionærer Ny Værdi pr aktie

-0,3 8,80% 19.465€                                    16,00€                                      

-0,1 9,30% 17.597€                                    14,47€                                      

0,1 9,80% 15.982€                                    13,14€                                      

0,3 10,30% 14.571€                                    11,98€                                      

0,5 10,80% 13.328€                                    10,96€                                      

0,7 11,30% 12.223€                                    10,05€                                      

0,9 11,80% 11.236€                                    9,24€                                         
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Multiple-værdien for Fiat vil blive beregnet på bagrund af gennemsnittet for de multipler der 

vil blive beregnet for konkurrenterne, derefter faktorers disse værdier på de fundne oplysnin-

ger for Fiat og således fremkommer værdien af Fiat ved denne model.  

 

Da beregningerne, når man benytter den simple model, tager udgangspunkt i de værdier der er 

bogført i regnskabet, ses der bort fra forhold vedrørende klassifikation af regnskabsposter, 

herunder drifts- og finansieringsaktivitet, hvilket jo var formålet med at reformulere opgørel-

sen da selskabet blev værdiansat efter DCF-modellen. Beregninger tager også udgangspunkt i 

markedsværdien af aktierne, dette forudsætter at aktiekursen er korrekt fastsat af markedet. 

 

Nogle af Fiats største konkurrenter vurderes til at være: 

 

- Volkswagen 

- Ford 

- Peugeot 

- Renault 

 

Da værdierne beregnes på baggrund af et gennemsnit er der her valgt fire selskaber for at 

værdierne bliver så korrekte så mulige. Hvis værdierne ligger langt fra hinanden vil man såle-

des opnå en mere korrekt middelværdi. I nedestående er aktiekurserne og antal aktier hentet 

fra aktieportalen www.euroinvestor.com. De bogførte værdier er alle hentet fra selskabernes 

årsrapporter63: 

 

Figur 10.7 – Prismultipler for konkurrenter 

 

 

                                                
63 Renaults årsrapport 2013: www.renault.com, Peugeots årsrapport 2013: www.psa-peugeot-citroen.com, 
Volkswagens årsrapport 2013: www.volkswagenag.com, Fords årsrapport 2013: www.ford.com 

Selskab

Lukkekurs 

23/04/2014 Antal Aktier

Markedsværdi pr 

23/04/2014

Omsætning 

mio. Eur

EBIT 

mio Eur

Bogført værdi af 

egenkapitalen P/S P/EBIT P/B

Volkswagen 193,60          311.920.000          60.388                        197.007        20.594  90.037                        0,31           2,93          0,67          

Ford 11,80            936.610.000          11.052                        106.904        5.094    19.222                        0,10           2,17          0,57          

Peugoet 13,45            354.850.000          4.773                          55.446           -4.682   7.791                           0,09           N/A 0,61          

Renault 74,26            295.720.000          21.960                        40.932           -34         23.214                        0,54           N/A 0,95          

Gennemsnit 0,26 2,55 0,70
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De ovenstående multipler fra de nævnte konkurrenter svinger en del, og derfor bliver det, som 

før nævnt et gennemsnit der skal bruges i den videre beregning. EBIT er udeladt for både 

Peugeot og Renault da de begge er negative.  

 

Figur 10.8 – Værdiansættelse ved prismultipler for Fiat 

 

 

Af ovenstående ses det at, når man regner med den gennemsnitlige multiple værdi, værdien af 

aktien er mindre end den der er fundet ved hjælp af DCF modellen.  

 

Dog regnes DCF modellen stadig for det mest korrekte da der her er lavet en omfattende ana-

lyse for at komme frem til værdien af aktien. Multiple analysen ses dog som en indikator for 

at aktiens værdi reelt måske er en smule lavere end først antaget. Når man indarbejder oven-

stående i den tidligere fundne værdi er, er det bedste estimat for en fair pris for Fiats aktie et 

sted mellem euro 12 og euro 13.  

10.5 Delkonklusion - værdiansættelse 

Værdiansættelsen af Fiat er baseret på både de finansielle og ikke finansielle drivere, disse 

drivere er blevet identificeret og ligger til grund for den anvendte proforma opgørelse 

 

Selve værdiansættelsen er foretaget ved hjælp af DCF-modellen. Ved denne model kan man 

beregne en virksomheds værdi ud fra værdien af de tilbagediskonterede frie cash flows. Dis-

konteringsrenten, WACC, beregnes på baggrund af flere faktorer, markedsværdien af gæld, 

egenkapital og virksomheden samt ejernes og långivernes afkastkrav. Det er derfor en vægtet 

rente, da kapitalstrukturen tages med i beregningen. Resultatet af DCF-modellen blev en fair 

mio. Eur Fiat

Gns.  

Multiple Fra 

konkurrenter Værdi Fiat

Omsætning 86.816,00      0,26 22.409            

EBIT 2.927,00        2,55 7.466               

Bogført værdi af egenkapitalen 12.584            0,70 8.822               

Gennemsnit 12.899            

Antal udeståendende aktier 1.216,22         

Værdi pr. aktie 10,61               

Værdi pr aktie jf. DCF modellen 13,78               

Difference 3,18                 
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værdi pr. aktie på EUR 13,78 kr., mens markedsværdien af aktien var EUR 8,89 d. 23-04-

2013.  

 

Efterfølgende blev det undersøgt hvilken effekt ændringer i en forudsætning ville have på Fiat 

og værdiansættelsen blev søgt bekræftet ved hjælp af en simpel multipel værdiansættelse. Der 

var til en grad overensstemmelse mellem de to og en før pris på aktien blev slutteligt vurderet 

til at være mellem Euro 12 og Euro 13.  

11. Konklusion 

I følge den opstillede problemformulering er, er hovedformålet med denne opgave at bestem-

me en fair værdi af Fiats aktie pr 23/04/2013. Værdiansættelsen af Fiat er foretaget med ud-

gangspunkt i DCF-modellen og er sidenhen efterprøvet med multiple model. Alle de data der 

lægger til grund for beregningerne er estimeret på baggrund af de finansielle og ikke-

finansielle drivere. De finansielle drivere er blevet identificeret under regnskabsanalysen og 

de ikke finansielle drivere er blevet identificeret i forbindelse med den strategiske analyse.  

I den strategiske analyse har jeg søgt at belyse Fiats omverden, brancheforhold, konkurrence-

intensitet og den interne struktur. Samtidig blev deres produktportefølje undersøgt i dette ka-

pital.  Det er blevet klart hvor Fiats største strategiske udfordringer bliver i fremtiden. Det er 

specielt at kunne tilpasse de nye voksende markeder med mange nye forbrugere. Igennem en 

rigtig stærk tilstedeværelse i Sydamerika og et voksende engement i Kina er Fiat godt gearet 

til at kunne levere på disse voksende markeder. Det er essentielt for Fiats fremtid at virksom-

heden formår at udnytte disse muligheder optimalt. Som endnu et eksempel på deres dedikati-

on til den strategi har Fiat også annonceret at de vil producerer Jeep til det Kinesiske marked i 

samarbejde med en Kinesisk producent. Ud over dette er det utrolig vigtigt at Fiat fortsætter 

med at være på forkant med den teknologiske udvikling. Igennem de store investeringer i 

fremtidens produktionsanlæg og de konstante investering i både forskning i, og udvikling af, 

nye innovative produktionsmetoder og miljøskånende biler sikre Fiat sig en god position på 

markedet. Virksomhedens strategi med at være både miljøledende og i front når det kommer 

til sikkerhed er således meget vigtig for at kunne fastholde og udvikle deres position på det 

globale marked. Det sidste vigtige pointe fra den strategiske analyse er den konstante udvik-

ling i modelprogram der skal til for at kunne bevare markedsandele. Fiat har fremadrettet en 

strategi om at effektiviserer og udvikle deres modelprogram, de vil udvikle nye biler og nye 
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koncepter med særligt fokus på bestemte mærker. Får Fiat udviklet de modeller der efterspør-

ges og som lever op til kundernes stadig højere krav har Fiat en god mulighed.  

Fiat er en stor virksomhed og har en stor mulighed for at cementere og udvikle sin position på 

verdensmarkedet igennem opkøbet af Chrysler. Denne nye konstellation gør at Fiat har mu-

ligheden for at udvikle og skabe synergier i mellem de to tidligere selvstændige enheder.  

I regnskabsanalysen for Fiat blev regnskabstallene for de sidste to år gennemgået og de finan-

sielle opgørelser blev reformuleret hvor dette var nødvendigt. Der har været en positiv udvik-

ling i Fiat. Fiats overskudsgrad er steget og man regner med at 2014 bliver endnu bedre. Sam-

tidig regner man i år med en stigning i væksten. Fiat er som virksomhed eksponeret for finan-

sielle risici og også disse blev tydelige under regnskabsanalysen. Med en høj finansiel gearing 

og en afhængighed af at kunne finansiere den fortsatte drift er der en risiko hvis dette på et 

tidspunkt bliver sværere for virksomheden. Samtidig er Fiat og eksponeret til ændringer i va-

lutakurser og lignende.  

Budgettet der ligger til grund for værdiansættelsen i denne opgave er udarbejdet med en bud-

getperiode på 5 år. Det vurderes at Fiat inden for denne tid har opnået en mere stabil position 

på verdensmarkedet og at væksten herefter vil være nogenlunde konstant med den gennem-

snitlige inflation. Det kan konkluderes at budgettet er søgt udarbejdet så korrekt så muligt 

men at der her er mange faldgruber - derfor er en værdiansættelse altid forbundet med stor 

usikkerhed.  

Selve værdiansættelsen har taget udgangspunkt i DCF modellen som er en model hvor man 

tilbage diskonterer de fremtidige frie cash flows. Ved hjælp af denne model er værdien af 

Fiats aktie sat til Euro 13,78. Som nævnt søgtes denne værdi bekræftet ved hjælp af multiple 

metoden. Denne fremkom med et lavere resultat på Euro 10,61. Denne lavere værdi får en 

indflydelse og til sidst i værdiansættelsen vurderes Fiats aktie til at være mellem Euro 12 og 

13 værd.  

Der er blevet fortaget en følsomhedsanalyse som endnu engang viser hvor følsom en værdian-

sættelse er over for ændringerne i forudsætningerne. I dette tilfælde blev der regnet på æn-

dringer i Beta, et af de bestemmende parametre i fastsættelsen af WACC ‘en, og selv små 

ændringer viste store ændringer i virksomhedens værdi.   
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Den helt overordnet konklusion bliver af Fiats aktie har en højere fair værdi en den på nuvæ-

rende tidspunkt bliver handlet til. Det vurderes også samtidig at Fiat, hvis de formår at følge 

den strategi de selv har fremlagt, går en lysere fremtid i møde.  
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Bilag 1 - Grafisk fremstilling af PEST(LE)-modellen 
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Bilag 2  - Oversigt over branchens 20 største producenter i 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: OICA.net 
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Bilag 3 - Oversigt over de brands og virksomheder som Fiat har kontrol over 

• Mass-market brands: 
o Fiat 
o Alfa Romeo 
o Lancia 
o Fiat Professional 
o Abarth 
o Jeep® 
o Chrysler 
o Dodge 
o Ram Truck 
o Mopar® 
o Street and Racing Technology® 

• Luxury Brands 
o Ferrari 
o Maserati 

• Components 
o Mengeti Marelli 
o Comau 
o Teksid 
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Bilag 4 - Fiats officielle egenkapitalopgørelse 
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Bilag 5 - Den reformulerede egenkapitalopgørelse 

 

 

 

 

 

 

  

€ millioner

2013 2012 2011

Egenkapital primo 8.369        9.711        

Transaktioner med ejerne 31              -337          

Medarbejderaktier 9                15              

Betalt udbytte -1               -58             

Øvrige egenkapitalændringer. 21              26              

Purchase/Sale of shares til ejere 2                -320           

Tilbagehold skat for distribution til ejerne -6               -             

Totalindkomst 4.190        -1.005       

Årets resultat 1.951         896            

Share of gains/(losses) on defined benefit plans 2.678         -1.843        

Share of gains/(losses) on remeasurements of defined benefit plans for equity -9               1                

Related tax impact 239            3                

Gains/(losses) on cash flow hedging instruments 162            184            

Gains/(losses) on available-for-sale financial assets 4                27              

Exchange differences on translating foreign operations -708           -270           

Share of Other comprehensive Income/(losses) for equity accounted entities -100           21              

Related tax impac -27             -24             

Egenkapital ultimo Inkl minoritetsinteresser 12.590      8.369        9.711        

Minoriteter 4.258         2.182         2.353         

Egenkapital ultimo Eksl minoritetsinteresser 8.332        6.187        7.358        

Bilag 5 - Reformuleret egenkapital Fiat årene 2013 & 2012
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Bilag 6 - Den reformulerede balance

 

Bilag 6 - Reformuleret balance Fiat årene 2013 & 2012

€ millioner

2013 2012

Kernedriftsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver 19.509           19.284             
Grunde, bygninger & inventar 22.844           22.062             
Kapitalandele i associerede virksomheder 1.561             1.507              
Andre anlægsaktiver 105                93                   
Andre finansielle anlægsaktiver 815                807                 
Udskudte skatteaktiver 2.893             1.738              
Varebeholdninger 10.230           9.295              
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.406             2.702              
Andre tilgodehavender 6.264             6.126              
Driftslikviditet* 1.736             1.679              
Kernedriftsaktiver 68.363          65.293           

Driftsforpligtelser

Udskudt skat -278               -801                
Pensionsforpligtelser -8.265            -11.486           
Andre hensatte forpligtelser -9.095            -8.790             
Leverandører af varer og tjenesteydelser -17.235          -16.558           
Selskabskat -314               -231                
Anden gæld -8.964            -7.781             
Driftsforpligtelser -44.151         -45.647          

Kerne nettodriftsaktiver 24.212          19.646           

Ikke-kernedriftsaktiver

Aktiver til salg 9                   55                   
Andre værdipapirer og kapitalandele 699                780                 
Ikke-kernedriftsaktiver 708               835                

Netto Driftsaktiver (NDA) 24.920          20.481           

Netto Finansielle forpligtelser

Likvide beholdninger 17.703           15.978             
Andre finansielle forpligelser -137               -201                
Langfristet gæld der forfalder indenfor 1 år -7.138            -5.811             
Langfristet gæld -22.764          -22.078           
Netto Finansielle Forpligtelser (NFF) -12.336         -12.112          

Egenkapital Koncern 8.326             6.187              
Minoritetsinteresser 4.258             2.182              
Egenkapital for moderselskabets aktionærer 12.584          8.369             

-12.584         -8.369            

*= Beregnet som 2% af nettoomsætningen 
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Bilag 7 - Den reformulerede resultatopgørelse

 

 

  

€ millioner 2013 2012

Nettoomsætning 86.884          83.855        
Produktionsomkostninger -74.570         -71.701       
Bruttoresultat 12.314          12.154        
Forskning og udvikling -2.231           -1.850         
Salgs, generelle og administrative omkostninger -6.689           -6.763         
Core driftsoverskud fra salg før skat 3.394            3.541          
Skat herpå

Årets skat jf. Årsregnskabet -627              -694            
Skattefordel på finansielle poster -295              -283            
Skatteeffekt på andet driftsoverskud/underskud -79                -23              
Core driftsoverskud fra salg efter skat 2.393            2.541          
Andet driftsunderskud (før-skat-poster)

Andet udsædvanlig indtægter/udgifter -499              -138            
Restructurerings omkostkostninger -28                -15              

-527              -153            
Skatteeffekt af andet driftsunderskud (Samlet skatteprocent er bestemt til 15%) 79                 23               
Andet driftsunderskud efter skat -448             -130           

Andre usædvanlige driftsposter ink l dirty surplus (efterskat poster)

Dirty surplus poster reclassifiseret fra egenkapitalen 2.239            -1.901         
Resultat fra associerede virksomheder 87                 94               
Skatteindtægt vedrørende tidligere år 1.570            71               
Andre indtægter/udgifter fra investeringer 18                 -78              
Andet usædvanlig driftsoverskud/underskud inkl dirty surplus (efter-skat-poster 3.914            -1.814         
Driftsoverskud efter skat 5.859       597         

Core netto finansielle indtægter/omkostninger -1.964         -1.885       

Skatteeffekt af core netto finansielle indtægter omkostninger 295               283             
Core netto finansielle indtægter/omkostninger efter skat -1.669         -1.602       

Totalindkomst for koncernen 2.117           -1.062       

Minoritetsinteresser 2.073           57              

Totalindkomst for aktionærer 4.190           -1.005       

Bilag 7 - Reformuleret resultatopgørelse Fiat årene 2013 & 2012
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Bilag 8 - Fiats officielle balance 
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Bilag 8 - Fiats officielle balance 

 

  



86 

 

Bilag 9 - Den officielle resultatopgørelse 
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Bilag 10 - Dekomponerede analyse 

 

BEREGNING AF ROE (RETURN ON EQUITY) 2013 2012

ROE ejerne 29% -16%

ROE Ejere + minoriter 40% -11%

Dekomponering af ROE - niveau 1 2013 2012

ROIC (DO/NDA) 24% 3%

F-GEAR (NFF/EK) 98% 145%

r (NFO/NFF) 16% 16%

SPREAD (ROIC-r) 8% -13%

Core ROIC (Core DO/NDA) 9,6% 12,41%

Dekomponering af ROIC - Niveau 2 2013 2012

ROIC 24% 3%

OG (DO/Salg) 7% 1%

AOH (Salg/NDA) 3,49                                 4,09                               

1/AOH 0,29                                 0,24                               

Niveau 3 - Dekomponering af OG 2013 2012

OG 6,7% 1%

OG fra salg efter skat 2,8% 3,0%

OG fra andre driftsposter efter skat 4,0% -2,3%

Niveau 3 - Dekomponering af AOH 2013 2012

1/AOH 0,29                                 0,24                               

1/AOH Kerne NDA 0,28                                 0,23                               

1/AOH ikke-kerne NDA 0,01                                 0,01                               

Niveau 3 - Dekomponeret 1/AOH Kerne NDA 2013 2012

Immaterielle anlægsaktiver 0,22 0,22

Grunde, bygninger & inventar 0,26 0,25

Kapitalandele i associerede virksomheder 0,02 0,02

Andre anlægsaktiver 0,00 0,00

Andre finansielle anlægsaktiver 0,01 0,01

Udskudte skatteaktiver 0,03 0,02

Varebeholdninger 0,12 0,11

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0,03 0,03

Andre tilgodehavender 0,07 0,07

Driftslikviditet 0,02 0,02

Driftsforpligtelser -0,51 -0,53

Sum = 1/AOH Kerne NDA 0,28                                 0,23

Niveau 3 - Dekomponering af OG 2013 2012

OG fra salg før skat 3,9% 4,2%

Delta 2013 - 2012 -0,3%

Bilag 10 - Dekomponeret regnskabsanalyse
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Bilag 11 - Budgetforudsætninger 

  

År 2014 2015 2016 2017 2018 Terminalperioden

Salgsvækst 7% 6,5% 5,0% 5% 5% 3%

Omsætning 92.966          99.009       103.959         109.157     114.615     117.480                      

År 2014 2015 2016 2017 2018 Terminalperioden

Driftsomkostninger 88.792          94.058       98.761            103.699     108.884     112.194                      

Driftsoverskud 4.174            4.950          5.198              5.458          5.731          5.287                           

År 2014 2015 2016 2017 2018 Terminalperioden

1/Kerne AOH 0,28               0,32            0,32                0,32            0,32            0,32                             

Kerne NDA 26.030          31.683       33.267            34.930       36.677       37.594                         

År 2014 2015 2016 2017 2018 Terminalperioden

Overskudsgraden før skat 4,49% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,50%

År 2012 2011 2010

Effektive skatte % 35,70% 21,50% 48,00%

År 2014 2015 2016 2017 2018 Terminalperioden

Effektiv skatteprocent 35% 35% 35% 35% 35% 35%

Skat af driftsoverskud 1.461            1.733          1.819              1.910          2.006          1.850                           

Driftsoverskud fra salg efter skat 2.713            3.218          3.379              3.548          3.725          3.436                           

ÅR 2013 2012 Gennemsnit

Andet DO efter skat -448 -130

Som procent af salget -0,52% -0,16% -0,34%

År 2014 2015 2016 2017 2018 Terminalperioden

Andet drift over/underskud som andel af omsætningen -0,34% -0,34% -0,34% -0,34% -0,34% -0,34%

Andel af andet drift over/underskud -312              -332            -349                -366            -384            -394                             

Bilag 11 - Budgetforudsætninger
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Bilag 12 - Værdiansættelse ved DCF modellen 

 
 

Mio. Euro
2013A 2014E 2015 2016 2017 2018

Terminal-

perioden

Salgsvækst 7% 7% 5% 5% 5% 3%

Omsætning 92.966        99.009           103.959     109.157     114.615     117.480     

Driftsomkostninger 88.792        94.058           98.761       103.699     108.884     112.194     

Driftsoverskud fra salg før skat 4.174          4.950              5.198          5.458          5.731          5.287          

Skat af driftsoverskud 1.461          1.733              1.819          1.910          2.006          1.850          

Drifstoverskud fra salg efter skat 2.713          3.218              3.379          3.548          3.725          3.436          

Andet driftsover/underskud efter skat -312            -332                -349            -366            -384            -394            

Driftsoverskud i alt efter skat 2.401          2.886              3.030          3.182          3.341          3.042          

Kerne NDA 24.212                26.030        31.683           33.267       34.930       36.677       37.594       

Det frie cash flow (FCF)

Årets DO efter skat 2.401          2.886              3.030          3.182          3.341          3.042          

Ændringen i kerne NDA 1.818          5.652              1.584          1.663          1.747          917             

FCF (DO- Ændring NDA) 583              -2.767            1.446          1.518          1.594          2.125          

Værdiansættelse DCF-modellen

mio Euro. 2013A 2014E 2015 2016 2017 2018

Terminal-

perioden

FCF 583              -2.767            1.446          1.518          1.594          2.125          

Diskonteringsfaktor((1+WACC)^t) 9,55% 1,095          1,200              1,315          1,440          1,577          

Nutidsværdi af FCF (FCF/DF) 532              -2.305            1.100          1.054          1.011          

Sum af nutidsværdi FCF 1.392                  

Nutidsværdi af terminalperioden 30.169                

Kerne virksomhedsværdi 31.561                

Ikke-kerne NDA 835

Virksomhedsværdi 32.396                

Markedsværdi af NFF 7.429                  

Egenkapitalens værdi koncern 24.967                

Minoriteter 8.206                  

Egenkapitalens værdi Aktionærandel 16.761                

Antal udestående aktier(aktier i alt minus egne aktier) 1.216.218.626  

Værdi pr aktie 13,78€                

Markedsværdi af aktien pr 23/04/2013 8,89€                  

Aktien er undervurderet/overvurderet med 4,89€                  


