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1 Motivation  
 

Grundfos-familien ude af rigelisten  

Også blandt landets milliardærer kommer der nedture. Det mest prominente navn, der i 2015 har måttet 

sige farvel til Berlingske Business Magasins liste over Danmarks 100 rigeste, er familien bag Grundfos. 

Berlingske Business #08, Månedsmagasin, oktober 2015 

I efteråret 2015 blev en ny udgave af Berlingske Business´ årlige opgørelse over ”Danmarks 100 rigeste” 

personer publiceret. Det særlige ved opgørelsen var, at et af Danmarks store erhvervskoryfæer Niels Due 

Jensen nu var ude af listen. Ved nærmere gennemgang af de metoder, der ligger til grund for vurderingen, 

kunne det konstateres af journalisten i mangel af en børskurs kun havde anvendt en multipel analyse, 

indeholdende en ikke nærmere defineret gruppe af sammenlignelige selskaber. 

Vores motiv med denne hovedopgave er derfor, at lave en fundamentalanalyse af Grundfos Holding A/S, og 

i forlængelse af denne, at undersøge om den fundne værdi er i overensstemmelse med den værdi 

Berlingske Business er kommet frem til, ved brug af multipel analyse. Der ud over har vi fundet det 

væsentligt, at gennemgå metoden for multipel værdiansættelse med fokus på kriterierne for udvælgelsen 

af sammenlignelige selskaber. Motivationen til dette kommer af at denne analyseform oftest anses som en 

enkel genvej til værdiansættelse. 

1.1 Problemformulering 

 

 Gigafond klar til at overtage Grundfos 

”De var klar til at købe Grundfos. Jeg fik at vide, at jeg bare kunne nævne en pris” 
  Kim Nøhr Skibsted, kommunikationsdirektør, Grundfos.  

   BØRSEN, 1. februar 2016 (Efter COP21-klimatopmødet i Paris) 

I forlængelse af det seneste klimatopmøde i Paris, faldt ovennævnte ordveksling sted på et efterfølgende 

møde, mellem Kim Nøhr Skibsted fra Grundfos Holding A/S og en ikke navngiven kapitalfond. Det må derfor 

antages, at nogle investorer ser et ikke ubetydeligt økonomisk potentiale, og allerede må have gjort sig 

overvejelser omkring værdien af Grundfos Holding A/S. Denne opgaves overordnede formål er en 

tilsvarende vurdering af selskabets kapitalværdi gennem en: 

Fundamentalanalyse af Grundfos Holding A/S 
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Fundamentalanalysen vil bestå af: 

- Strategisk analyse, bestående af: 

o Samfundsanalyse (PESTEL) 

o Brancheanalyse (Porters Five Forces) 

o Virksomhedsanalyse (Porters værdikæde) 

o Opsummering af og konklusion på de tre analyser (SWOT)  

- Regnskabsanalyse, bestående af: 

o Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

o Reformulering af resultatopgørelsen 

o Reformulering af balancen 

o Reformulering af pengestrømsopgørelsen 

o Beregning af nøgletal 

- Budgettering 

- Værdiansættelse (DCF-modellen) 

Det vil i forlængelse af denne værdiansættelse være nærliggende, at undersøge om den fundne værdi er i 

overensstemmelse med den værdi Berlingske Business er kommet frem til, ved brug af multipler på 

sammenlignelige selskaber1. 

Hovedopgavens delformål er en kort gennemgang af multipel værdiansættelse, med fokus på valg af 

sammenlignelige selskaber. Dels for, at beskrive eventuelle kritiske faktorer, men også for at rette fokus 

mod nyere forskning inden for valg af sammenlignelige selskaber. 

1.2 Problemafgrænsning 

Det forudsættes, at målgruppen for denne opgave primært vil være personer med indsigt i økonomi, 

hvorfor fagudtryk ikke vil blive uddybet nærmere. 

Den økonomisk analyse, omfatter alene Grundfos Holding A/S (herefter Grundfos). En økonomisk analyse af 

datter og associerede virksomheder, vil derfor ikke blive foretaget. 

Ved vurdering af konkurrencen internt i branchen, vil vores analyse tage udgangspunkt i de primære 

konkurrenter. Udvælgelsen af disse sker på baggrund af det indsamlede kildemateriale, hvorfor 

mangelfuldt sammenligningsgrundlag kan opstå, som følge af afvigelser på produktsortiment, geografisk 

tilstedeværelse etc. 

                                                           
1 Artiklen fra Berlingske Business er vedhæftet, som bilag 1 
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Der tages i opgaven udgangspunkt i årsregnskabet for 2015, og den beregnede værdi vil blive 

tilbagediskonteret til 26. august 2015, der blev anvendt i den førnævnte artikel, og dermed er grundlaget 

vores motivation for test/efterprøvning af artiklens konklusion. 

Til værdiansættelsen af Grundfos afgrænser vi os i til kun, at anvende den cash flow baserede model (DCF-

modellen), som er den hyppigst anvendte model, sandsynligvis fordi den både dækker långiveres og 

investorers primære interesse omkring virksomhedens evne til, at generere positive cash flows. Som 

kontrol-model anvendes RIDO-modellen. 

Det bedes i den forbindelse bemærket, at indsamling af nøgletal fra konkurrenter til brug for beta og 

markedsværdier er sket den 28. april 2016. Vi er bekendte med, at denne tidsmæssige forskel kan give 

anledning til en usikkerhed i beregningerne. Denne usikkerhed analyseres ikke yderligere men 

kommenteres blot ved opsamling på kapitlet. 

Valutakursregulering, hedging (fra salg) samt lånekapital der alle relatere sig til udenlandske 

datterselskaber vil blive klassificeret som en del af driftsoverskuddet og ikke yderligere analyseret for dets 

finansielle karakter. 

Pressemateriale og anden indsamling er stoppet i april måned 2016 

Vi har af flere omgange forsøgt, at få udleveret de(t) anvendte kilder/materiale, som Berlingske Business 

har anvendt til brug for fastsættelse af peer-group, men de er ikke vendt retur på vores henvendelser. 

Vi har ikke haft kontakt til nogen fra Grundfos under udarbejdelsen af denne hovedopgave. 

1.3 Metode og struktur 

Hovedopgaven er opstillet på følgende måde: 

1.3.1 Fundamentalanalyse af Grundfos Holding A/S, bestående af: 

a. Strategisk analyse 

b. Regnskabsanalyse 

c. Budgettering 

d. Værdiansættelse 
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a. Den strategiske analyse af Grundfos Holding A/S, tager udgangspunkt i en vurdering af selskabets 

interne styrker og svagheder, i forhold til eksterne muligheder og trusler fra markedet og de 

sammenlignelige selskaber, der findes inden for branchen. Analysen giver mulighed for, at vurdere 

selskabets fremtidige potentiale for indtjening og dermed input af forudsætninger til 

budgetteringen.  

 

De ikke finansielle værdidrivere vil blive gennemgået ud fra følgende modeller: 

- Samfundsmæssige forhold vurderes på baggrund af en PESTEL-analyse 

- Forhold internt i branchen vurderes ud fra Porters Five Forces 

- Værdikæde-modellen giver indsigt i virksomhedens interne forhold fra input af varer, salg og 

service til de interne aktiviteter, der støtte op om den daglige drift. 

 

b. Med udgangspunkt i selskabets regnskaber i perioden 2005-2015 udfærdiges en regnskabsanalyse 

baseret på den udvidede DuPont-model. For at kunne vurdere om værdiskabelsen sker fra de 

finansielle eller driftsmæssige aktiviteter vil der blive foretaget en reformulering af både 

egenkapitalopgørelse, balance og resultatopgørelsen. 

 

c. En estimering af det fremtidige cash flow forudsætter viden om udviklingen og dermed 

budgettering af de enkelte værdidrivere, som er fastlagt via førnævnte strategiske– og 

regnskabsanalyse. 

 

d. Det fremkomne budget er grundlaget for værdiansættelsen via en DCF-model (Discounted Cash 

flow), som resultere i en estimeret værdi af selskabets egenkapitalen. Som kontrolmodel benyttes 

RIDO-modellen (residualindkomstmodellen) 

 

Til brug for analyse af finansielle og ikke-finansielle faktorer, benyttes ud over selskabets egne regnskaber 

en lang række pressemeddeler og avisartikler. Desuden er der indhentet eksterne makroøkonomiske 

analyser fra anerkendte kilder. Vores valg af eksterne kilder sker med ønsket om, at opnå størst mulig 

objektivitet til vores dataanalyse og konklusion. 

Sammenlignelige virksomheder til brug for benchmarking er indhentet fra gennemgang af førnævnte 

kildemateriale, samt fra benchmarking udarbejdet af Frost & Sullivan. 



9 
 

Da Grundfos ikke er børsnoteret vil en estimering af WACC (diskonteringsrenten for cash flow) blive 

foretaget ud fra en peer group bestående af børsnoteret selskaber. Ved fastlæggelse af afkastkrav i DCF 

benyttes CAPM (Capital Asset Pricing Model) Denne model vil kort blive forklaret og anvendt. Beregninger 

til regnskabsanalysen og værdiansættelsen er vedlagt i USB og fremgår desuden i skemaform i noterne. 

1.3.2 Gennemgang af metode for multipel værdiansættelse. 

Den generelle opfattelse, af metodens tilsyneladende lave grad af kompleksitet, og den umiddelbare 

hurtighed, hvormed en multipel værdiansættelse kan gennemføres, gør en gennemgang af metoden 

interessant. Dette for at belyse på om, der eksistere kritiske faktorer, som det er vigtigt at forholde sig til 

ved anvendelsen af metoden. 

1.4 Kildekritik 

De anvendte kilder til brug for strategisk analyse er offentligt tilgængelig artikler, pressemeddelelser og 

statistikker. Indholdet og måden hvorpå materialet formidles er naturligvis subjektivt præget af kildens 

synspunkter. Det vurderes dog at materielt overvejende er upartisk idet udgiver/journalist ikke vurderes at 

være under påvirkning af Grundfos. 

Regnskaber for perioden, som er anvendt til regnskabsanalysen vurderes som troværdige, idet der er 

foretaget revision af godkendt revisor og at denne rent juridisk er udpeget, som det offentliges garant for 

sandfærdig fremstilling af selskabets regnskabsmæssige udvikling. Grundfos har derfor kun begrænsede 

muligheder for at påvirke konklusionerne og præsentationen heraf. Da opgavens analysedel både strategisk 

og regnskabsmæssigt er taget med afsæt i en ovennævnte periode vurderes det at pålideligheden og det 

retvisende billede er opfyldt. For perioden er der ej heller anmærkninger i revisionspåtegningen. 

Regnskaber fra konkurrerende virksomheder er hentet via selskabernes egen hjemmesider under punktet 

investor relations. Validiteten af denne information vurderes, som høj. 

I opgaven er anvendt artikler fra tidsskriftet Finans/Invest. Disse vurderes som pålidelige, da forfattere er 

enten forskere tilknyttet højere læreranstalt (CBS) eller finansielt ansatte i det private erhvervsliv. I 

artiklerne lægges der op til en diskussion af løsningsforslag, hvilket giver læseren mulighed at benytte dette 

til eget rationale i forhold til valgte problemstilling.  

I opgaven benyttes teorier og modeller fra anderkendte lærebøger, der ofte er resultat af mangeårig 

forskning på området. Disse kilder vurderes derfor som troværdige. 
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2 Grundfos´ historie 

Grundlaget for produktion af pumper blev lagt tilbage i 1944, med etableringen af Bjerringbro Pressestøberi 

og Maskinfabrik. Grundlægger, Poul Due Jensen, havde i en årrække forinden, blandt andet stået i lærer 

hos Bjerringbro Maskinfabrik, og trods senere forfremmelse til værkfører, skete etableringen af egen 

virksomhed i kælderen under familiens villa. Udgangspunktet var småreparationer af varmeanlæg, sanitet 

og bygningsbeslag, men med et hastigt voksende forretningsomfang blev pladsen hurtig for trang, og 

familien Due Jensen, måtte derfor opføre en egentlig ejendom til industriproduktion.2 Med afslutningen af 

2. Verdenskrig, kom der for alvor gang i erhvervslivet og da den stigende efterspørgsel efter 

produktionsudstyr til tider var svær at imødekomme, tog produktionen af en egenudviklet 

grundvandspumpe, FOSS, således sin begyndelse. I modsætning til datidens pumper var FOSS forsynet med 

en elektromotor, og med introduktionen af en serie af dybvandspumper, DYBFOSS, i 1947 udkonkurrerede 

disse hurtigt, de manuelt betjente håndpumper. I 1952 blev produktionen af centrifugalpumper igangsat og 

med løbende forbedringer af teknologien, blev denne pumpetype grundlaget for virksomhedens videre 

ekspansion. Produktionen af stempelpumperne, FOSS og DYFOSS, ophørte i 1968.3 

I begyndelsen af 1960´erne, blev det mere almindeligt med centralvarme i boligbyggerierne, og 

introduktionen af den velkendte cirkulationspumpe i 19594, betød yderligere udvidelse af virksomheden. Til 

det formål blev der i 1960 købt en industrigrund i den tyske by Wahlsted, som således blev virksomhedens 

første udenlandske faciliteter.5 De følgende år, fortsatte ekspansionen med etablering, af en lang række 

selskaber i udlandet, herunder egen motorproduktion til cirkulationspumperne6. Som resultat af disse 

knopskydninger, blev Poul Due Jensens Fond stiftet i 1975, og ejerskabet af Grundfos blev overdraget til 

fonden. Formålet med fonden, er ifølge fondens fundats, ”at sikre og udbygge det økonomiske grundlag for 

Grundfos-koncernens fortsatte vækst”. Grundlaget for en fortsat ekspansion, var dermed sikret via 

geninvesterede udbytter og gennem familiens fortsatte ejerskab. Ved Poul Due Jensens død i 1977, overtog 

sønnen Niels Due Jensen, hvervet som bestyrelsesformand.7 

2.1 Virksomheden i dag 

Den årlig produktion af pumpeenheder, udgør i dag mere end 16 mio. enheder, hvilket gør Grundfos til en 

af verdens førende pumpeproducenter. Cirkulationspumperne benyttes hovedsageligt inden for varme og 

                                                           
2 ” Grundfos – mere end pumper”, Olav Ballisager – Grundfos Management A/S 2007, side 33-34 
3 ”Grundfos – mere end pumper”, Olav Ballisager – Grundfos Management A/S 2007, side 39 
4 ”Grundfos – mere end pumper”, Olav Ballisager – Grundfos Management A/S 2007, tidslinje side 128-129. 
5  http://www.grundfos.com/about-us/grundfos-milestones.html 
6 ”Grundfos – mere end pumper”, Olav Ballisager – Grundfos Management A/S 2007, side 52 
7  www.grundfos.dk– fakta om Grundfos. 
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aircondition. Andre centrifugalpumper benyttes i industrimæssig sammenhæng til forsyning af vand, 

behandling af spildevand og dosering.  

Inden for cirkulationspumper er Grundfos i dag verdens største producent, og markedsandelen udgør 

anslået 50 % af verdensmarkedet. Foruden produktion af pumper, producerer Grundfos også norm- og 

dykmotorer, samt elektronisk styring og overvågning. Sidstnævnte for, at sikre en mere effektiv drift af 

pumpeanlæggene. Geografisk er koncernen tilstede i mere end 45 lande, og en lang række produkter bliver 

afsat gennem lokale forhandlere.8 

Grundfos har følgende fire forretningsområder; Bygge og Anlæg, Vandforsyning, Spildevand og Industri. 

2.2 Koncern og ledelse 

Grundfos er fortsat i familiens ejerskab via familiefonden ”Poul Due Jensens Fond”, der besidder en 

ejerandel på 88,1% af aktierne. Den øvrige ejerkreds består af 10,6% til grundlæggerens familie samt 1,3% 

til medarbejdere. Via Grundfos Holding A/S er der direkte ejerskab til en lang række danske, og 

udenlandske datterselskaber. Bestyrelsen er indsat i figur 1 og det bedes bemærket, at formanden for 

”Poul Due Jensens Fond”, Niels Due Jensen også har bestyrelsespost i Grundfos. 

Figur 1: Bestyrelsen i Grundfos Holding A/S 

Jens Moberg, Formand 

     

Bo Risberg – Næstformand 

Niels Due Jensen (Formand for fonden) 

Jens Maaløe - Adm. Dir. Terma A/S 

Ingelise Bogason - Direktør 

Zsusanna Tóth - Medarbejderrep. 

Randi Rasmussen - Medarbejderrep. 

Kitty Thaarup Herholdt - Medarbejderrep. 
Egen tilvirkning – jf.9 

Ledelsen af Grundfos består i dag af CEO Mads Nipper, som i 2014 blev hentet fra Lego Group A/S, efter at 

Grundfos´ daværende CEO Carsten Bjerg var blevet afskediget af bestyrelsen, efter en årrække med 

utilfredsstillende driftsresultater. 

Samtidig med skiftet af CEO blev det besluttet, at oprette en ny ledende stilling, chef for salg, 

markedsføring og service til Poul Due Jensen, søn af Niels Due Jensen, formanden for familiefonden, ”Poul 

                                                           
8 https://dk.grundfos.com/om-os/Grundfos%20koncernen.html – fakta om Grundfos. 
9 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015, side 17 

https://dk.grundfos.com/om-os/Grundfos%20koncernen.html
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Due Jensens Fond”. Poul Due Jensen kom tilbage til Danmark, efter i en årrække, at have været 

udstationeret i et udenlandsk datterselskab til Grundfos Holding A/S10 

 

3 Strategisk analyse 

Ved værdiansættelse af en virksomhed anvendes strategisk analyse, som værktøj til at belyse de faktorer, 

som måtte have betydning for den fremtidige udvikling og indtjening. Disse parametre af væsentligt 

betydning, vil efterfølgende indgå i den videre budgettering. 

Indledningsvis foretages en analyse, af virksomhedens ydre påvirkninger, for derigennem at få belyst, hvilke 

faktorer der er afgørende på brancheniveau. 

Efterfølgende vil der blive analyseret internt på branchen, virksomhedens interne ressourcer og hvilke 

muligheder for strategiske handlinger, det giver virksomheden. 

En endelig sammenfatning af de overordnede risici vurderes, og konklusion heraf samles slutteligt i en 

SWOT-analyse. 

3.1 PESTEL (samfundsanalyse) 

I en globaliseret økonomi er der ingen virksomheder, der kan drives upåvirkelig af omgivelserne og interne 

ressourcer. Det skal derfor løbende vurderes, om virksomhedens interne kapacitet matcher de krav og 

forventninger, der stilles fra omgivelserne.  

De faktorer, som virksomheden ikke direkte har mulighed for at påvirke, vil blive analyseret via PESTEL 

modellen. 

3.1.1 Politiske forhold 

Både national- og international politik, kan ofte have forskellige indvirkning på virksomheders muligheder 

for vækst. Nogle virksomheder vil derfor, være nødsaget til at bruge mange midler på, at påvirke lovgivere 

for derigennem, at få skabt eller fastholdt et grundlag for drift. Produktion af pumper, vil politisk ikke give 

afledning til store problemer, da produktet vurderes at være neutralt. 

Grundfos har med placering af fabrikker og salgskontorer globalt, mange politiske forhold som de skal 

forholde sig til. Påvirkningen sker både nationalt på de enkelte markeder, såvel som gennem lovgivning 

udarbejdet i internationalt samarbejde via EU og OECD. Med den nyligt vedtagne klimaaftale fra Paris i 

                                                           
10 ”Grundfos-arving klar til stor servicesatsning”, Børsen, d. 31. dec. 2015 
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2015, forventes der nu for alvor flere investeringer i energieffektive løsninger, og i modsætning til tidligere 

aftaler, er de enkelte lande nu blevet forpligtet til, at gøre status på deres mål hvert 5 år. Aftalen vil dermed 

være med til, at sikre mere stabile og langsigtede økonomiske rammer, noget som er særligt attraktivt som 

investeringsobjekt for pensionskasser. Og da op mod 40% af verdens CO2-udslip stammer fra bygninger, 

skulle der her være et kæmpe potentiale for et øget salg af energioptimering.11 

Med et distributionsnet der er globalt, er told og handelsbarrierer også en del af det, at eksportere. De 

seneste år med finanskrise, har medført øget protektionisme i en lang række lande. Hvor der tidligere var 

tale om egentlige toldmure, der beskyttede egne nationale producenter, er tendensen nu mere, at der 

stilles højere krav til certifikation, nationale standarder, og krav om lokal produktion. Særligt BRIK-landene 

synes, at have set dette redskab, som en nødvendighed, i håb om at rede national beskæftigelse.12 

Formanden for ”Poul Due Jensens Fond”, Niels Due Jensen har da også tidligere, forholdt sig til netop 

denne problematik, ved at have en klar strategi om at være lokal forankret, uanset, hvor på kloden man 

måtte have produktion eller salg.13  

3.1.2 Økonomiske forhold 

I vurderingen af de økonomiske forhold, vil vi analysere de økonomiske forhold på de markeder, som 

Grundfos operer på. Eventulle konjunkturudsving, vil kunne påvirke mulighederne for afsætning, og 

dermed fremtidig indtjening. Af selskabets årsregnskab for 2015 fremgår følgende opdeling af 

markedsområdet: EMEA (Europa + Rusland, Mellemøsten, Afrika), Americas (Nord –og Sydamerika), ASIA 

(Asien og Oceanien), samt China (Kina). Den følgende gennemgang, af de økonomiske forhold, vil der tage 

udgangspunkt i samme segmentering. Dog vil økonomiske forhold, i lande der omsætningsmæssigt udgør 

en stor del af førnævnte markedsområder, blive gennemgået. 

3.1.3 Økonomiske udvikling 

Den globale handel har de seneste par år, haft vist beskedne vækstrater, og har i slutningen af 2014, endda 

vist faldende tendens. Den træge vækst, som begyndte allerede i 2012-2013, synes i særlig grad, at have 

ramt de allerede udviklede økonomier, i industrilandene (i-lande). Især kan nævnes, faldende efterspørgsel 

fra de amerikanske forbrugere og langsom vækst i Europa – som samlet tegner sig normalt for, en markant 

del af den globale handel. Samtidig synes, en kinesiske overgang fra investeringer i infrastruktur og 

produktion, til nu mod forbrug og tjenester, at være hovedårsag til faldende råvarepriser. Lande med stor 

                                                           
11 ”Pengetanke: Banen er klar til klima-mia.”, Mads Brandstrup m.fl. Børsen.dk d. 14.dec. 2015   
12 ”nye-handelsbarrierer-skyder-frem-verden-over”, Jacob B. Knudsen, www.finans.dk, d. 1. mar. 2016. 
13 ”Grundfos formand: Forståeligt at USA beskytter sig selv”, forfatter ukendt, www.business.dk, d.16 maj. 2012 
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eksport af råvare, som eksempelvis Brasilien og Rusland, har derfor været særligt økonomisk hårdt ramt, 

grundet især den faldende kinesisk efterspørgsel.  

En yderligere årsag til faldende kinesisk vækst, kan tilskrives den seneste tids udsving på 

kapitalmarkederne, som har reduceret den kinesiske forbrugers optimisme, og lyst til forbrug. Der 

forventes dog, en kommende bedring af verdenshandlen, idet specielt Kina har annonceret stimuli af 

økonomien, via øget investering i egen infrastruktur og en reduktion af udlånsrenten. Sidstnævnte tiltag, 

har ligeledes været forsøgt anvendt i EU, dog uden markant vækst, som følge.  

Specielt de nye økonomier (emerging markets), står over for store finansielle udfordringer, med både en 

faldende eksport, og en stor privat lånoptagelse, som hovedsagligt har været muligt på grund af det meget 

lave renteniveau. 

I euroområdet, har der over en årrække været stigende vækst, som dog dækker over, forskelle i de enkelte 

lande. En fortsat stimulering af økonomien, via pengepolitiske tiltag, har dog ikke haft den store effekt. 

Dette skyldes, at et fragmenteret finansielt system i EU, og en fortsat høj andel af misligholdte lån. Endelig 

er gældsætning i den private husholdning fortsat stor, og dette hæmmer muligheden for nyudlån, og 

dermed effekten af en nedsat lånerente (pengepolitisk tiltag fra ECB).14 

 

 

Tabel 1 – Udvikling i BNP. 

 2014 2015 2016 2017 

     

USA 2,4 2,4 2,5 2,4 

Brasilien 0,2 -3,1 -1,2 1,8 

Rusland 0,6 -4,0 -0,4 1,7 

Kina 7,3 6,8 6,5 6,2 

EU 0,9 1,5 1,8 1,9 

Tyskland 1,6 1,5 1,8 1,9 

Japan -0,1 0,6 1,0 0,5 
 

Egen tilvirkning. Kilde. OECD, Economic Outlook, nov. 201515 

 

                                                           
14 ” OECD Economic Outlook” OECD, november 2015 side 7-8 
15 ”Aktuelle økonomiske og monetære tendenser”, Danmarks Nationalbank, 10. dec. 2015, side 9 
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3.1.3.1 USA 

Væksten i den amerikanske økonomi er, som det fremgår af ovenstående, forblevet på et stabilt niveau, 

primært drevet af en indenlandsk efterspørgsel (privatforbrug). Dette har medført en faldende 

arbejdsløshed. Der forventes forsat en stabil indenlandsk efterspørgsel, som vil blive understøttet af et 

forbedret arbejdsmarked, stigende købekraft, som følge af lave energipriser og en stærk dollar. På den 

længere bane forventes dog, en gradvis faldende eksport – herunder BNP – som følge af en stærk valuta, 

der gør amerikanske varer dyrere.16 

 

Den amerikanske pengepolitik er fortsat meget lempelig, som følge af nøje fastsatte inflationsmål, 

beskedent lønpres og en begyndende antydning af faldende forventninger til den fremtidig inflation. 

Da økonomien er vendt tilbage til noget nær fuld beskæftigelse, forventes det, at de pengepolitiske renter 

fremadrettet vil stige. Dog vil denne stigning, nøje blive afmålt i forhold til den økonomiske udvikling, 

således at den igangværende vækst ikke presses unødigt. 

 

Den offentlige gæld er fortsat i historisk niveau, mens budgetunderskuddet fortsætter med at falde. 

Til trods for kvartalsvise udsving, så fortsætter det amerikanske opsving med, at overhale de fleste 

udviklede landes. Dette muliggør endvidere en bedring i det private boligbyggeri, som Grundfos allerede 

tilbage i 2014, har haft gavn af.17 

Den fremtidige vækst i BNP forventes, at falde en anelse. Dette skyldes, at det stigende forbrug forventes, 

at blive modsvaret af et fald i nettoeksporten. Det forudsættes her, at værdien af dollaren forblive uændret 

og eksporten derfor vil falde gradvist i løbet af 2017.18 

 

3.1.3.2 Brasilien 

Den brasilianske økonomi har de seneste år har en kraftig nedadgående vækst, og recessionen forventes at 

fortsætte ind i 2016. En væsentlig bedring synes kun, at kunne ske via en strammere pengepolitik, der kan 

dæmpe inflationen. Den faldende vækst skal blandt andet ses, som et resultat af faldende råvarepriser og 

mangel på tillid til det politiske system. Der fortsat, ikke har gennemført de nødvendige reformer (tårnhøj 

arbejdsløshed), og en delvis statslig korruptionsskandale, blot synes at trække problemerne ud.19 

                                                           
16 “ OECD Economic Outlook” OECD, november 2015 side 231. 
17 ”Danfoss og Grundfos får del i det amerikanske byggeboom” af Vibeke L. Svansø, Berlingske Business d. 21. sep. 2014.  
18 “Danfoss og Grundfos får del i det amerikanske byggeboom” af Vibeke L. Svansø, Berlingske Business d. 21. sep. 2014 
19 ”Et enkelt selskab lammer hele Brasiliens økonomi”, af Thomas M. Mortensen, Berlingske Business, d. 4. juni 2015 
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Udsigten til en hurtig bedring synes derfor forværret, hvilket blot har ført til nedgradering af den statslige 

gæld. Værdien af den Brasilianske Real er nedskrevet væsentligt, over for den amerikanske dollar, hvilket 

alt andet lige gør det nemmere at eksporter vare ud af landet, men samtidig også presser priserne op.20 

 

3.1.3.3 Kina 

Den kinesiske økonomi har i en årrække udvist høje vækstrater, sammenlignet med BNP for andre lande. 

Om end væksten er faldende er BNP dog forsat høj, og forventes i 2017 af være på 6,2%. For at afhjælpe en 

faldende tendens, har man fra offentlig side bebudet investeringer i infrastruktur. Denne hjælp forventes 

dog ikke, at kunne afbøde for, at flere brancher inden for tunge industri langsomt reducerer 

aktivitetsniveauet og dermed bidrager til en faldende vækst.21 Privatforbruget forventes, at forblive robust 

og inflationen lav, idet der alene ses stigende priser på fødevare. Væksten i fremstillingssektoren, som 

ellers har været Kinas helt store vækstmotor, synes at falde som følge af overskudskapacitet. Uanset 

afmatning i økonomien er husstandsindkomsterne fortsat stigende, og for privatforbruget forventes der en 

robust vækst. Set i lyset af en fortsat lavere aktivitet, har den kinesiske regering i 2015 foretaget flere 

pengepolitiske indgreb, i form af både rentesænkninger og en devaluering over for dollar.22 Risikoen for 

yderligere en devaluering har dog givet andre udfordringer, i form af kapitalflugt ud af Kina. 

 

3.1.3.4 Rusland 

Den russiske økonomi er i øjeblikket i en fase af recession. Dette skyldes dels kraftigt faldende oliepriser, og 

de indførte sanktioner fra Vesten. Effekten er da heller ikke udeblevet, idet økonomien er præget af 

kapitalflugt og manglende udenlandske investeringer. En devaluering af rublen har ført til en kraftigt 

stigende inflation, som ved udgangen af 2015 ligger i niveau af 16%.23 Det er hovedsageligt den lave 

oliepris, som har gjort en genopretning noget nær umulig, da indtægter herfra udgør hen ved halvdelen af 

statens indtægter. Det nuværende statsbudget balancerer ud fra en forudsætning, om en gennemsnitlig 

oliepris på 50 dollar – primo 2016 var prisen omkring 30 dollar.24 

Med den faldende oliepris er den russiske rubel tilsvarende fulgt med ned, men da der afregnes i dollar har 

producenter måtte forøge produktionen yderligere, for at kompenserer for en faldende afregningspris.  

                                                           
20 ”OECD Economic Outlook” OECD, November 2015 side 91 og side 93 
21 ”Blød landing i Kina føles hård i resten af verden”, af Mads Graversen, Børsen – økonomi, d. 19.okt. 2015 
22 “OECD Economic Outlook” OECD, November 2015 side 103-105 
23 “OECD Economic Outlook” OECD, November 2015 side 201-202 
24 http://politiken.dk/udland/ECE3022056/oliepriser-i-nyt-dyk-sender-ruslands-oekonomi-til-taelling/ 
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Den faldende valuta har tillige medført en forringelse af købekraften, hos forbrugere. Reallønnen er nu på 

et år reduceret med ca. 9,2% og det har medført et fald i detailsalget på 13,1%, på blot et år.25 

Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om den russiske økonomi i 2016 eller 2017 kommer op i gear, idet 

økonomien fortsat af afhængig af en oliepris, der er for lav til at statsfinanserne kan hænge sammen. 

Endelig er der de geopolitiske spændinger i Syrien og annekteringen af Krim, der dels koster den russiske 

økonomi penge, men samtidig også umuliggør/reducerer udenlandske investeringer i landet. 

 

3.1.3.5 EU 

For EU, som samlet handelsområde, forventes der fremadrettet en stigende BNP til næsten 2 % for både 

2016 og 2017 – dette til trods for en økonomisk opbremsning på flere emerging markets. Aktiviteten i EU, 

vil fortsat være understøttet af pengepolitiske stimuli, der hidtil har omfattet rekordlave renter. Derudover 

har ECB foretaget opkøb af obligationer, med det formål af få inflation og væksten til at stige. Samtidig har 

den lave oliepris og den svækkede euro, alt andet lige givet grobund for vækst, men grundet en høj privat 

gældsætning er privatforbrug og dermed væksten udeblevet. 

Arbejdsløsheden synes kun at falde gradvist og der vil fortsat være store forskelle landene imellem. Trods 

den svage euro, forventes det ikke at eksport i EU går ramt forbi, efterhånden som efterspørgslen fra 

vækstøkonomierne måtte falde.26 

3.1.4 Lønudvikling og omkostninger 

Når virksomheder som Grundfos vælger, at placere en del af deres produktion i udlandet, kan det blandt 

andet skyldes høje omkostninger i hjemlandet. Derudover er det høje personskattetryk i Danmark med til, 

at danne et højere lønniveau og afledt deraf også større udgifter til materialer.  

For en produktionsvirksomhed vil der derfor kunne opnås besparelser ved, at flytte aktiviteten til lande 

med lavere omkostninger. Af flere omgange er der derfor flyttet, især løntung produktion, fra fabrikken i 

Bjerringbro til et datterselskab i Ungarn. Ved den seneste opgørelse fra eurostat27 fremgår det, at Danmark 

har de højeste samlede omkostninger i EU, når der tages udgangspunkt i betaling af skatter og sociale 

bidrag i forhold til BNP. For at imødegå høje lønomkostninger er der på de danske fabrikker, derfor indført 

en ambition om et højt niveau af automation, således at løndelen på hvert produkt holdes nede. Der er 

endvidere en koncern strategi om, at udvikling og opstart af nye produktioner foretages via 

                                                           
25 ”Olieprisfald sender russisk økonomi i dybfryseren”, af Simon Kruse, Berlingske Business d. 9. jan. 2016 
26 OECD Economic Outlook” OECD, November 2015 side 124 
27 ” Taxation of the EU member States” Publiceret af Vincent Bourgeais via Eurostat Press Office d. 15. Jan. 2016. 
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udviklingscenteret i Danmark og efterfølgende spredes ud på fabrikkerne rundt om på kloden28. Endvidere 

bedes det bemærket, at den udenlandske produktionsenhed i Grundfos der besidder en lige så høj grad af 

automation er beliggende i Frankrig, som følger lige efter Danmark i førnævnte oversigt.29  

I lighed med mange andre selskaber søger Grundfos, også at reducere omkostningerne til IT og Service 

Setup. For år tilbage blev sådanne funktioner, derfor lagt i Kina, idet lønniveauet var lavt men 

kompetencerne acceptable. Men med en stigende velstand, især på den kinesiske østkyst, er lønniveau og 

husleje nu ikke længere så konkurrencedygtigt. Det globale drifts– og supportcenter er derfor nu placeret i 

Filippinerne, til fordel for et hidtil regionalt center beliggende i Shanghai.30 

Figur 2: Metal pris index (årligt niveau for marts måned indsat) 

  

Kilde: Commodity Metals Price Index  

En ikke ubetydelig omkostning ved produktion af pumper, er prisen på metal og forarbejdningen heraf. I 

tiden op til finanskrisen, var råvarepriserne generelt stigende og her var det særligt Kina, der grundet stor 

efterspørgsel, fik verdensmarkedspriser i vejret. Som producent kan disse prisstigninger naturligvis i en hvis 

udstrækning absorberes, og i det lange løb sendes videre til forbrugerne/køberne, som generelle 

prisstigninger på det færdige produkt.31  

Da finanskrisen indtraf betød det et stor fald i prisen på metaller. Efterfølgende steg priserne på ny, hvilket 

kan skyldes at finanskrisen oprindeligt var primært et europæisk/amerikansk fænomen. Men efter priserne 

blev mere end fordoblet har der siden 2011 været en faldende tendens, og niveauet er nu svarende til dem 

                                                           
28 “ Grundfos-topchef garanterer danske arbejdspladser”, af Dan S. Frandsen – www.jernindustri.dk d. 10. mar. 2016.  
29 “ Grundfos-topchef garanterer danske arbejdspladser”, af Dan S. Frandsen – www.jernindustri.dk d. 10. mar. 2016. 
30 ” Danske selskaber vælger Filippinerne over Kina”, af Pia Elers – Dagbladet Børsen d. 2. feb. 2015. 
31 ” Kinesisk vækst sender råvarepriser til himmels”, af Tommy B. Krog – Ingeniøren d. 4. april 2004. 
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under finanskrisen. Det må derfor formodes at Grundfos siden 2011, har haft en god forhandlingsstyrke 

over for leverandører af stål, da råvarer indkøb alt andet lige er blevet billigere.  

Grundfos har dog fastsat en generel politik om, at produktionsenhedernes risiko på metalpriserne dækkes 

af med futures, som sikre en fast aftalt pris i fremtiden. Af regnskabet for 2015 fremgår, det at indregning 

af futures på metaler i 2015, har givet et negativt resultat på 94mio32, og at volumen i forhold til regnskabet 

for 2014 er forøget med 57%. Tabet kan hovedsageligt henføres til generelt faldende priser på metal. Fig. 2 

3.1.5 Geografisk spredning 

Når man som Grundfos sælger sine produkter i den meste af verden, vil det være en strategisk fordel, at 

placerer produktionsenheder på de enkelte markeder. Derved kan man lettere imødegå føromtalte told og 

importafgifter. Ved så at sige, at have lokal produktion flere steder giver det samtidig mulighed for, at 

vurderer eventuelle tilpasninger af produkter og målrette disse til den efterspørgsel der måtte være på det 

pågældende marked. Specielt på det kinesiske marked har Grundfos, måtte foretage en revurdering af 

produktudbuddet, idet man tidligere har haft en strategi om at sælge ”Grundfos pumper light” – dvs. at 

selve indmaden i pumpen, var erstattet af billigere materialer, for på den måde at kunne konkurrere med 

prisbillige alternativer, fra lokale producenter. At udvande værdien af sit brand, over tid er imidlertid en 

farlig vej at gå, hvorfor strategien nu er, at der afsættes todelt således, at der afsættes kvalitetspumper i 

Grundfos-brandet og prisbillige alternativer under navnet DAB-pumps (datterselskab33) til de segmenter, 

hvor marginerne er lave.34 

3.1.6 Finansielle risici 

Som følge af at virksomhedens aktiviteter er internationalt funderet, vil selskabets driftsresultater og 

egenkapital blive påvirket af en række finansielle risici. Valutarisikoen i de enkelte operative enheder er 

dækket fra moderselskabet Grundfos ligesom renterisiko og likviditetsstyring også varetages centralt. Af 

regnskabet for 2015 fremgår det, at afdækning af valutarisiko hovedsageligt sker på følgende valuta - USD, 

AUD og EUR, hvoraf sidstnævnte udgør markante 78%, af den samlede hedging. Dette sammenholdt med 

den geografiske omsætningsfordeling35 fremgår det derfor, at selskabets hovedsageligt producerer og 

afsætter produkterne i EU. 

                                                           
32 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015, note 15, side 34 
33 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015, Group Structure, side 44 
34 ”Brat vækstopbremsning får Grundfos til at gå nye veje i Kina”, af Lars D. Adolfsen – Energy Supply.dk d. 20 maj. 2015 
35 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015, note 1, side 28 
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Optagelse af gæld i de enkelte driftsselskaber, optages i lokal valuta, for at sikre at balancen er reduceret til 

nettoaktiverne. Når selskabet måtte finde det nødvendigt, kan der dog optages gæld i fremmed valuta, som 

så efterfølgende veksles til lokal valuta, via finansielle instrumenter. 

Den likviditetsmæssige risiko sikres via bestående kontant indestående (samt ubenyttede kreditfaciliteter) 

og værdipapirbeholdning på samlet 3.325 mio. kr. Renterisikoen på denne kan derfor hovedsageligt 

henføres til rentefølsomheden på obligationsbeholdningen og lånefaciliteter. Fremmedkapital i selskabet 

består overvejende af en lånefacilitet fra ”Poul Due Jensens Fond” på samlet 2.525 mio.36 

For at nedbringe renterisikoen på fremmedkapitalen benyttes der exchange swaps37. 

3.1.7 Sociokulturelle forhold 

For en virksomhed som Grundfos, har de sociokulturelle forhold en betydning, for afsætning af deres 

produkter. Der er derfor en sammenhæng mellem indkomstgrundlag, livsstil, job, købelyst og den 

efterspørgsel der er på de enkelte markeder. På det danske marked er Grundfos anerkendt som en 

virksomhed, der sælger kvalitetsprodukter og hos forbrugerne er ”den røde cirkulationspumpe” 

indbegrebet af dansk kvalitet og pålidelighed. Samtidig forventer forbrugerne i den vestlige verden også at 

der med en højkvalitetspumpe, følger et højt serviceniveau som en del af en samlet løsning. Med denne 

service følger også at hvis det måtte vise sig, at produktet er behæftet med fejl, at så vil denne blive 

udbedret hurtigst muligt, da det vil kunne skade selskabets omdømme.38 

I BRIK-landene har der i en årrække været høje vækstrater, og samtidig også en forventning/forhåbning om 

en efterspørgsel og forbrugskultur, der mere og mere lignede den vestlige.  

I Kina har den faldende vækst medført, at landet reelt opfattes, som 2 markeder,39 hvor det østlige Kina 

udgør 90% af omsætningen og har storbyer og industri der er præget af vestlige handelsnormer og 

forbrugskultur, mens det vestlige Kina udgør de resterende 10%. Her er væksten nu højere end i øst, men 

samtidig er dette område fortsat lavere udviklet og efterspørgsel og handelskultur vil derfor være præget 

heraf.40 

I Asien vil opbygning af salgsnetværk og generelle normer ved indgåelse af salgs– og samarbejdsaftaler på 

B2B-markedet være præget af langvarige forhandlinger og øget rejseaktivitet. Dette skyldes, især at 

samfundsstrukturen og i virksomhederne er præget af en høj magtdistance. Dette betyder, at ens position i 

                                                           
36 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015, note 17, side 35. 
37 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015, note 23, side 37.  
38 ” Grundfos tilbagekalder 37.414 pumper efter otte brande”, af Ulrik Andersen, www.ing.dk, d. 8. jun. 2015. 
39  Gmagazine nr. 24, personalemagasin april 2015 s. 16. 
40 ” Grundfos ser store muligheder for vækst i Vestkina”, af Johan Winther, Berlingske Business, d. 26. sep. 2013. 
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organisationen er meget afgørende for, hvilke beslutninger man må tage og det er som oftest kun den 

absolutte top i hierarkiet, der er dette forundt. Omvendt er indgåede aftaler dog ofte langvarige dels 

grundet førnævnte organistionsstruktur, men samtidig kan det tænkes at de elitærer magtudøvere nødig vil 

ændre tidligere indgåede aftaler, da de derved vil komme til at fremstå knapt så fagkyndige.  

I forlængelse deraf vil en kinesisk medarbejder se en stærk leder i en, der udviser magt og træffer 

beslutninger. Omvendt vil en mere vestlig organisation have en flad struktur og derved mere lokal 

beslutningskraft. Tilsvarende vil medarbejderbestemmelse blive anset, som gode lederegenskaber og der 

vil være en forventning om at medarbejderen selv bidrager med forslag til ændring og optimering af 

arbejdsprocedurer.41  

3.1.8 Teknologiske forhold 

Med en stigende velstand, ses der generelt en øget fokusering på energibesparelse og miljøvenlig 

produktion. Dette medvirker til, at producenterne konstant må levere nye teknologiske forbedringer 

samtidig med, at det enkelte produkt har en stadig kortere livscyklus. Grundfos har i en årrække været den 

producent i branchen, der investere den største del af omsætningen i produktudvikling. De samlede 

omkostninger til produktudvikling har de seneste år udgjort mellem fem og seks procent af koncernens 

omsætning.42 I 2015 androg F&U mio. kr. 1.111 ud af nettoomsætningen mio. kr. 24.800, hvilket svare til 

4,5%. Grundfos Holding A/S har dog en ambition om at F&U fremover skal udgøre ca. 5% af omsætningen, 

men at dette tal ikke er et succesmål i sig selv. 

Grundfos Holding A/S har udviklet flere banebrydende teknologier inden for energibesparende 

pumpeløsninger, og flere af disse er patenteret således at konkurrenter er afskåret fra at benytte samme 

teknologier. En af de senere års udviklinger er Grundfos AutoAdapt, hvor pumpens elektroniske styring 

både sørger for at tilpasse sig de omgivelser den bliver påvirket af, men samtidig også gemmer historiske 

data til brug for fremtidig optimering af energiforbrug. Løsningen tilbydes endvidere med mulighed for at 

foretage egen konfiguration af pumpen via smartphone.43  

Med nogle af markedets mest avancerede teknologier er man gået skridtet videre og har udviklet produktet 

Grundfos SQFlex, der er en pumpeløsning til områder med ustabil elforsyning. Pumpeanlægget bliver med 

                                                           
41 Geert Hofstede's Identification of National Cultural Differences – A Triumph of Faith a Failure of Analysis, Human Relations 
42 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015, Omkostninger, side 12 
43 Produktpræsentation via www.moderncomfort.grundfos.com, Opvarmning & varmt vand – AutoAdapt. 
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Grundfos SQFlex tilsluttet solpaneler og en vindgenerator, der sikre uafhængighed fra det lokale 

forsyningsnet.44 

3.1.9 Miljømæssige forhold 

Fokus på miljøet er generelt blevet en vigtig faktor for virksomheder. Dette skyldes at forbrugerne i specielt 

de veludviklede økonomier ved, at virksomhederne kan foretage investering i en omlægning af 

produktionen, og derved mindske udledningen af skadelige stoffer og brugen af ressourcer. 

I 2014 indledte Grundfos Holding A/S et samarbejde med flere af landets største VVS grossister om 

indsamling og genanvendelse af udtjente cirkulationspumper. Via afdelingen Grundfos Recycling i 

Bjerringbro bliver pumperne adskilt, dels til omsmeltning og til anden genanvendelse, hvorved 90 % af 

pumpens bestanddele kan indgå i ny produktion.45 

Foruden den miljøvenlige gevinst har Grundfos Holding A/S en målsætning om at 5% af de ansatte i 

Danmark, skal være personer med nedsat arbejdsevne som følge af fysiske, psykiske eller sociale 

problemer. Denne hensigt er en del af selskabets CSR politik, som har til formål at kunne tilbyde et værdigt 

arbejdsmiljø for ansatte, der ikke vil kunne varetage et fuldtidsjob. Grundlaget for etablering af beskyttede 

værksteder, tager sit udgangspunkt helt tilbage i grundlægger Poul Due Jensens ønske, om en social 

ansvarlighed.46  

Samtidig med at Grundfos Holding A/S levere nogle af markedets mest energieffektive pumper er der det 

selskabets ambition, at man inden 2025 har reduceret selskabets vandforbrug med 50% i forhold til 2008. 

For perioden er omsætningen indtil videre forøget med 22%, mens forbruget er reduceret med 28%. 

Ligeledes er det målsætningen at koncernens udledningen af CO2 ikke må overstige forbruget i 2008. 

Reduktionen for perioden er 9 %.47 

3.1.10 Lovgivningsmæssige forhold 

På de markeder Grundfos Holding A/S opererer på, er det især de politiske forhold der danner grundlag for 

den lovgivning, som selskabet skal overholde. Noget lovgivning er nationalt vedtaget, mens andre 

bestemmelse kan være regulativer centralt besluttet af EU. 

                                                           
44 http://dk.grundfos.com/products/find-product/sqflex.html 
45 ”Genanvendelse af pumper til gavn for mennesker og miljø”, Af Jørn Sørensen. DR Midt & Vestjylland d. 21. jul. 2015. 
46 http://dk.grundfos.com/cases/find-case/genbrug-af-pumper-skaber-job.html 
47 www.grundfos.com/om-os/baeredygtighed/Our-performance. 
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Da Grundfos Holding A/S har produktion og salg fordelt på flere kontinenter, er det naturligt at der 

foretages handel på tværs af landegrænser. Der fastsættes derfor interne afregningspriser i koncernen, 

Transfer Pricing, for på den måde at have overblik over hvor i koncernen indtjeningen skabes. 

Afregningspriserne er interessante for de lokale skattemyndigheder til brug for fastsættelse af selskabsskat. 

Der kan derved opstå en interessekonflikt mellem selskabets ønske om at ligge indtjeningen i de lande med 

lav beskatning og de enkelte skattemyndigheders ønske om størst muligt skatteprovenu.    

Grundfos Holding A/S har i 2015 tilkendegivet, at de har en igangværende dialog med skat, og at kravene til 

dokumentation for de interne afregningspriser omfatter et ikke ubetydeligt forbrug af ressourcer.48 

Patenter og håndhævelsen af disse vil være en del af grundlaget for den fremtidige omsætning hos 

Grundfos Holding A/S, og hvis den nuværende lovgivning måtte blive ændret og løbetiden på opnåede 

patenter forkortet, vil det kunne få store økonomiske konsekvenser. Konkurrerende virksomheder vil med 

udløb af patenter hurtigt kunne kopier unikke produktfordele og en eventuel overnormal profit vil derved 

forsvinde. I EU er det den fælles patentdomstol der på vegne af medlemslandene stadfæster, registrerer og 

beskytter patenter. Dermed er det muligt for virksomhederne, at ansøge om patent i et register, som så 

omfatter alle medlemslande.49 

Til trods for eksklusivretten til et produkt er Grundfos til stadighed udsat for kopiering. Og specielt det 

karakteristiske design med røde farve har været forsøgt efterlignet. Det kan om muligt skade selskabets 

brand, idet kopierne på ingen måde lever op til krav for driftssikkerhed og energiforbrug. I Kina hvor denne 

efterligning oftest finder sted kan det være svært at håndhæve egne patenter, hvorimod det på et 

reguleret marked vil være nemmere at føre en retssag mod en kopiproducent.50  

Grundfos søger til stadighed at forbedre sine produkter for at udkonkurrerer de øvrige aktører på 

markedet. Samtidig er selskabet og branchen underlagt en række direktiver, der nøje fastsætter krav til de 

produkter der ønskes afsat inden for EU. EuP-direktivet omfatter de krav, som producenterne bliver mødt 

med i forhold til produktets energieffektivitet og den samlede miljøpåvirkning i produktets levetid. 

Lovgivningen omfatter en lang række produktgrupper og påvirker Grundfos direkte i forhold til både 

pumper og tilhørende motorteknologi. De selvsamme krav gælder endvidere kedelindustrien og da 

Grundfos afsætter pumper til denne vil man også skulle forholde sig til denne lovgivning inden for dette 

segment51 

                                                           
48 ”Grundfos-topchef: Skat jagter os”, af Vibeke L. Lyngsøe og Ole Hald, Berlingske Business d. 17. nov. 2015. 
49 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/EU/Den_fælles_europæiske_patentdomstol 
50 "Grundfos-razzia mod røde kopi-pumper”, af Oskar Lund, Børsen d. 5. nov. 2013. 
51 http://energy.grundfos.com/da/lovgivning/eup-direktivet-om-cirkulationspumper, samt artikel ” Fokus på energi glæder Grundfos”, af: Sofie Rud, 
Børsen d. 12. jun. 2015. 
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3.2 Porters Five Forces (Brancheanalyse) 

Til vurdering af Grundfos´ muligheder for indtjening i branchen anvendes Porters model til beskrivelse af 

konkurrencesituationen og den fremtidige udvikling inden for sektoren.  

3.2.1 Rivalisering mellem eksisterende virksomheder. 

Den interne rivalisering mellem etablerede producenter er med til at påvirke prisen på produkterne. Da der 

har været faldende vækst i branchen, kunne nogle aktører blive fristet til at fortage reduktion i prisen med 

ønsket om at opretholde markedsandel eller for at afholde nye konkurrenter fra at gå ind i markedet. 

Branchen inden for produktion af pumper er meget fragmenteret med flere store aktører og mange små, 

der både er nicheorienteret og ofte familieejet. På det globale marked for pumper stod de ti største aktører 

for lidt over 29 % af den samlede omsætning.52 Blandt de 10 største producenter findes der flere, hvor 

pumpeproduktion kun er et forretningsområde blandt flere, inden for et og samme konglomerat. Det kan 

derfor ofte være vanskeligt, at vurdere egentlige markedsandele på landeniveau, idet omsætningstal kan 

omfatte forskellige geografisk opdeling og pumpesegmenter (olie, medicinal, fødevare, fjernvarme etc.)  

Med en faldende vækst i branchen er kampen om markedsandele intensiveret. En afgørende parameter 

her, er salg og distribution, hvor Grundfos grundet mangeårigt branchekendskab, kan adskille sig fra de 

fleste konkurrenter ved at have en distributionsnet, der er mere vidtrækkende og indeholder meget loyale 

aftagere qua langvarige forretningsrelationer. 

Faldet i efterspørgslen har medført, at flere aktører har udvidet fokus fra salg og produkt differentiering til 

også at omfatte service og eftersalg, da der her både er mulighed for merindtjening og muligheden for at 

sikre sig slutkunders fremtidige ordrer.53 Tilbud om finansiering og leje af pumper medvirker ligeledes til 

således, at producenterne bliver en stadig større del af eftermarkedet.54 På produktion af delkomponenter 

og halvfabrikata benyttes hovedsagligt underleverandører og disse forsøges ligeledes knyttet tættere til 

producenten, men samtidig stilles der også større krav til kvalitet, leverancesikkerhed og indkøbspriser. 

Med en faldende vækst i branchen, finder vi det ikke sandsynligt at nye aktører vil finde det attraktivt at 

foretage investeringer. Omvendt vil en konsolidering inden for branchen være mulig, såfremt der ved 

sammenlægning af flere nicheproducenter kan opnås en kritisk masse der giver de samme stordriftsfordele, 

som allerede globale producenter. 

                                                           
52 “2016 Global Outlook of the Pumps Industry” Brancheanalyse fra Frost & Sullivan, marts 2016, side 43 
53 “Grundfos-arving klar til servicesatsning”, Børsen. d. 31. dec. 2015. 
54 “ Grundfos har succes med helt nyt forretningsben”, Børsen d. 5. jan. 2016. 
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Grundet svag vækst i verdensøkonomien forventes der i den samlede pumpe branche en negativ vækst i 

2016 på -2,13%. Faldet vil hovedsageligt være inden for olie og gasindustrien, mens der modsat forventes 

en begyndende stigning i efterspørgslen inden for industri (kemikalie, fødevare og bryggeri). Ligeledes vil 

fornyet fokus på renovering af infrastruktur inden for spildevand og energioptimering, som følge af fortsat 

urbanisering, være med til atter at trække branchens vækst i en positiv retning.55 

3.2.2 Primære konkurrenter 

 

3.2.2.1 Xylem Inc. 

Xylem Inc. er Grundfos´ største amerikanske konkurrent. Selskabet blev i 2011 udskilt fra konglomeratet ITT 

Corporation. Selskabet har opdelt sine aktiviteter i følgende segmenter:  

Water Infrastructure, som omfatter spildevand, afvanding, filtrering og desinfektions teknologier. 

Aktiviteterne i denne kategori og udgør 61% af selskabets samlede omsætning og afsættes overvejende i 

EU (38%), US (32%) og Asien (16%).56 

Water Applied, omfatter pumper til vandforsyning, varme og aircondition (erhvervs– og privatbebyggelse). 

Vandforsyning udgør de resterende 39% af koncernomsætningen. På disse produktkategorier fordeler 

salget sig overvejende på US (54%), EU (23%) og Asien (9%)57  

Af ovennævnte sektorfordeling fremgår det at Xylem Inc. primært har fokus på spildevandspumper. 

Omvendt ses det også at Water Applied, hvori blandt andet cirkulationspumper indgår, ikke synes at have 

nogen markedsledende placering. Sammenholdes omsætningsfordeling med de tilsvarende for Grundfos, 

er det tydeligt at salg af cirkulationspumper i EU er domineret af Grundfos. 

Xylem Inc. var tidligere en del af ITT Corporation og har efter deres spinout ført en aggressiv vækststrategi, 

bestående af flere opkøb af mindre konkurrenter.58 Selskabet har historisk brugt færre ressourcer på egen 

F&U end Grundfos og har således benyttet akkvisition, som middel til at opnå en bred produktportefølje og 

geografisk dækning. 

                                                           
55 “2016 Global Outlook of the Pumps Industry” Brancheanalyse fra Frost & Sullivan, mar. 2016. s. 4. 
56 Xylem investor Briefing march 2016, s. 28. 
57 Xylem investor Briefing march 2016, s. 29. 
58 ”Ærkerival i offensiven”, af: Louise With. www.borsen.dk, d. 7. mar. 2013. 
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På verdensplan er selskabet repræsenteret i mere end 40 lande fordelt på 350 lokationer, heraf 11 

produktionsfaciliteter. I lighed med flere af konkurrenterne har selskabet også produktion i Kina, mens 

udviklingsafdeling for Water Infrastructure er beliggende i Sverige.59 

3.2.2.2 KSB AG 

Det tyske selskab KSB AG er en af de største europæiske konkurrentter til Grundfos og er via 

datterselskaber repræsenteret i mere end 40 lande. Produktionen er fordelt på 16 lande globalt og 

aktiviteterne omfatter pumper, ventiler og service.  I pumpesegmentet konkurreres der med Grundfos 

inden for spildevand, vandforsyning og bygningsservice, herunder cirkulationspumper til opvarmning og 

aircondition. Produktporteføljen henvender sig derudover til brancher inden for, fremstilling, kemikalie, 

råvare og petrokemi.60 Det største marked for KSB AG er det europæiske, mens det asiatiske generer 

næststørst omsætning.  

KSB AG meddeler i seneste regnskab om begyndende prispres og en forventet konsolidering blandt 

leverandører til olie – og gasindustrien. De ønsker derfor fremover, at have øget fokus på globalt salg af 

pumper til sektorer som industri, spildevand og energi, mens der på det europæiske marked vil være 

særligt fokus på byggeri og energioptimering i boliger. I sidstnævnte sektorer har Grundfos en dominerende 

rolle og kan således forvente øget konkurrence. KSB AG havde i 2015 omsætningsnedgang inden for den 

europæisk industri på 7%, hvorfor de har fortaget justering af produktions og distributionskanaler. Det 

faldende salg i EU modsvares, dog delvist af positive vækstrater i Asien (+9,6%) hvor efterspørgslen primært 

kan henføres til energisektoren, mens salget i Mellemøsten/Afrika (+22,3%) også er stigende inden for 

spildevand og petrokemi.61 

Af omsætningen i 2015 udgør produktion af pumper langt det største forretningsben (66%), mens salg af 

ventiler opgøres til 16%. Serviceforretningen udgør de resterende 18% og omfatter både servicering af 

egne produkter og konkurrerende fabrikater og er den division med den største vækst (+13%).62 

Vi har dog fravalgt, at bruge KSB AS i estimeringen af bogført egenkapital og gearet beta for Grundfos, som 

følge af aktiens lave omsættelighed, der giver en ”unaturlig” lav betaværdi og derfor forvrænger det 

samlede gennemsnit. (se bilag 16) 

                                                           
59 Xylem regnskab 2015 s. 21. 
60 KSB AG, Annual Report 2015, s. 28. 
61 KSB AG, Annual Report 2015, s. 44. 
62 KSB AG, Annual Report 2015, s. 45-46. 
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3.2.2.3 Flowserve Inc. 

Selskabet Flowserve er hjemmehørende i USA og er driftsmæssigt opdelt i 3 segmenter bestående af EPD 

divisionen, som tager sig af design af pumpe– og tætningssystemer primært med udgangspunkt i 

kundetilpassede produkter, som afsættes inden for flere sektorer som olie, gas, el, kemi og vandrensning. 

Der sælges både til slutbrugere og som delkomponent via OEM (original equipment manufaturer).63 IPD 

divisionen tager sig af produktion af standardiserede pumper, herunder dykpumper og er dermed i dette 

produktsegment i konkurrerende med Grundfos. Kundegrundlaget er samme brancher som ovennævnte.64 

FCD divisionen beskæftiger sig med produktion af ventiler, automation og isolation. Produkterne anvendes 

overvejende til kontrol og styring af væsker og gasser i industrien.65 

Som mange andre underleverandører til industrien har også Flowserve i 2015 oplevet et fald i både 

omsætning og driftsresultat. Derudover kan det bemærkes, at selskabet ifølge årsrapporten for 2015 

anvender en kapitaltilpasning med hele 43% fremmedkapital. I forsøget på at forbedre driften er der 

foretaget omkostningstilpasning via outsourcing til egne fabrikker i lande med lave lønninger.66 

3.2.2.4 Sulzer AG 

Sulzer AG er en Schweizisk konkurrent som beskæftiger sig med produktion af pumper, servicering af 

generatorer, turbiner og pumper (Rotating equipment), samt chemtech, som omfatter teknologier inden 

for dispensering og blanding (absorbering af CO2 fra røggas). Produktion af pumper udgør lidt over 

halvdelen af selskabets samlede omsætning og deraf udgør salget der afsættes til spildevand og øvrig 

industri ca. 35%. Selskabets pumpeløsninger har fokus inden for energisektoren og primært rettet mod 

fossile brændstoffer og a-kraft.67 Selskabet har i lighed med andre leverandører inden for olie og gas 

segmentet oplevet nedgang i salget, hvilket har ledt til fald i indtjening for 2015.  

3.2.3 Truslen fra indtrængere (adgangsbarrierer) 

Markedet for produktion af pumper er yderst fragmenteret, og produktionen afsættes både til store 

industrivirksomheder og til private forbrugere. De fleste større producenter i branchen har opnået 

stordriftsfordele via høj produktion og lave enhedsomkostninger. Dette skyldes blandt andet at 

produktionsenhederne, oftest er lagt i Asien og Østeuropa eller hvor lønniveauet gør det attraktivt.  

                                                           
63 Flowserve Inc, Annual Report 2015, s. 13. 
64 Flowserve Inc, Annual Report 2015, s. 17. 
65 Flowserve Inc, Annual Report 2015, s. 18. 
66 Flowserve Inc, Annual Report 2015, s. 1. 
67 Sulzer Ltd. Annual Report 2015 side 5-6. 
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Den efterfølgende distribution kræver ligeledes et omfattende forhandlernet, samt gode relationer til 

indkøbsafdelinger i de virksomheder der aftager produkterne. Et sådan forhandlernet vil være svært at 

kopierer for en ny aktør i branchen, og produktionen vil skulle op i stor skala for at kunne opnå samme lave 

enhedsomkostninger, som de etablerede producenter. 

Der er endvidere en tendens i branchen til et stigende antal samarbejdsaftaler eller alliancer, mellem 

leverandører og kunder.68 Sådanne aftaler er det umiddelbart svært for en ny aktør, at kunne opnå da disse 

aftaler oftest bygger på mangeårig tillid til produktkvalitet, sikkerhed i leverancer og efterfølgende service. 

En ny aktør vil derfor skulle foretage omkostningskrævende investeringer og vil først efter flere år i 

branchen kunne opnå kundernes tillid til produktets pålidelighed. En investering i branchen vil derfor kræve 

større økonomiske ressourcer, før der kan forventes et afkast der matcher allerede etablerer konkurrenter. 

Allerede etablerede producenter benytter sig ligeledes af patenter for at skabe konkurrencemæssige 

fordele. Da produktionen er kapitaltung er det væsentligt at de investeringer der foretages, også med en vis 

sandsynlighed bliver omsat til profit og at fortjenesten gerne sikres flere år frem. Grundfos kan med et højt 

forskningsbudget (i forhold til omsætning) være særlig sårbar over for bekostelige projekter, der grundet 

kopiering eller manglende eneret kan vise sig at blive urentable.  Patentrettigheder er derfor et vigtigt værn 

mod kopiering, men samtidig også en foranstaltning der stiller endnu større krav til en potentiel ny aktør i 

branchen. 

3.2.4 Truslen fra substituerende produkter 

Pumper vurderes ikke at kunne erstattes af andre produkter, og flytning af væsker er et basalt behov inden 

for mange industrier. Der foregår dog kontinuertligt en produktudvikling, som hver enkelt producent må 

forsøge at være først med. Behov for varme og rent vand vurderes fortsat, at være et basalt vilkår for 

mennesker kloden rundt, hvorfor der reelt ikke vurderes at være nogle alternative metoder som kan true 

den nuværende teknologi. 

3.2.5 Købernes forhandlingsstyrke 

Transport af væske med høj effektivitet og lavt energiforbrug er forbundet med komplekse fagkundskaber. 

Købere har derfor som udgangspunkt en svag forhandlingsposition, da produktet der efterspørges er 

baseret på videns-tung udvikling og produktion. En vigtig del af Grundfos´ mission over for køberne er 

derfor udover at sælge pumperne, at foretage den indledende rådgivning, supportere under købsprocessen 

og slutteligt fortage opfølgning ved installation og tilpasning af produktet. På den måde bindes kunden til 

                                                           
68 Gmagazine nr. 25. Personalemagasin.s. 28-29, jul. 2015 
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en løsning der er mere end blot en fysisk pumpe og vil alt andet lige stå svagere, hvis der måtte være ønske 

om et produkt fra en konkurrerende virksomhed. 

Med den seneste teknologiudvikling inden for features til Grundfos´ pumper bliver pumpeløsningerne til 

stadighed mere differentieret, og tilpasset den enkelte kunde. Dette gør det ressourcekrævende, at skifte 

til en konkurrerende producent og er derfor med til at fastholde kunden og svække dennes 

forhandlingsposition. Da Grundfos derudover har en meget bred produktportefølje er dette samtidig med 

til at mindske afhængigheden af enkelte store kunder. 

Med et omfattende net af forhandlere og egne salgsselskaber er Grundfos kun mindre afhængig af 

grossister eller distributører. Det må dog forventes, at de eksterne forhandlere der aftager de største 

mængder, vil have en større forhandlingsstyrke. Og derfor må Grundfos ved store ordre nøje afveje 

mængden af solgte enheder med den pris og i sidste ende fortjeneste et salg giver.69  

3.2.6 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Med det nuværende produktions-set-up hos Grundfos´ vurderes underleverandører inden for 

standardvarer, ikke at have nogen stor forhandlingsstyrke. Dette skyldes, at produktionen er global og at 

råmaterialer og halvfabrikata derfor kan anskaffes af leverandører på flere kontinenter. Produktion af 

pumpemotorer og eftermontering af elektronisk styring sker alt sammen i Grundfos´ egne 

produktionslokaler. Prismæssigt vurderes egen produktion derfor fuldt ud konkurrencedygtigt, som 

alternativ til leverandør, idet denne har stået på i mange år og var blevet outsourcet, hvis der fandtes 

billigere alternativer. 

Grundfos kategoriserer sine leverandører som enten key supplier, collaborative supplier eller transactional 

supplier. Derudover vurderes det, om leverandøren foretager leverancer til produktkategorier der sælges 

globalt, regional eller lokalt. Historisk har Grundfos benyttet sig af leverandører, der alle var lokalt 

forankret. Efterhånden som produktionen er udvidet er leverandørerne fulgt med Grundfos ud i verden 

men har måtte erfare, at trods en høj produktkvalitet så er løntung dansk produktion ikke 

konkurrencedygtig i længden. 

For at leverandøerne kan efterleve krav om høj kvalitet og lave priser er det som key supplier, derfor 

nødvendigt med en global tilstedeværelse. I 2015 bestod 7% af Grundfos´ leverandører af danske 

virksomheder, mens værdien af indkøbene bestod af hele 14 %. De danske leverandører består derfor ofte 

                                                           
69 http://dk.grundfos.com/om-os/nyhedscenter/nyheder/sgs-goer-grundfos-til-foretrukken-leverandoer.html 
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af nicheproducenter, der leverer udvalgte nøglekomponenter og det forventes på sigt at disse 

hovedsageligt anvendes på det lokale danske marked eller i Europa.70 

Leverandører med status af key-supplier vil derfor alt andet lige være globale udenlandske producenter, 

som man knytter tæt til sig, og som ydermere indgår i fremtidig produktudvikling. Afhængigheden af en 

sådan leverandør bør dog ikke være større end at han kan udskiftes, idet forhandlingsstyrken da vil kunne 

begrænse Grundfos´ handlefrihed. Det vurderes dog, at der globalt er flere leverandører der kan levere 

masseproduktion af standardiserede produkter, hvorfor leverandørernes forhandlingskraft vurderes som 

beskeden.  

3.2.7 Intern Analyse 

De interne forhold i virksomheden er ligeledes vigtige at analysere, da disse giver mulighed for at 

tilrettelægge virksomhedens strategier over for omverdenen og ikke mindst i forhold til konkurrerende 

virksomheder i branchen. Til brug for denne analyse vil virksomhedens ressourcer blive kortlagt, og via 

inddeling af aktiviteter i værdikæder vil det blive klarlagt, hvor i selskabet der reelt skabes værdi.71 Derefter 

vil det være muligt at fastlægge selskabets strategi for fremtidig vækst72 og de muligheder det giver i 

forhold til konkurrenterne.73 

3.2.8 Analyse af ressourcer  

 

3.2.8.1 Materielle anlægsressourcer 

Grundfos´ materielle ressourcer består primært af produktion og salgsenheder der er placeret på følgende 

markedsområder: 

Figur 3: 

  Produktionsenheder Salgsselskaber 

America 2 8 

EMEA 12 33 

China 2 2 

Asia/Pacific 2 12 
Egen tilvirkning – se note 76 

 

                                                           
70 ”Grundfos: Omkostningen er udfordringen”, af: Dan S. Frandsen, www.electronicsupply.dk d. 22. dec. 2015 
71 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 82-85  
72 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 88-92 
73 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 85-88 
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Endvidere har Grundfos yderligere 12 forskellige brands, som på flere markeder har salgsselskaber i egne 

navne.74 

Da produktionen omfatter fabrikker på de fleste kontinenter, er der dermed ikke de store geografiske 

afstande, til industrille aftagere eller private kunder. Via en løbende optimering af produktionen, sikres en 

fortsat lønsom drift. Grundfos har fortsat en stor produktion i Danmark, men benytter i stigende grad 

automation for at fastholde denne. Investering i automatik og robotløsninger er nødvendig, dels fordi det 

sikre en ensartet høj kvalitet i produktionen, men samtidig også for at minimerer løntung dansk produktion. 

Grundfos har i dag den største automation på deres fabrikker i Danmark, Frankrig og USA.75 

Ligeledes er der siden år 2000 investeret store beløb i selskabets produktionsenheder i Ungarn, som i dag 

tæller flere fabrikker og et udviklingscenter. Opbygningen af denne enhed er primært sket ud fra 

geografiske hensyn, da man dermed er tættere på industrielle kunder i EU.76 

De materielle anlægsressourcer er i regnskabet 2015 opgjort til regnskabsmæssig værdi på 6.991 mio. kr.77 

På grunde og bygninger foretages der afskrivninger på 20-40 år, teknikske installationer og maskiner 3-10 

år. Øvrigt teknisk driftsmateriel afskrives over 3-10 år.78 

3.2.8.2 Immaterielle anlægsressourcer 

Mange års intensiv forskning i forbedring af udnyttelsesgrad og samtidig minimering af ressourceforbrug 

har givet Grundfos en meget solid viden inden for branchen. Denne viden søges naturligvis beskyttet i form 

af patentering således at konkurrenter ikke umiddelbart kan efterligne produkter med nye forbedringer. 

Grundfos har den største afdeling for forskning og produktudvikling liggende i hovedkvarteret i Bjerringbro 

og brugte i 2015 1.111 mio. kr. på forskning og udvikling. 

Immaterielle ressourcer afskrives over en periode på 5-10 år og er i regnskab 2015 opgjort til en værdi på 

1.316 mio. kr.79 

Grundfos´ omdømme er af stor betydning og er over mange års produktion blevet oparbejdet, som et ikke 

ubetydeligt aktiv. Kundeloyaliteten vurderes, som betydelig og specielt den røde cirkulationspumpe har på 

det danske marked tendens af ”produkt-ikon”, som mange forbrugere forbinder med kvalitet og 

driftssikkerhed. Brancheanalyse på det nordamerikanske marked har endvidere vist, at kvalitet og 

pålidelighed er det vigtigste kriterie ved valg af producent, og i disse studier score Grundfos højeste af alle 

                                                           
74 di.dk/SiteCollectionDocuments/LUPRO/Produktivitet/Grundfos.pdf 
75 ” Grundfos–topchef garanterer danske arbejdspladser”, af Dan S. Frandsen, www.jernindustri.dk, d. 10. mar. 2016 
76 http://dk.grundfos.com/om-os/nyhedscenter/nyheder/grundfos-etablerer-kompetencecenter-i-ungarn.html 
77 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015 side 24 
78 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015 side 20 
79 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015 side 31 

http://www.jernindustri.dk/
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producenter. Derudover vurderes deres teknologiske løsningerne ligeledes højere end alle øvrige 

konkurrenter.80 

3.2.8.3 De menneskelige ressourcer 

Med en stigende produktion har det været naturligt, at øge antallet af medarbejdere. Samtidig har der 

historisk været overtaget konkurrerende virksomheder, som ligeledes har bidraget til det nuværende antal 

ansatte. Som nævnt under materielle ressourcer har øget brug af automation i koncernen ført til en øget 

produktionseffektivitet og en ændring af faglig kvalifikationer, som efterspørges. Samtidigt er manuelt 

arbejde flyttet til lande med lavere lønninger og en anden arbejdskultur.  

Da nuværende koncerndirektør Mads Nipper tiltrådte, som direktør i efteråret 2014 blev der ganske få 

måneder efter afskediget 400 ansatte globalt og en stor del af disse var ansat i administrative funktioner. 

Målet var at trimme organisationen, så der kunne træffes hurtigere beslutninger, uden at det måtte gå ud 

over produktionen81.  

Som en del af selskabet CSR politik har Grundfos etableret flex-værksteder, som er afdelinger der kun har 

ansatte med nedsatte arbejdsevner eller er socialt udsatte. Arbejdet omfatter lettere montagearbejde og 

service.  

For at sikre en fortsat kompetent medarbejderstab har Grundfos har allerede tilbage i 2001 etableret ”The 

Poul Due Jensen Academy”. Her tilbydes træningsprogrammer inden for produktteknologi, ledelse og salg. 

Efterfølgende er underafdelinger blevet etableret i Kina, Rusland, Indien og USA. Der tilbydes endvidere 

talentudviklingsforløb over 2 år, kaldet ”Talent Engine”, som ligeledes giver mulighed for udstationering i et 

udenlandsk datterselskab. Ved aktivt, at styrke medarbejdernes faglige kompetencer, kan dette også være 

med til at gøre Grundfos mere attraktiv som arbejdsplads, og derudover sikre en fortsat loyalitet hos 

medarbejderne.  

3.2.8.4 Finansielle Ressourcer 

Grundfos er økonomisk solidt funderet og vil uden tvivl kunne få adgang til fremmedkapital med baggrund i 

nuværende driftsresultater og soliditet der både omfatter en større likvid formue 2.866 mio. kr. Derudover 

er en stor del af formuen investeret i en obligationsbeholdning 1.218 mio. kr. og aktier 260 mio. kr.82 Hvis 

Grundfos måtte ønske at ekspandere eller udvide produktionen vil være god mulighed for adgang til 

                                                           
80 “Global Pumps Industry – Voice of the customer” Brancheanalyse - Frost & Sullivan, marts 2016, side 47 og 51 
81 ”Grundfos fyrer over 400 ansatte, af. Joachim C. Bindslev, www.borsen.dk, d. 18. nov. 2014  
82 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015, side 37 
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finansiering, idet selskabet historisk har foretaget indtil flere akkvisitioner og ligeledes løbende har 

foretaget investeringer i produktionen, herunder automation. 

Af fundats i ”Poul Due Jensens Fond” fremgår, at denne via sit ejerskab skal sikre et økonomisk fundament 

til fremtidig drift og investeringer. Det er derfor ikke sandsynligt, at Grundfos måtte finde det attraktivt at 

foretage opkøb af en størrelse, hvor der er deltagelse af hvor fremmede långivere. Dette grundet øvrige 

kreditorers indirekte påvirkning af selskabets selvbestemmelse, der derved vil kunne stride imod de 

historiske bånd mellem fond og selskab.  

3.2.8.5 Kernekompetencer 

De kompetencer, hvormed Grundfos adskiller sig fra konkurrenterne er de færdigheder, som selskabet på 

den længere sig skal udnytte. Dette fordi, de er svære at efterligne og dermed vil give mulighed for 

konkurrencemæssige fordele.  

Via et omfattende globalt salgsnetværk er selskabet repræsenteret i mange lande. Dette skaber mulighed 

for et mere stabilt salg, idet nedgang på enkeltmarkeder kan opvejes af salgsfremgang på andre. En 

egenproduktion af motorer og styremekanismer, giver udover ejerskab af den del af værdikæden, samtidig 

selskabet mulighed for at forbedre kvaliteten af de løsninger man tilbyder, fordi man langt tidligere i 

udviklingen kan integrer disse to produktdele. Alternativt ville selskabet skulle købe en mere standardiseret 

motorløsning, og derefter tilpasse denne i eget produktsortiment. Og netop driftssikre produkter er der, 

hvor Grundfos score særligt højt i kundeundersøgelser. 

En anden kernekompetence er selskabets prioritering af forskning og udvikling, hvor kvalitet og pålidelige 

produkter fra begyndelsen har været et omdrejningspunkt. Både historisk og i dag er selskabet frontløber 

på midler til innovation og produktudvikling set i forhold til omsætningens størrelse.  

Derudover er det heller ikke uvæsentligt at der i Europa, som er det markedsområde hvor Grundfos 

afsætter flest produkter, er særlige høje krav til udnyttelsesgrad og energiforbrug. Dette tvinger branchen 

til øget produktudvikling, men afholder måske potentielle konkurrenter fra at prioriterer dette marked.  

Med den nuværende ejer-struktur er det givet, at Grundfos trods svigtende indtjening i en årrække fortsat 

har fået længere snor end tilsvarende børsnoterede konkurrenter. Via fondens ejerskab har Grundfos 

kunne foretage mere langsigtede strategiske valg.  

Samtidig giver selskabets økonomiske situation med stor likvid formue, en stor handlefrihed hvor man ikke 

skal handle efter øvrige kreditorers særegne interesser.  
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3.3 Værdikæden 

Via en analyse af Grundfos´ værdikæde vil det være muligt at vurdere, hvor der skabes værdi og hvorledes 

man efterfølgende skal differentiere sig i forhold til de øvrige konkurrenter i branchen. 

3.3.1 Primære aktiviteter (indgående logistik) 

Industriproduktion stiller stadig større krav til kortere leveringstid, og dette sætter derfor stadig større krav 

til effektiv produktion og logistik. Grundfos har tidligere benyttet sig af flere ”supply chains”, der hver på 

globalt plan understøttede hinanden.83 Men, da afsætningen af produkter bliver stadig mere 

internationaliseret, er funktionen nu centraliseret, for at få et globalt overblik over selskabets 

forsyningskæder, og over hvilke produkter der afsættes på de enkelte markeder.84 Grundfos har 1. 

september 2015 ansat Stéphane Simonetta, som direktør for operations og med en baggrund inden for 

bilindustrien får han ansvaret for optimering af selskabets forsyningskæder.85 

Grundfos har centrallager beliggende i Bjerringbro, som varetager al distribution af færdigvarer til det 

Skandinaviske marked, mens det europæiske centralager for færdigvarer er placeret i Holland og med mulig 

levering dag til dag via kurerservice TNT.86  

Indgående ordre fra selskabets kunder kan ske via flere medier. For de største kunder der foretager 

bestillinger flere gange dagligt sker dette via en EDI forbindelse, hvor kundens data overføres elektronisk 

fra eget system til Grundfos og specifikationerne omdannes til en ordre inden for 30 min. fra modtagelse. 

For kunder med handelsaftale med Grundfos foretages varebestilling via Extranet, mens helt små kunder 

foretager varebestilling telefonisk eller på mail.87 

3.3.2 Produktion 

Grundfos har siden 2010 arbejdet med optimering af arbejdsprocesser, under navnet IDAS (Intergrated 

Demand And Supply). Med dette redskab forsøger selskabet, at forbedre balancen mellem udbud og 

efterspørgsel og dermed også de leverancer af komponenter, som skal indgå i produktionen og som skal 

indkøbes fra leverandørerne. Det vil blandt andet sige, at behovet for færdige produkter bliver mere 

direkte målt i forhold til selskabets afsætning af varer. IDAS skal sikre at der skabes en tilpas 

                                                           
83 http://www.scm.dk/den-vanskelige-kunst-ramme-det-rigtige-forecast 
84 http://www.scm.dk/global-supply-chain-sikrer-overblik-i-grundfos 
85 ”Grundfos henter franskmand ind i ledelsen”, af Steffen Villadsen, www.borsen.dk, d. 8. jun. 2015. 
86 GRUNDspejlet nr. 5, 2014 side 28-29. – kundemagasin udgivet af Grundfos DK A/S 
87 GRUNDspejlet nr. 5, 2014 side 28-29. – kundemagasin udgivet af Grundfos DK A/S 
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gennemsigtighed, så alle led i forsyningskæden ved, hvilke ressourcer og komponenter, der skal bruges i 

forhold til et salg. Der afgørende for Grundfos er, at kunne tilpasse sig hurtigt. 

Udarbejdelse af data fra salgsorganisationen sker månedligt og med en budgetperiode på 18 måneder 

frem. Via en udpeget interessegruppe på tværs af alle led i forsyningskæden udarbejdes en fælles strategi 

for den kommende periode88. Processen forventer Grundfos kan være med til at give dels en mere entydig 

produktionsplan men samtidig vil det også understøtte salgsafdelingens arbejde da leveringstider alt andet 

lige bliver mere pålidelige. Og ud fra kundernes forventninger til produkt troværdighed (se immaterielle 

aktiver) vil en ligeledes rettidig leverance øge kundeloyaliteten yderligere. 

For store varelagre er endvidere forbundet med omkostninger og med en mere strømlignet produktion har 

det været ønsket at nedbringe lagre af færdigvarer og i stedet fokusere på lagre af montageklare emner da 

disse alt andet lige har en større omsætningshastighed (mange emner er ensartet men kan ved 

færdigmontage tilpasses ordregivers specifikationer)89 

3.3.3 Salg og marketing (udgående logistik) 

Erhvervskunder har tidligere kunne handle varer digitalt via Grundfos´ hjemmeside, men selskabet har i 

2015 flyttet al digitalt salg over på en ny platform ”Grundfos Product Center”. Via indtastede søgekriterier 

(løftehøjde, flow osv.) udarbejdes anbefaling til rette produkt. Derudover er der via ”Grundfos Extranet” 

adgang til både leveringstider og lagerstatus, med et og samme login og med adgang fra flere medier.90 

Privatkunder serviceres via et omfattende forhandlernet af lokale distributører og forhandlere. 

Grundfos har i mange år primært været en btb-orienteret virksomhed og markedsføringen er primært 

henvendt til 3 hovedmålgrupper håndværkere, ingeniører og grossister. Marketingstrategier udvikles i 

samarbejde med de 2 reklamebureauer Kunde & Co og Agency Spring. I 2015 ændrede man som følge af ny 

strategi sin marketingorganisation fra 5 selvstændige funktioner til nu en enhed som samlet beskæftiger 

100 medarbejdere91 

3.3.4 Service 

Servicering af pumper for private personer varetages i Danmark af et landsdækkende netværk af pt. 17 

servicepartnere. Disse er alle certificeret til at måde yde samme kundeservice som Grundfos´ 

                                                           
88 ”IDAS skal tæmme sommerfugleeffekten”, af Jeppe P. Larsen, Gmagazine, dec. 2010  
89 http://www.p360.dk/grundfos-demand-planning-skal-skabe-resultater-pa-tvaers-af-organisationen 
90 GRUNDspejlet nr. 7. 2015 side 43-44 – kundemagasin udgivet af Grundfos DK A/S  
91 http://www.bureaubiz.dk/Nyheder/Artikler/2015/Uge-12/Ny-organisation-skal-styrke-Grundfos-markedsfoering 
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serviceafdeling. Netværket er alle koblet op på Grundfos Product Center og kan således med lokal 

tilstedeværelse yde hurtig service.92 

Servicering af kunder i udlandet varetages af serviceafdelinger placeret regionalt i de forskellige 

markedsområder. Alene på de russiske marked er tilknyttet 122 servicepartnere93 

3.3.5 Infrastruktur 

Grundfos har i løbet af 2015 indført et nyt værktøj til brug for korrekt prissætning på selskabets varer. 

Dette værktøj skulle gerne betyde øget indtjening og samtidig kunne differentiere prissætningen ud fra 

kundernes forretningsomfang og loyalitet over for Grundfos. Tidligere har de enkelte salgsafdelinger 

benyttet egne metoder, og dermed utilsigtet ”belønnet” ikke attraktive lokale kunder, samtidig med at 

globale kunder kunne blive mødt med forskellige priser, afhængigt af hvor i verden de købte Grundfos 

produkter. 

Derudover ændres fokus mod at tilpasse prisstrukturen til den af kunden opfattede produktværdi, frem for 

de reelle afholdte omkostninger, tillagt en marginal94 

Ud over ændrede adfærd på salgspriser har man indledt en gennemgang af det nuværende 

produktsortiment. Dette har ført til en væsentlig reduktion i antallet af produkter, det er dyrt at være 

lagerførende på varer med lav omsætningshastighed – og kunder der efterspørge disse produkter er nok 

reelt ikke særlig lønsomme. De unødige produktnumre har ligeledes krævet løbende kapacitetsudvidelser 

på IT-siden, idet en overflod af data konstant skulle opdateres. Den fremtidige struktur med udstedelse af 

nye produktnumre varetages derfor via særskilt styregruppe.95   

Tilbage i 2010 søsatte Grundfos et fælles projekt mellem HR og IT afdelingen, med fokus på det globale 

samarbejde på tværs af afdelinger og ansatte. Projektet skulle binde virksomheden sammen på en ny og 

mere social måde. Grundfos´ CEO Mads Nipper benytter ”Yammer”, hvor han via en blog deler sine tanker 

og hverdagsaktuelle emner i relation til virksomheden, med de ansatte. ”Yammer” er ment som 

virksomhedens svar på et ”intern Facebook”, hvor de ansatte kan kommentere og debatterer på 

direktørens indlæg. Der er dermed lagt op til en mere uformel dialogstruktur end hvad en klassisk e-mail og 

samtidig giver det mulighed for at uhensigtsmæssig strategiske tiltag vil kunne justeres og ikke drukne i 

øvrige ledelseslag.96  

                                                           
92 http://dk.grundfos.com/service-support/servicepartnere0.html 
93 Gmagazine nr. 28, personalemagasin mar. 2016 s. 10-11 
94 Gmagazine nr. 27, s. 7. dec. 2015. 
95 Gmagazine nr. 27, s. 14. dec. 2015. 
96 http://magasinet.f5.dk/drop-det-perfekte-grundfos-direktoer-blogger-uden-omsvoeb/ 
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En fortsat faglig udvikling af selskabets medarbejdere er en vigtig forudsætning for fortsat at kunne tilbyde 

produkter af høj kvalitet. I 2016 er en jobportal blevet implementeret så den enkelte medarbejder på egen 

hånd kan få et overblik over de globale interne uddannelser der findes i salg og teknik. 

Individuel udvikling af den enkelte medarbejder sker via Performance Development Dialogue – en 

udviklingsplan som tilrettelægges med nærmeste leder.97 

Foruden den almindelige aflønning af selskabets ansatte er der mulighed for at erhverve 

medarbejderaktier. Aflønningen sikrer en mere loyal medarbejderstab da incitamentet til at yde en ekstra 

indsats også kan give en økonomisk gevinst.98 

3.3.6 Teknologisk udvikling 

Via programmet ”Core” har Grundfos fokuseret på, hvad de enkelte fabriker skal være dygtige til for fortsat 

at være konkurrencedygtige. Tidligere varetog de teknologi-ansatte både indkøring af ny produktion, 

produktoptimering og udvikling. Resultatet af det nye program er, at de teknologi-ansatte nu kun varetager 

én funktion, som de dermed opnår specialistviden inden for.  Produktionsenheden skal være tilknyttet 

Grundfos´ teknologicenter i Bjerringbro, for hurtigt at kunne teste prototyper i storskala-produktion99  

Udviklingen af nye produkter og teknologier forventes de kommende år at stige, forbrugerne forventer 

øget intelligens indbygget i produkterne og at man kan kommunikere med dem over internettet. Grundfos 

har derfor valgt at benytte et danskudviklet testsystem ”SeqZap”, der muliggøre en løbende softwaretest 

tidligt i udviklingsforløbet fremfor ved afslutningen, hvorved udviklingsperioden kan reduceres 

væsentligt100.   

3.3.7 Indkøb til værdikæden 

Selskabets globale indkøbsorganisation Grundfos Corporate Purchase er nu placeret i Zug i Schweiz. Herfra 

forhandles de bedste og billigste aftaler, med nuværende og kommende leverandører.  Fremtidige 

vareindkøb på koncernniveau forventes derfor på længere sigt, at reducerer antallet af leverandører. 

Grundfos Corporate Purchase består derudover af flere ansatte placeret rundt i Grundfos´ europæiske 

selskaber, samt enkelte placeret i Asien.101  

                                                           
97 Gmagazine nr. 28, personalemagasin, dec. 2015. s. 31.  
98 http://dk.grundfos.com/om-os/grundfos-aktier/Information%20om%20salg%20af%20Grundfos%20medarbejderaktier.html 
99 https://ing.dk/artikel/grundfos-danmark-klar-til-fremtidens-produktion-166632 
100 http://www.elektronikfokus.dk/grundfos-vaelger-danskudviklet-test-system-til-al-fremtidig-test-paa-globalt-plan/ 
101 ”Supershoper samler trådene” - Gmagazine nr. 25, s. 5. juli. 2015. 
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3.3.8 Strategiske muligheder  

3.3.8.1 Konkurrence Strategi 

Konkurrencemæssige fordele og dermed også øget rentabilitet kan en virksomhed søge at opretholde ved 

at vælge en konkurrencestrategi, som passer til de kernekompetencer, som virksomheden besidder. Valget 

af én strategi er vigtigt idet virksomheder der undlader dette ofte er tilbøjelig til at blande flere sammen og 

resultatet heraf stiller virksomheden økonomisk ringere.102 

Udgangspunktet for Grundfos er en bred produktportefølje, der afsættes på globalt plan til både private 

forbrugere og virksomheder. Til forskning og produktudvikling afsættes der betydelige ressourcer, specielt 

hvor Grundfos anvender differentiering som konkurrencestrategi. Ved at benytte differentiering vil købere 

finde en merværdi ved produktet i forhold til konkurrerende, men det tvinger samtidig også Grundfos til en 

kontinuertlig produktudvikling, således at pumperne til stadighed er mere effektive på både ydeevne og 

driftsøkonomi. Merværdien vil give Grundfos mulighed for en højere profit, fordi kunderne gerne vil betale 

mere for produktkvaliteten. Grundfos har qua selskabets mangeårige virke i branchen allerede et godt 

omdømme og disse immaterielle ressourcer hjælper naturligvis også med til at give produktet en status af 

pålidelighed. 

Med de senere års digitalisering er det blevet muligt at foretage overvågning og optimering af pumperne 

via elektroniske medier som smartphones og tablets. Grundfos har naturligvis også på dette felt været med 

helt fremme. Ved at kunne foretage elektronisk interaktion er det samtidig også muligt for Grundfos at 

knytte kunderne stadig tættere til virksomheden. Dette sker ved at foretage en delvis lock-in på produktet 

sådan at de data som udveksles alene kan benyttes via software og applikationer, som også er udviklet i 

samarbejde med Grundfos. Dermed forsøger man, at gøre kunden mere afhængig af produktet og samtidig 

vil et skifte til en konkurrent være forbundet med større offeromkostninger til både pumpeenhed og 

software. 

Trods valget af differentiering er Grundfos stadig nødsaget til at optimering af produktionsprocesser for at 

holde omkostningerne nede, idet der er en øvre grænse for hvor meget produkterne kan afsættes til. En 

stor del af denne optimering sker via Grundfos´ forskningsafdeling i Bjerringbro. Samtidig lægges stadig 

flere produktionsopgaver ud til underleverandører der så i konkurrence med hinanden i sidste ende vil give 

Grundfos en lavest mulige pris i forhold til kvalitet og leverancesikkerhed.   

At være tro mod sin strategi trods vanskelige markedsforhold har Grundfos også måtte sande på det 

kinesiske marked. Her har man i en periode søgt at afsætte Grundfos produkter i stærk konkurrence med 

                                                           
102 ”Stuck in the middle”, s. 201, Exploring Strategy, af. Johnson, Whittington, Scholes, Pearson Education ltd. 2014. 
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prisbillige produkter fra indenlandske producenter. Dermed ville man være gået på kompromis med 

kvaliteten og benyttet prisbillige halvfabrikata i egne pumper for på den måde at få 

produktionsomkostningerne ned i et leje, hvor også køberne fandt produktet attraktivt. Det kan være 

forbundet med stor risiko at afvige konkurrencestrategien på et enkelt marked blot for efterligne 

konkurrenter der drives ud fra omkostningslederskab. Grundfos har i forbindelse med tiltræden af ny CEO 

valgt at udbyde et andet pumpemærke (DAB – italiensk datterselskab) på det kinesiske marked som et 

mere prisbilligst alternativt henvendt de kinesiske forbruger, mens Grundfos eget ”premium-mærke” forsat 

forhandles, men måske i højere grad afsættes til kinesiske virksomheder, herunder datterselskaber ejet af 

udenlandske moderselskaber – et segment hvor marginerne er noget højere. 

3.3.8.2 Vækststrategi 

Valg af vækststrategi spiller en afgørende rolle for, hvorledes en virksomheds forsatte udvikling skal foregå. 

Ofte vælges strategien særskilt på det enkelte marked i forhold til væksten og de muligheder, der er for at 

få afsat selskabets produkter. 

Qua et øget fokus på ”vand, som en knap ressource” bliver der på mange af Grundfos´ eksisterende 

markeder i den vestlige verden stillet stadig større krav til energioptimering gennem renovering af 

infrastruktur – herunder vandforsyningsnet. På disse markeder er der derfor muligheder for vækst via 

markedspenetrering, hvor eksisterende produkter afsættes grundet en stadig større efterspørgsel. På 

markeder, hvor efterspørgslen enten er mættet eller hvor kravene til ydeevne er høje (EU) foretages også 

en vækst via produktudvikling. Ved denne strategi benytter Grundfos sin nuværende tekniske viden til 

produktforbedringer, der dermed dækker kundernes nye behov (fastsatte i EU). 

Markedsudvikling som vækststrategi har været anvendt i specielt BRIK-landene, da Grundfos´ primære 

marked i EU har vist tegn på mætning eller lave vækstrater. De seneste 2 år er vækstkurven dog faldet 

væsentligt og med et allerede globalt salg synes mulighederne for nye uopdyrkede vækstlommer 

efterhånden reduceret.  Det bør derfor overvejes om ikke markedspenetrering eller produktudvikling også 

bør være rette strategi på disse markeder.  

Grundfos har historisk benyttet sig af horisontal integration og foretaget opkøb af konkurrenter på nye 

markeder.103 De seneste år er selskabet dog vokset organisk, men har som konsekvens af fornyet fokus på 

kerneforretningen valgt at afhænde sin afdeling for hygiejnepumper til medicinal –og fødevareindustrien i 

2015104 

                                                           
103 http://dk.grundfos.com/om-os/nyhedscenter/nyheder/grundfos-koeber-peerless-i-usa.html 
104 ”Grundfos skærer til–sælger mindre tysk datterselskab fra” af: Vibeke L. Svansø, Berlingske Business d. 30. jun. 2015.  
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Opkøb af nye konkurrenter synes kun at give mening, såfremt disse primært måtte udfylde en strategisk 

mangel i forhandlerledet i et i forvejen globalt forhandlernet. 

Vækst ved integration kan være en mulighed dels ved at opkøbe en softwareleverandør og på den måde 

knytte denne tættere i udviklingen af nye features til elektronisk styring. Produktion af elektriske motorer 

er dog allerede en del af produktionen, hvorfor yderligere baglæns integration ikke synes at give selskabet 

bedre muligheder. Forlæns integration kunne være en mulighed, idet selskabet har udtrykt ønske om, at 

større del af den fremtidige omsætning bør komme fra salg af service. Denne del er ikke så 

konjunkturafhængig som salg af nye pumper, og giver samtidig selskabet mulighed for at tilrettelægge 

fremtidig omsætning når man har mere indgående kendskab til restlevetiden på pumpeudstyr via 

serviceaftaler.105 

3.4 SWOT-analyse 

3.4.1 Interne styrker og svagheder 

Grundfos er via sin mange år i branchen en anerkendt producent, hvis produkter globalt er forbundet med 

et omdømme om pålidelig drift og et højt serviceniveau. Derudover har selskabet som varemærke en form 

for socialfilantropi, som sætter sig ud over det rent kommercielle. Hermed bliver det at tjene penge ikke er 

et mål i sig selv, overskud er blot et middel til at nå et endnu højere mål om rent drikkevand til alle. Dette 

giver naturligvis selskabet et knapt så kapitalistisk omdømme i forhold til konkurrenterne, og vil givet vis 

kunne tillægges en værdi hos vise af selskabets private forbrugere i den vestlige verden.  

Da Grundfos hovedsageligt differentierer sig på kvalitet og teknologi, er man nødsaget til at foretage store 

investeringer i forskning og produktudvikling. Samtidig har man valgt at foretage produktion af egne 

elektromotorer, idet det vurderes som en strategisk afgørende faktor, der giver produktet mere 

driftssikkerhed og dermed opretholder værdien af varemærket. Med høje produktionsomkostninger bliver 

Grundfos nødsaget til kontinuertligt at afbalancere de interne værdikæder, for derigennem at vurderer om 

en kompetence skal tilegnes via opkøb, eller skal tilføres via tættere samarbejde med en underleverandør. 

Historisk har Grundfos via et omfattende forhandlernet forsøgt, at imødekomme stigende efterspørgsel. 

Man har været drevet af en ingeniørånd, hvor intet specifikt kundebehov ikke har kunne imødekommes, 

med det til følge at nogle projektaftaler nok ikke har været så lønsomme. Med den nye strategi har man 

redefineret på hvilke parametre man skal sælge pumper og hvor langt man kan tilpasse kundens særegne 

ønsker uden at gå på kompromis med ”economic of scale”. 

                                                           
105 ”Ny satsning bevæger sig den rigtige vej”, af: Morten Elstrup, Børsen d. 2. sep. 2015. 
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Samtidig har man valgt at udvide teknikken i produkterne således, at det nu er muligt at benytte out-data, 

som pumpen giver til yderligere optimering af produktværdien. Dermed styrker man sig i forhold til 

konkurrenterne, dels i form af offeromkostninger hos forbrugeren, men samtidig reducerer man også 

muligheden for ikke blot at blive reduceret til ”smedeværksted”, hvor der konkurreres mod prisbillige 

alternativer.   

Den nuværende ejer struktur i Grundfos vurderes, at give selskabet muligheden for at tilpasse strategien 

mere langsigtet end hvad mange af konkurrenterne kan. Disse aflægger kvartalsvise regnskaber, og kan 

dermed blive ofre for kortsigtede strategiske tiltag, da private aktionærer modsat fonden må forventes at 

have en noget kortere investeringshorisont. Omvendt har fondsejerskabet nok også vist en mere langmodig 

holdning til de seneste års faldende driftsresultater og dermed været en hindring for at få foretaget den 

afgørende tilpasning af selskabets strategi. 

3.4.2 Eksterne muligheder og trusler 

Med en faldende vækst globalt kan der være problemer med at øge omsætningen. Selskabets seneste 

regnskab viser en stagnerende omsætning, men forbedret driftsresultat, der således hentes hjem på 

baggrund af besparelser og bedre priser hos underleverandører. At benytte besparelser til optimering af 

rentabilitet har naturligvis en grænse og selskabet skal på længere sigt overleve på en fornyet vækst i 

omsætningen. Med Grundfos’ nuværende globale tilstedeværelse, synes mulighederne for vækst kun at 

kunne hentes på markeder, hvor man endnu har en lille markedsandel. 

Med en svag eller faldende omsætningsvækst i branchen kan en konsolidering blandt de store aktører, 

skabe en uhensigtsmæssige konkurrence på prisen i den indbyrdes kamp om markedsandele. Sektoren er 

dog fortsat meget fragmenteret, hvorfor det er sandsynligt, at det bliver de mindre producenter der vil lide 

mest under prispres grundet deres manglende stordriftsfordele. Med en række store pumpeaktører inden 

for olie -og gasindustrien synes en trussel, at kunne komme brancheinternt, hvis disse udvider deres 

produktsortiment til at omfatte samme segmenter som Grundfos. Disse konkurrenter har i forvejen et 

velfungerende distributionsnet. 

Nye store udbydere synes ikke så sandsynligt, men såfremt en mindre aktør måtte vælge, at benytte en et 

forhandlernet hos en globalt omfattende industrivirksomhed, vil dette naturligvis skulle tages alvorligt. 

På det asiatiske marked er Grundfos udsat for vedblivende kopiering, af deres produkter og teknologi. 

Dette udgør naturligvis en ikke ubetydelig risiko, idet forskning og produktudvikling ikke længere kan 
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forventes, at give et tilfredsstillende afkast og samtidig udvander det værdien af Grundfos varemærke, som 

netop er det der gør at selskabet kan opretholde en højere margin på deres produkter. 

En øget global urbanisering, giver trods stagnerende og faldende vækst på de fleste markeder, en fortsat 

efterspørgsel efter selskabets produkter og kompetencer. Med stærke kompetencer inden for pumper til 

vand, varme og aircondition i bygninger giver dette selskabet gode muligheder for fortsat, at opbygge gode 

relationer til deres kunder. 

En faldende oliepris synes også at udgøre en kortvarig trussel, da kundernes incitament til en grøn 

omstilling via energioptimering måske ikke synes så økonomisk attraktiv. I et længere perspektiv er det dog 

uomtvisteligt at vand en knap ressource og at det for de aktører der mestre den rette teknologi giver meget 

store forretningsmæssige muligheder.  

Da udviklingen går i retning af at pumper tilføres stadig mere software, der gør det muligt at hente 

driftsstatistiker og optimerer ydeevne, vil datamængde på længere sigt kunne udgøre stor værdi i forhold 

til den samlede pumpeløsning.  Og netop rettigheder og brugen af disse data kan vise sig at være en trussel, 

hvis en ny aktør finder det kommercielt muligt alene, at yde rådgivning i forhold til driftsdata og overlade 

den kapitaltunge industriproduktion til de nuværende producenter. 
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4 Regnskabsanalyse 

Med udgangspunkt i en regnskabsmæssig gennemgang af Grundfos, foretages der i det følgende en 

regnskabsanalyse. Denne har til formål, at belyse selskabets finansielle udvikling fra 2005 til 2015, og er 

sammenholdt med den strategiske analyse fundamentet for den fremadrettet prognose for de finansielle 

værdidrivere. 

Resultatopgørelsen og balancen er reformuleret og vedhæftet, som bilag. Dette er gjort for, at lave en 

sondring mellem driftsaktiviteten og finansieringsaktivteten. Via anvendelse af den udvidede DuPont-

model, samt analyse af nøgletal er det muligt at bestemme, hvilke aspekter der driver selskabets 

værdiskabelse. 

Derudover er der vedhæftet en sammenligning med tre udvalgte børsnoterede konkurrenter på 

overordnede nøgletal. Børskurser og betaværdier for de tre børsnoterede konkurrenter er trukket den 28. 

april 2016. 

Regnskabsanalysen vil tidsmæssigt strække sig over perioden 2005-2015. Dette skyldes, at vi finder det 

interessant, at fortage analyse af selskabets regnskabsmæssige formåen både før og efter finanskrisen, idet 

de økonomiske vilkår ved at drive virksomhed, tolkes som værende væsentligt forandret. 

Grundfos har i hele perioden aflagt regnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-

virksomheder og revisionen har ikke givet anledning til forbehold i nogle af årsrapporterne, hvorfor 

årsrapporterne vurderes, at give et retvisende billede af den finansielle situation. Der har gennem hele den 

analyserede periode været anvendt samme regnskabsopstilling og tilknyttet samme revisionsselskab. 

Årsrapporterne for perioden indeholder alle både koncernregnskab for Grundfos, samt årsrapport for ”Poul 

Due Jensens Fond”. Analysen vil kun tage udgangspunkt i værdiskabelsen for Grundfos Holding A/S, da 

dette giver bedst sammenhæng i forhold til værdikæden, og samtidig er der ej heller indsigt i årsregnskaber 

for koncernforbundne datterselskaber. 

4.1 Reformulering af årsrapporten 

4.1.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

Reformulering af egenkapitalopgørelsen (bilag 2) foretages for, at få beregnet totalindkomsten. Bortset fra 

ændringer i forbindelse med transaktioner med ejere, som kapitalindskud og udbytte, er den samlede 

ændring i egenkapitalen udtryk for periodens samlede indtægter og omkostninger.106 

                                                           
106 PWC, Regnskabshåndbogen 2016, side 401 
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Egenkapitalopgørelsen viser årets værdiændringer og indeholder ud over årets resultat og transaktioner 

med ejerne også en række poster, der ikke har været inde over resultatopgørelsen (hidden dirty-surplus 

expense),107 men som skal med i beregningen af årets totalindkomst til aktionærerne. Disse dirty-surplus 

poster er, som det kan aflæses i tabel 2, af ikke uvæsentlig betydning i de enkelte år, dog ligger 

gennemsnittet i perioden på -16 mio. kr. for Grundfos vedkommende. 

 

Tabel 2: Dirty-surplus, årets resultat og totalindkomst for Grundfos i mio. kr. 

 

 

 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

4.1.2 Reformulering af resultatopgørelsen 

I reformulering af resultatopgørelsen (bilag 3), opdeles indtægter og udgifter i driftsaktiviteter og i 

finansielle aktiviteter. Der fremkommer herved flere overskudsbegreber, som EBITDA, EBIT, NOPAT, DO og 

afslutningsvis totalindkomsten (NO) til ordinære aktionærer. 

Driftsoverskuddet fra salg, efter skat (NOPAT) er renset for indtægter og udgifter der vedrører 

finansieringsaktivitet, og ligeledes friholdt fra den skattemæssige indvirkning de finansielle poster måtte 

have. Driftsoverskuddet gør det muligt alene at fokusere på indtjeningsevne uden påvirkning fra selskabets 

kapitalstruktur. 

Anden totalindkomst (dirty-surplus) poster fra egenkapitalopgørelsen er indarbejdet i den reformulerede 

resultatopgørelse under andet driftsoverskud, efter skat. Dirty-surplus posterne omfatter primært 

valutakursregulering i koncernens driftsselskaber, som hovedsageligt optager lån i lokal valuta og 

værdiregulering af sikringsinstrumenter, som knytter sig til sikring af tilgodehavender fra salg, værdipapirer 

samt indeståender i pengeinstitutter. En del af posterne har indvirkning på driftsoverskuddet og andre 

vedrører finansieringen og påvirker derfor kun totalindkomsten. Grundfos nævner under finansielle 

oplysninger, at sikringen er koncentreret om koncernens budgetterede varestrømme fra koncernens 

produktionsselskaber og er i den forbindelse placeret korrekt under andet driftsoverskud. 

 

                                                           
107 Financial Statement Analysis and Security Valuation, 2013, side 268 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dirty-surplus 143 149 -253 -210 324 312 -571 206 -256 -206 185 

Årets resultat 700 796 736 479 502 1.576 1.250 1.175 931 443 1.286 

Totalindkomst 843 945 483 269 826 1.888 679 1.381 675 237 1.471 
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4.1.3 Reformulering af balancen. 

I reformulering af balancen (bilag 4) søges aktiver og passiver opdelt i poster der enten omfatter 

driftsaktivitet eller finansieringsaktivitet. Derved fremkommer henholdsvis driftsaktiver og 

driftsforpligtelser og finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Opdelingen identificer størrelsen af de 

aktiver, som anvendes direkte til driften, da driftsaktiver fratrukket driftsforpligtelser giver netto 

driftsaktiver (NDA) og afspejler det samlede beløb, der er investeret i virksomheden. 

Likvide beholdninger er klassificeret under finansielle aktiver og udgør 11,6% af nettoomsætningen, og er 

således markant større, end hvad driften måtte være afhængig af. Da driftsaktivitet oftest afstedkommer 

likviditetsbehov svarende til 0,5-2% af nettoomsætning kunne beholdningen være fordelt med både et 

driftsaktiv og et finansielt aktiv – dette er dog undladt.108 

4.2 Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalysen foretages for at få et mere nuanceret billede af den finansielle historiske udvikling i 

Grundfos. Til brug herfor anvendes den udvidede DuPont-model, som gør det muligt, at få identificeret de 

underlæggende finansielle værdidrivere og deres historiske udvikling. Via modellens dekomponering af 

egenkapitalforrentningen (ROE) udledes niveauopdelte nøgletal i henholdsvis, afkast på driftsaktiviteter og 

afkast på finansieringsaktiviteter.  På denne måde bliver det muligt, at analyser driftsaktivernes effektivitet 

og en eventuel gældsætnings indvirkning herpå.  

4.3 Udviklingen i omsætning og årets resultat 

Inden de forskellige nøgletal analyseres, gennemgås de overordnede resultater. Af tabel 3 fremgår 

omsætning og omsætningsvækst for Grundfos, som i årene før finanskrisen havde en gennemsnitlig årlig 

vækst på 11,9% og i de efterfølgende år har haft en gennemsnitlig årlig vækst på 4,1%  

 

Tabel 3: Omsætning og omsætningsvækst for Grundfos 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

                                                           
108   Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 161 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Omsætning  12153 13.422 15.376 16.814 19.019 17.060 19.609 21.166 22.590 23.254 23.618 24.800 

 Omsætningsvækst  10,4% 14,6% 9,4% 13,1% -10,3% 14,9% 7,9% 6,7% 2,9% 1,6% 5,0% 

     11,9%       4,1% 
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Det bliver nævnt i årsrapporten for 2014, som er det år der viser hidtil lavest vækst, at vækstraterne 

generelt er faldet siden 2010 og at der ikke har være foretaget opkøb i 2014 og væksten derfor er organisk 

med undtagelse af en 0,1% positiv påvirkning, fra to opkøb i 2013.109 For så vidt angår den stigende 

omsætningsvækst i 2015 nævnes det i årsrapporten, at den underliggende vækst kun er på 0,8% målt i 

lokale valutaer, mens den resterende forbedring alene skyldes en styrkelse af en række centrale valutaer 

(USD, CHY, AED og GBP), som der handles i. Her har specielt en omsætningsvækst i USA givet valutagevinst, 

mens en markant salgsreduktion på det russiske marked har hindret et tilsvarende stort valutatab. 

Tabel 4: Omsætning og totalindkomst for Grundfos 

 

 

 

 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

Af tabel 4 fremgår omsætning og totalindkomst for Grundfos, disse tal er indført i figur 4, som indekstal, og 

som det fremgår har totalindkomsten historisk har haft en betydelig mere svingende tendens end 

nettoomsætningen. 

Figur 4: Omsætning og totalindkomst for Grundfos 

 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

Grundfos har i flere år været udfordret på salget idet ”hjemmemarkedet” i Europa har været præget af 

stagnerede vækst og efterfølgende en politisk uro i Rusland, som i 2015 betød en 

nettoomsætningsnedgang på hele 25%.110 

                                                           
109 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2014, side 12 
110 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015, side 7 
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Selskabets ledelse udtrykker beskeden tilfredshed med det generelle nettoomsætningsniveau, da analyser 

af deres konkurrenter og branchestatistiker viser, at de har fastholdt eller minimalt forbedret deres 

position på det globale marked i 2015.  

Allerede tilbage i 2014 tog ledelsen tiltag til en række initiativer, der skulle forbedre koncernens indtjening. 

Strategisk blev den globale salgsorganisation inddelt i 4 regioner, og i december 2014 blev 850 stillinger 

nedlagt, og 405 medarbejder afskediget på globalt plan. Der blev derved skabt fokus på forbedring, af 

rentabiliteten via blandt andet reduktion af omkostninger, og som det fremgår af figur 4 ovenfor, har 

Grundfos leveret en betydelig forbedret indtjeningen i 2015.111 

4.4 Nøgletalsanalyse 

4.4.1 Egenkapitalforrentningen (ROE)  

Afkastet på aktionærernes investerede kapital udtrykkes via ROE og fastsættes ved at sætte totalindkomst i 

forhold til egenkapital. For at få et mere retvisende niveau for egenkapital, opgøres denne som et 

gennemsnit af det konkrete år, samt året forinden. Ved anvendelse af ROE er det blandt andet muligt at 

sammenligne niveauet på tværs af forskellige konkurrerende virksomheder. ROE er for perioden 2005-2015 

indsat i figur 5 og viser en fluktuerende tendens og bundniveauer i årene på vej mod finanskrisen. I 2014 

atter med faldende trend, hvorfor bestyrelsen i Grundfos fandt behov for ændringer i koncernens ledelse 

og en mere radikal gennemgang af forretningsstrategien.112 

Figur 5: Udviklingen i ROE for Grundfos 

 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

 

                                                           
111 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2014, side 10 
112 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2014, side 10 
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I januar 2015 godkendte bestyrelsen i Grundfos derfor en ny 2020-strategi113 for koncernen, med blandt 

andet følgende finansielle mål: 

- En gennemsnitlig årlig salgsvækst på 6 procent eller mere.   

- Et resultat før skat på minimum 10 procent af nettoomsætningen.  

- Et årligt afkast på den investerede kapital (ROE) på mindst 17 procent. 

Der er fortsat et stykke vej til at selskabet kan indfri målsætningen om afkast på den investerende kapital, 

særligt i lyset af det forholdsmæssige lave afkast allerede inden finanskrisen for alvor satte sig spor i 

årsregnskaberne. 

I tabel 5 er ROE beregnet for 4 af Grundfos’ konkurrenter på baggrund af årsregnskaber for 2015. Det 

fremgår, at Grundfos for 2015 ligger midt i feltet med hensyn til ROE, kun overgået af amerikanske Xylem 

og Flowserve. Af oversigten over omsætning synes der at være en tendens til en højere ROE på de 

virksomheder med den højeste omsætning. Dette understøtter tesen om stordriftsfordele som 

succeskriterie i branchen. Det høre dog med til sammenligningen at særligt Sulzer og Flowserve er 

eksponeret inden for olieindustrien hvorfor et fald i ROE må være forventeligt. Både Flowserves og Sulzers 

produktsortiment omfatter dog som tidligere andre produkter, hvorfor det synes særligt positivt at 

førstnævnte alligevel formår at levere pæne afkast. Her synes geografien at spille ind, idet særligt det 

amerikanske marked har været positivt, en udvikling som også Grundfos har kommenteret i deres regnskab 

2015114. 

Tabel 5: Konkurrentsammenligning af ROE og omsætning, omregnet til DKK med valutakurser pr 28.04.16 

 

 

 

               

 

 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos, Xylem, Flowserve, KSB og Sulzer 

En anden årsag i opgørelsen af ROE kan være mindre forskelle i hvilke standarder konkurrenterne har aflagt 

regnskab efter. Faktuelt opgøres Grundfos’ beregnede ROE efter totalindkomst, hvorimod konkurrenterne 

er opgjort efter årets nettoresultat. Grundfos’ ROE er således påvirket af de indarbejdede dirty-surplus 

poster i reformuleringen, som for 2015 har forbedret nettoresultatet med DKK 185 mio. og uden disse ville 

                                                           
113 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2014 side 10 
114 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015 side 8 

 ROE 2015 Omsætning i Mio. 

Grundfos Holding A/S 10,5% 24.800 DKK 

XYLEM INC. (USD) 16,3% 23.894 DKK 

FLOWSERVE (USD) 15,9% 29.834 DKK 

KSB AG (EUR) 4,5% 17.379 DKK 

SULZER AG (CHF) 3,4% 20.215 DKK 
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ROE havde været på 9,2%. Med Grundfos nye 2020-strategi er der plads til forbedringer før kan ROE 

vurderes, at have et tilfredsstillende niveau.  

Da både driftsaktiviteter, der skaber driftsoverskud, og finansieringsaktiviteter, der skaber finansielle 

indtægter eller omkostninger, berører egenkapitalforrentningen, kan ROE dekomponeres i flere 

underliggende nøgletal ved hjælp af nedenstående formler:115 

Ved netto finansielle omkostninger: ROE = ROIC + [(Gns.NFF/Gns.EK+Gns.MIN) x (ROIC – r)] x MIA 

Ved netto finansielle indtægter:        ROE = ROIC – [(Gns.NFA/Gns.EK+Gns.MIN) x (ROIC – RONFA] x MIA 

Formlerne gør det muligt at identificere værdi der skabes af henholdsvis driftsaktivitet (ROIC) eller 

finansieringsaktiviteten. 

4.4.2 Afkast af driftsaktivitet (ROIC) 

Driftsoverskud, efter skat (DO) sat i forhold til de gennemsnitlige nettodriftsaktiver (Gns. NDA) udtrykkes i 

form af nøgletallet ROIC, der derfor forklarer om rentabiliteten af den investerede kapital. Da ROIC er 

beregnet på driftsoverskuddet, er nøgletallet således upåvirket af virksomhedens finansieringsaktivitet og 

kapitalstruktur. Figur 6 viser udviklingen i ROE og ROIC for Grundfos og udviklingen i de to nøgletal følger 

samme trend, hvilket til dels kan forklares af det lave niveau for finansieringsaktiviteter, der igennem 

perioden indvirker på totalindkomsten, men også at Grundfos gennem hele perioden har haft 

nettofinansielle aktiver og i de seneste 4 regnskabsår har haft nettofinansielle indtægter. Afkastet på 

driften, ROIC, vægtes derfor ned med afkastet på finansieringsaktiviteten på den samlede ROE.116 

Figur 6: Udviklingen i ROE og ROIC for Grundfos Holding A/S 

 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

                                                           
115 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 211 
116 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 214 
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Det er svært, at ser en tendens i udviklingen på ROIC, da den er meget svingende. Med hensyn til 

rekordåret 2010, så fremgår det af årsrapporten for 2010 dels, at det var et historisk godt år, men også at 

organisationen oven på opbremsningen i 2009 var superoptimeret og at Grundfos generelt havde svært 

ved at tro på efterspørgslen i markedet og måske derfor holdt trykket på bremsen lidt for længe, således at 

der i alle omkostningsparametre kom historisk lave niveauer målt i forhold til omsætningen. ROIC 

gennemsnittet før og efter 2010, ligger på henholdsvis 11,8% i de fem år før 2010 og på 9,6% i de fem år 

efter.  

For at undersøge nærmere hvad der har drevet udviklingen af ROIC, kan udtrykket dekomponeres 

yderligere ved nedenstående formel:117 

ROIC = Overskudsgrad x Aktivernes omsætningshastighed 

Grundfos’ udvikling i overskudsgraden (OG) og omsætningshastigheden (AOH) er indsat i nedenstående 

tabel 6, sammen med ROIC. Da fordelingen mellem overskudsgrad og omsætningshastighed er afhængig af 

den pågældende branche, kan det være svært at vurderer værdien af niveauet på dette nøgletal. For 

kapitaltunge virksomheder gælder det ofte, at omsætningshastigheden på aktiverne er lave og derfor er 

behovet for en høj overskudgrad en nødvendighed. Omvendte forhold gælder for virksomheder, hvis 

produkter ikke kræver voldsomme etableringsomkostninger. Disse vil ofte være udsat for større 

konkurrence, lavere marginer og en mere presset overskudsgrad. Grundfos opererer i området midt 

imellem, hvor der ikke er kapacitets- eller konkurrencebegrænsninger i samme udstrækning, som de 

ovenfor nævnte. De er derfor mere frit stillet til, at kunne forøge enten overskudsgraden eller 

omsætningshastigheden, eller begge, for at opnå højere ROIC. I forlængelse af tidligere beskrevne strategi 

vurderer vi dog fortsat at differentierings strategien og dermed en høj overskudsgrad er det som Grundfos 

strategisk og driftsmæssigt vil forsøge, at efterleve.118   

Tabel 6: Udvikling i ROIC, OG og AOH 

 

 

 

 

 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

                                                           
117 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 216 
118 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 219 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROIC  16,0% 15,8% 9,1% 7,0% 11,1% 24,8% 9,7% 15,0% 6,9% 2,5% 13,9% 

OG  7,3% 7,1% 4,1% 3,1% 5,7% 11,0% 4,1% 6,6% 3,2% 1,2% 6,6% 

AOH  2,19 2,23 2,20 2,26 1,96 2,26 2,36 2,29 2,18 2,11 2,11 
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Aktivernes omsætningshastighed hos Grundfos har i hele perioden 2005-2015 haft et gennemsnit på 2,19 

og i perioden 2011-2015 haft et gennemsnit på 2,21 dog med en lavere tendens de sidst to år på 2,11. 

Overskudsgraden har i perioden 2005-2015 haft et gennemsnit på 5,45% og i perioden 2011-2015 et 

gennemsnit på 4,32%. Grundfos ramte bunden i 2014 med en overskudsgrad på kun 1,2%. Mads Nipper 

tiltrådte som ny koncernchef 1. august 2014, og overskudgraden på 6,6% i 2015 er derfor et skridt i den 

rigtige retning, såfremt Grundfos skal indfri de finansielle målsætninger i deres 2020-strategi. 

I de følgende afsnit vil overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed blive dekomponeret, for at få 

overblik over, hvordan de konkrete faktorer har udviklet sig. 

4.4.3 Overskudgraden (OG) 

Overskudgraden dekomponeres for at få overblik over hvilke faktorer, der har størst indvirkning på 

udviklingen gennem perioden. Overskudsgraden måler helt konkret, overskuddet for én krones salg fra 

virksomhedens driftsaktivitet119 og bliver på denne måde et samlet mål for omkostningstilpasning, i forhold 

til indtægtsgrundlag. Grundfos fremhæver gennemgående i deres årsrapporter, at de har fokus på unikke 

og avancerede produkter, hvilket igen indikere en differentieringsstrategi med fokus på overskudsgraden. 

Overskudsgraden = Samlede efter-skat driftsoverskud/Nettoomsætningen * 100 

Det fremgår af tabel 7, hvordan de individuelle OG-drivere har udviklet sig gennem perioden. Vurderes 

2015-niveauet mod gennemsnittet for perioden, er det kun produktionsomkostninger og afskrivninger der 

ligger med højere værdier. Såfremt det ville være muligt for Grundfos at sænke deres produktionsomkost-

ninger til gennemsnittet på 58,3% ville det i sig selv hæve overskudsgraden til 8,4%, som multipliceret med 

2,108 (AOH for 2015) ville give en ROIC på 17,6%. 

Der er gennem hele perioden blevet arbejdet med at minimere personaleomkostningernes andel af 

produktionsomkostningerne. Fra i 2005, at udgøre 15,3% af nettoomsætningen til i 2015 at udgøre 12,6%. 

Grundfos investerede allerede i 2005 over 500 mio. kr. i industrirobotter til fabrikkerne i Bjerringbro, 

Aalestrup og Langå og planlagde allerede dengang en øget automatisering af produktionsfaciliteter i USA, 

Frankrig, England og Tyskland.120 Denne tendens er, som tidligere beskrevet i den strategiske analyse, 

videreført og produktionen i Danmark og Tyskland er i dag omfattet af et langt lavere antal personer, da 

anvendelsen af industrirobotter her er særligt udbredt. Øget brug af automatisering i 2014/2015 ses 

samtidig at have øget afskrivningernes procentvise andel af produktionsomkostningerne.   

                                                           
119 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 216 
120 Djursing, Thomas, Ingeniøren, 2007 
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 Tabel 7: Dekomponering af OG 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

 

Den resterende del af produktionsomkostningerne er fra 2005 steget fra at udgøre 41,9% af 

nettoomsætningen til i 2015 at udgøre 47,5%. Dette kan vi hovedsageligt henfører enten stigende 

råvarepriser eller øvrige produktionsomkostninger. Som tidligere beskrevet i PESTEL har råvarepriser 

(industrimetaller) generelt været faldende, som følge af en lavere vækst global vækst. Vi finder det derfor 

sandsynligt at Grundfos står i en gunstig forhandlingssituation med sine leverandører (se Porters 5 Forces). 

Eftersom der i branchen er en tendens til øget brug af softwareløsninger i produkterne, synes en forklaring 

på de stigende produktionsomkostninger, at kunne være anvendelse af eksterne IT-leverandører.  

Personaleomkostningernes fordeling hos Grundfos er indsat i figur 7. Det fremgår, at der primært er en 

faldende tendens i de personaleomkostninger, der bliver allokeret til produktionsomkostningerne.  

Grundfos har dog også fokus på omkostninger i de afdelinger, der beskæftiger sig med salgs- og 

distribution. Derfor ændrede selskabet allerede i 2014 den globale salgsorganisation således at disse blev 

samlet i fire regioner: EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika), AMERICAS (Nord- og Sydamerika), ASIA-

PACIFIC (Asien og Stillehavsområdet) samt CHINA.121  

Omkostninger til forsknings og udvikling har særligt selskabets fokus, og er procentvis i forhold til 

omsætning blandt de højeste i branchen. Dette ændrer dog ikke ved, at omkostninger til forskning og 

udvikling også søges reduceret ved, at oprette forskningsafdelinger i udlandet og gerne i forlængelse af 

produktionsfaciliteter i de selvsamme lande. 

                                                           
121 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2014, side 10 

 middel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produktionsomkostninger 58,3% 57,2% 56,9% 58,4% 59,5% 59,3% 55,9% 57,4% 57,5% 58,8% 60,0% 60,1% 

Forsknings- og udviklingsomk. 4,0% 3,2% 3,3% 3,4% 4,2% 4,5% 4,1% 4,4% 4,6% 4,4% 4,3% 3,4% 

Salgs- og distributionsomk. 16,0% 16,3% 16,6% 16,1% 16,6% 16,1% 14,7% 15,4% 16,0% 16,2% 16,6% 15,1% 

Administrationsomkostninger 7,9% 7,3% 7,6% 7,3% 7,2% 7,6% 7,8% 8,0% 8,6% 8,6% 9,1% 7,6% 

Afskrivninger 5,8% 6,0% 5,6% 5,2% 5,5% 6,8% 6,4% 5,1% 5,3% 5,8% 6,3% 6,1% 

Skat på EBIT 2,6% 3,5% 3,7% 3,4% 2,5% 1,9% 2,9% 2,8% 2,3% 1,8% 1,6% 2,2% 

Dirty-surplus (- = indtægt) 0,0% -0,8% -0,8% 2,0% 1,4% -1,9% -2,6% 2,7% -0,9% 1,1% 0,9% -1,1% 

OG (Samlet overskudsgrad) 5,4% 7,3% 7,1% 4,1% 3,1% 5,7% 11,0% 4,1% 6,6% 3,2% 1,2% 6,6% 
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Figur 7: Personaleomkostningernes fordeling hos Grundfos 

 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

Kompetencecenteret i Ungarn (Grundfos City) har ud over produktion, forskning og udvikling også fået 

tilført undervisningsfaciliteter for salgsmedarbejderne. Flere administrative funktioner, som finans, 

bogholderi og controlling for koncernens europæiske selskaber, er tilbage i 2010 samlet i et ”Financial 

Shared Service Center” i Budapest.122 

Grundfos 2020-strategi lægger op til fortsatte investeringer for, at sikre konkurrencedygtige produkter. 

Generelt i forhold til arbejdet med at forbedre overskudsgraden, synes mange tiltag gjort for, at sikre en 

fortsat positiv udvikling.123 Grundfos formår at arbejde med overskudsgraden, og 2015 ser som tidligere 

nævnt ud til, at være et skridt i den rigtige retning. 

4.4.4 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

Ved nøgletallet AOH udtrykkes, hvor meget omsætning der generes per investeret krone i netto 

driftsaktiver. For at lette forståelsen og koblingen mellem driftsaktiver og salg anvendes ofte den inverse 

værdi (1/AOH) da det udtrykker, hvor meget der er bundet i netto driftsaktiver til at skabe én krones 

salg124.  

Ved efterfølgende, at opdele (1/AOH) i henholdsvis poster der vedrører driftsaktiver og driftsforpligtelser, 

giver det muligheden for at kommentere på selskabets kapitaltilpasning. 

I/AOH = Gns. NDA/Nettooms. = Gns. driftsaktiver/Nettooms. + Gns. driftsforpligtigelser/Nettooms. 

                                                           
122 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2010, side 8 
123 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2014, side 10 
124 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 217 
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I nedenstående tabel 8 er nettodriftsaktivernes omsætningshastighed opdelt i poster der vedrører 

henholdsvis invers AOH-driftsaktiver og invers AOH-driftsforpligtelser. Da en lav samlet 1/AOH medfører en 

høj AOH, vil en tilsvarende reduktion af driftsaktiverne og en øgning af driftsforpligtelserne være positivt.  

For Grundfos har det betydet, at trods en reduceret 1/AOH for driftsaktiverne, så er 1/AOH for 

driftsforpligtelserne tilsvarende blevet reduceret, hvilket ikke har skabt nogen ændring i den samlede 

omsætningshastighed. 

Aktivernes omsætningshastighed har for perioden 2005-2015 haft et gennemsnit på 2,19. For hele 

perioden er der dog tale om en noget fluktuerende udvikling, for i de seneste 2 regnskaber, at falde til 2,11. 

Tabel 8: Dekomponering af nettodriftsaktivernes omsætningshastighed 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

 

For at analysere de underliggende poster kan driftsaktiverne og driftsforpligtelser dekomponeres 

yderligere. Figur 8 viser udviklingen for de dekomponerede driftsaktivers omsætningshastighed, og det er 

primært de materielle anlægsaktiver, der har haft faldende tendens gennem hele perioden, hvilket er et 

udtryk for at Grundfos har forbedret deres evne til at udnytte kapaciteten.  

Som tidligere omtalt afstedkom finanskrisen et kraftigt fald i omsætningen i 2009, hvorved kapaciteten ikke 

til fulde blev udnyttet. Året efter så man intet incitament til at investerer i driftsaktiver, hvorfor kapaciteten 

i 2010 blev udnyttet betragtelig bedre.  

Den generelle forbedring i de materielle anlægsaktiver er en klar konsekvens af Grundfos’ fokusering på 

investeringer i robotter og automation, som klart har betydet mere omsætning af kapital investeret i 

materielle aktiver. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I alt AOH (invers) for 

driftsaktiver 0,80 0,80 0,83 0,80 0,88 0,74 0,71 0,72 0,75 0,76 0,74 

I alt AOH (Invers) for 

driftsforpligtigelser 0,34 0,35 0,37 0,36 0,37 0,30 0,29 0,28 0,29 0,29 0,27 

I alt AOH (invers) 0,46 0,45 0,46 0,44 0,51 0,44 0,42 0,44 0,46 0,47 0,47 

I alt AOH 2,18 2,23 2,20 2,26 1,96 2,26 2,36 2,28 2,18 2,11 2,11 
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Figur 8: Driftsaktivernes omsætningshastighed, dekomponeret

 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

Figur 9 viser udviklingen for de dekomponerede driftsforpligtigelsers omsætningshastighed. Grundfos har 

mindsket den inverse AOH for driftsaktiverne, men også mindsket den inverse AOH for driftsforpligtelserne, 

og sidstnævnte er ikke med til at øge den samlede omsætningshastighed.  

Figur 9: Driftsforpligtigelsernes omsætningshastighed, dekomponeret 

 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

Den rentebærende gæld blev nedbragt i årene omkring 2010, hvor Grundfos havde deres hidtil lavest 

investeringsniveau og samtidig hidtil deres bedste totalindkomst, og det var kun deres politik om, at 

opretholde en beholdning af likvide midler og værdipapirer (2010: DKK 4,4 mia.) der gjorde, at de ikke 
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indfriede den resterende rentebærende gæld. Leverandørgælden er fastholdt til svagt stigende, hvilket kan 

tolkes som god forhandlingsstyrke i forhold til leverandørerne. 

Der ses endvidere et fald i hensatte forpligtigelser. Posten består af tilbagekøbsforpligtelsen vedrørende 

koncernens medarbejderaktieordning, pensionsforpligtelser og andre hensatte forpligtelser. Stagnationen i 

årene 2010-2012 skyldes en forøgelse af udskudte skatteforpligtelser, som Grundfos påtager sig ved 

investeringer i immaterielle anlægsaktiver.125 

Af ovenstående synes det ikke sandsynligt, at Grundfos ønsker finansiel gearing og niveauet på aktivernes 

omsætningshastighed, bliver derfor ikke forøget med hjælp fra driftsforpligtelserne. Som nævnt i afsnittet 

konkurrence strategi har Grundfos på det kinesiske marked, som modsvar til prisbillige konkurrerende 

pumper valgt, at introducerer sit eget ”datter” mærke DAB.126 Salget af denne pumpetype kunne på sigt 

skabe en højere omsætningshastighed – om ikke andet så på det kinesiske marked. 

4.4.5 Afkast på finansieringsaktiviteter 

Mens driftens indvirkning på ROE er belyst ovenfor, vil dette afsnit analysere nøgletal for Grundfos 

finansielle aktivitet. Der særlige for den finansielle aktivitet er at Grundfos for hele perioden, på nær et dyk 

i 2008, har haft netto finansielle aktiver (NFA) og fra 2012 og frem netto finansielle indtægter (NFI).  

Tabel 9: Historisk oversigt over NFA, NFO og NFI for Grundfos 

 

 

 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

Til trods for, at brug af finansiel gearing kan øge ROIC, ønsker Grundfos på nuværende tidspunkt ikke at 

bruge fremmedfinansiering. Ledelsesberetningen for 2015 viser at Grundfos er mere fokuseret på en 

tilfredsstillende soliditet, som de notere sig er steget fra 68,1% til 71,1%.127 

Hvor finansiel gearing vil kunne hæve ROE, har negativ finansiel gearing den modsatte effekt, at afkastet på 

driften ROIC, vægtes ned med afkastet på finansieringsaktiviteten på den samlede ROE (negativ finansiel 

gearing), og beregnes ved følgende formel.128  

                                                           
125 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2012, side 11 
126 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2013, side 9 
127 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015, side 8 
128 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 214 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NFA 257 498 364 -147 920 2.867 3.151 3.037 3.619 2.846 4.345 

NFO, efter skat 32 18 88 233 65 65 21     

NFI, efter skat        57 53 15 3 
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ROE = [ROIC – [(Gns.NFA/Gns.EK+Gns.MIN) x (ROIC – RONFA)] x MIA 

Desuden gælder at så længe der er et positivt SPREAD (ROIC – RONFA) vil ROE blive reduceret mens det 

først vil få en positiv effekt på ROE i det tilfælde hvor RONFA bliver højere end ROIC. 

” Dividends and stock repurchases increase ROCE”129 

For Grundfos vil det betyde, at et udbytte på 2 mia. i 2015 vil kunne have skabt positiv effekt på selskabets 

ROE, fordi det følger at Gns.NFA ville blive ændret fra 3.596 til 2.596: 

ROE = 13,9% - [(2.596/13.360) x (13,9% - 0,085%)] x 0,991 = 11,4% 

Grundfos arbejder på nuværende tidspunkt ikke med finansiel gearing. Af figur 10, ses det hvorledes 

selskabet i 2008 forøgede den nettorentebærende gæld med 719 mio. kr. så den samlede rentebærende 

gæld udgjorde 3.943 mio. kr. Grundfos har i årene efter arbejdet på at øge soliditeten og nedbringe den 

rentebærende gæld, så den rentebærende bruttogæld ved udgangen af 2014 var nedbragt til 200 mio. 

kr.130  

Figur 10: Finanskrisen betydning for bundlinjen i Grundfos Holding A/S 

 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

                                                           
129 Financial Statement Analysis and Security Valuation, 2013, side 370 
130 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2014, side 13 
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Selskabets ledelse har af flere omgange givet udtryk for at deres status, som selvfinansierende ikke er et 

mål i sig selv, men at det alt andet lige giver mere uafhængighed til at kunne træffe beslutninger 

selvstændigt.131 

Med andre ord ligger det nok meget dybt i ejerens (fondens) selvforståelse/fundats, at man til hver en tid 

vil kunne udøve aktivt ejerskab i et langsigtede perspektiv, uden at komme i konflikt med øvrige mere 

kortsigtede kreditorer (banker), og at egen formue giver netop denne handlefrihed.    

Beregningerne for Grundfos negative finansielle gearing, der er et resultat af negative netto finansierings 

omkostninger (netto finansierings indtægter) er indsat i tabel 10 herunder.  

Som gennemgået i afsnit 4.4.5. skal afkastet på finansierings aktiviteten (RONFA) være større end afkastet 

på ROIC før det vil forøge ROE, hvilket skyldes at ejernes investering er placeret i både driftsaktiviteter og 

finansieringsaktiviteter (EK = NDA + NFA). 

Tabel 10: ROE = [ROIC – [(Gns.NFA/Gns.EK+Gns.MIN) x (ROIC – RONFA)] x MIA 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

4.5 Opsamling på regnskabsanalysen. 

I januar 2015 godkendte bestyrelsen i Grundfos en ny 2020-strategi132 for koncernen, med følgende mål: 

- En gennemsnitlig årlig salgsvækst på 6 procent eller mere.  

- Fastholde en kundeloyalitet med en score på 86 (på niveau med den nuværende score).  

- Opnå en medarbejdertilfredshedsscore på 78 (nuværende score er på 73).  

- Et resultat før skat på minimum 10 procent af nettoomsætningen.  

- Et årligt afkast på den investerede kapital (ROE) på mindst 17 procent. 

                                                           
131 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2010, side 5 
132 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2014, side 10 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROIC (Afkast på netto driftsaktiver)  16,00% 15,80% 9,10% 7,00% 11,10% 24,80% 9,70% 15,00% 6,90% 2,50% 13,90% 

Gns. Netto finansielle aktiver (NFA) 149 378 431 109 387 1.894 3.009 3.094 3.328 3.233 3.596 

Samlede NFI, efter skat -32 -18 -88 -233 -65 -65 -21 57 53 15 3 

RONFA (Afkast på finansieringsaktivitet) -21,26% -4,77% -20,36% -214,29% -16,69% -3,45% -0,70% 1,84% 1,58% 0,46% 0,08% 

SPREAD (ROIC - RONFA) 37,20% 20,60% 29,40% 221,30% 27,70% 28,20% 10,40% 13,20% 5,40% 2,10% 13,80% 

Gns.NFA/Gns.EK + Gns.MIN 0,024 0,052 0,053 0,013 0,042 0,179 0,252 0,238 0,238 0,224 0,234 

MIA (Minoritetsaktionærernes andel) 1,017 1,008 0,912 0,858 1,046 1,023 0,9 0,999 0,943 0,88 0,991 

ROE = ROIC - [Gns.NFA/Gns.EK * (ROIC-RONFA)]*MIA 15,30% 14,90% 6,90% 3,60% 10,30% 20,20% 6,40% 11,90% 5,30% 1,80% 10,50% 
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Et ROE-mål på 17% ville med 2015 afkastet på finansieringsaktiviteten kræve, at Grundfos skulle have været 

bedre til at udnytte de ressourcer de har til rådighed, det ville have krævet en ROIC på 22,4%. Såfremt AOH 

blev fastholdt de 2,11 ville det betyde det en ændring i OG fra 6,6% til 10,6%.  

OG er beregnet på (DO) samlet driftsoverskud, efter skat, som er uden finansielle indtægter, hvor Grundfos 

ønsker minimum 10% på EBT, som er resultat før skat og inklusiv finansielle indtægter.  

Såfremt Grundfos fik ændret AOH til 2,36, som svarer til det højest niveau i perioden, så vil de med den 

krævede ROIC på 22,4% skulle ramme en OG på 9,5%.   

Det kan her under opsamlingen nævnes, at Grundfos har haft en gennemsnitlig ROE på 9,76% i perioden. 

De har været gennem nogle hårde år 2013 og 2014, hvor bestyrelsen også valgt at udskifte ledelsen for at 

få tilført noget ny gejst og energi. Den nye ledelse fik en god start med årsregnskabet for 2015 og 

Berlingske Business havde følgende overskrift efter offentliggørelsen: 

  ”Optimismen er tilbage i Grundfos: Alle elsker Mads”133 

 

5 Budgettering 

Med udgangspunkt i den strategiske- og regnskabsmæssige analyse af Grundfos, foretager vi i det følgende 

en budgettering af de værdidrivere, der giver selskabet fremtidig vækst. Budgetperioden er sat til 5 år, idet 

vi vurderer branchen, som moden og med en konkurrencesituation, hvor produktudvikling alene bidrager 

til konkurrencemæssige fordele i begrænset perioder.134 Efterfølgende sættes terminalperioden med 

angivelse af en fremtid konstant vækstrate. 

5.1 Omsætning 

Af Grundfos´ 2020-strategi fremgår det, at ledelsen forventer en gennemsnitlig årlig salgsvækst på 6% eller 

mere.135 Den ambitiøse målsætning ligger tæt op af den gennemsnitlige historiske omsætningsvækst, som 

fremgår af tabel 11. Vækstambitionen er dog næsten dobbelt så højt, som gennemsnittet for de seneste tre 

regnskabsår, som er på 3,16%. Trods en stigende omsætning for 2015 fremgår det, at salgsvæksten målt i 

lokal valuta andrager bare 0,8%.136 Her er det specielt et stigende salg i USA og for Grundfos gunstige 

valutaforhold der redder et ellers kraftigt faldende salg i Rusland og stagnerende salgsvækst i Kina137. 

                                                           
133 http://www.business.dk/ledelse/optimismen-er-tilbage-i-grundfos-alle-elsker-mads, 12. marts 2016 
134 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 252 
135 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2014, side 10 
136 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015, side 9 
137 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015, side 7 

http://www.business.dk/ledelse/optimismen-er-tilbage-i-grundfos-alle-elsker-mads
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Tabel 11: Historisk omsætningsvækst 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

I selskabets ledelsesberetning for 2015 forventes en fremtidig moderat vækst i eget salg og en forventning 

om en flad udvikling i det globale pumpemarked. Dette indikerer, at selskabet forventer at tage 

markedsandele i forhold til 2015, hvor nuværende andele blev opretholdt. Det er specielt i Rusland 

Grundfos er hårdt ramt, med et fald i nettoomsætning for 2015 på mere end 25% i forhold til 2014. 

Af brancheanalyse udarbejdet i marts 2016 er der dog positive prognoser, idet segmentet inden for 

spildevand og vandforsyning forventes, at få en gennemsnitlig global vækstrate for perioden 2015-2017 på 

6%-7%.138 

Vi har valgt at budgettere med vækstforventninger, se tabel 12, under både Grundfos´ egne forventninger 

og den nævnte brancheanalyse. Dette med baggrund i en forventning om en vækst der ikke er overnormal, 

og at nuværende gunstige valutaforhold på marked i USA ikke vedblivende kan fremme salget målt i DKK. 

Samtidig bør nuværende lave oliepriser uundgåelig have en reducerende salgsvækst grundet manglende 

incitamentet til energioptimering. Omvendt mener vi at selskabets nuværende stærke markedsposition, 

produktudbud og øget fokus på vandressourcer vil kunne bidrage til en moderat vækst i nettoomsætningen 

inden for budgetperioden, som vi mener vil fortsætte med et stabilt niveau på 3% i terminalperioden. 

Tabel 12: Budgetteret omsætningsvækst 

 

 

 

Egen tilvirkning. Budgetteret forventninger 

5.2 EBITDA-margin 

Det vigtigst fokuspunkt for Grundfos igennem 2015 har været, at få ændret den negative trend, hvor deres 

profitabilitet de senere år kontinuerligt er blevet forringet.139 Der er derfor sat stort fokus på besparelser i 

produktionsomkostningerne. Dette med en dagsorden om ikke at slække på kvaliteten i produkterne, da 

dette vil skade værdien af varemærket og dermed muligheden for fremtidige gode avancer. Og netop 

                                                           
138 Frost & Sullivan: ”2016 Global Outlook of the Pumps Industry”, side 37-38 
139 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2015, side 7 

  E1 E2 E3 E4 E5 Terminal 

Omsætning 4,5% 4,0% 3,5% 3,5% 3,0% 3,0% 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. 

Omsætningsvækst 10,4% 14,6% 9,4% 13,1% -10,3% 14,9% 7,9% 6,7% 2,9% 1,6% 5,0% 6,9% 
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profitabelt salg har der været fokus på, idet enkelte markeder har udvist hård priskonkurrence i kampen 

om markedsandele. For at undgå salgsvolumen uden substantiel profit har ledelsen besluttet, at det nu er 

forretningsmæssigt acceptabelt, at undlade at byde på en forretning og i stedet bruge ressourcer på kunder 

med høj loyalitet. Som det fremgår af tabel 13, har Grundfos formået, at vende den negative udvikling i 

EBITDA-margien for 2015, så den er tilbage på et niveau svarende til gennemsnittet for den analyserede 

periode. 

Tabel 13: Historisk EBITDA-margin 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

EBITDA-margien vurderes til fremover, at blive på et niveau over gennemsnittet, da vi vurderer at der jf. 

selskabets 2020-strategi, fortsat vil være fokus på lønsomt salg og optimering af værdikæden. Dette 

betyder en mindre årlig forbedring frem til terminalåret i 2021.  Den budgetteret EBITDA-margin er indsat i 

tabel 14. 

Tabel 14: Budgetteret EBITDA-margin 

 

 

 

Egen tilvirkning. Budgetteret forventninger 

5.3 Afskrivninger i pct. af anlægsaktiver 

De historiske afskrivninger er indsat i tabel 15 og de har gennem hele den analyserede periode ligget 

moderat omkring gennemsnittet på 14,6 og stigningen i 2015 kommer primært fra 

produktionsomkostningerne, hvor Grundfos havde en del kvalitetsproblemer med MAGNA3 

cirkulationspumpen, på specielt det tyske marked, og fra administrationsomkostningerne, hvor der gennem 

det seneste stykke tid har været en del ændringer og er foretaget forhøjede afskrivninger.140 

Tabel 15: Historisk afskrivninger i % af anlægsaktiverne 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S 

                                                           
140 Bilag 7, noter 

  E1 E2 E3 E4 E5 Terminal 

Omsætning 13,9% 14,1% 14,3% 14,5% 14,7% 14,8% 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. 

EBITDA-margin 16,1% 15,6% 14,8% 12,5% 12,4% 17,7% 14,7% 13,3% 11,9% 9,9% 13,8% 13,9% 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. 

Afskrivninger i % 15,6% 14,5% 13,2% 13,6% 15,4% 15,9% 14,7% 13,9% 13,9% 14,4% 15,9% 14,6% 
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Det vurderes, at afskrivningerne i 2016 vil falde tilbage til det gennemsnitlige niveau på 14,6% og at det vil 

kunne fastholdes gennem hele budgetperioden. Dette inkludere, at der vedblivende investeres i 

automatisering, på bekostning af lønnet personale, for derved at spare produktionsomkostninger og sikre 

produkter med procentvis færre fejl. 

5.4 Kapitalstruktur 

Grundfos arbejder på nuværende tidspunkt ikke med finansiel gearing. De har gennem hele den 

analyserede periode haft gennemsnitlige netto finansielle aktiver, som i 2010 og fra 2012 og frem har givet 

årlige netto finansierings indtægter. De historiske netto finansierings omkostninger og netto finansierings 

indtægter i procent af omsætningen, fremgår af tabel 16 herunder. 

Tabel 16: Historiske NFO og NFI i % af nettoomsætningen, før skat 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S  

Som det fremgår af ovenstående har den gennemsnitlige NFO for hele perioden været på 0,26%. Denne 

værdi kan dekomponeres til et gennemsnitligt NFO i perioden 2005-2009 på 1,0% og et gennemsnitligt NFI 

for perioden 2010-2015 på 0,35%.  

Via Grundfos´ regnskaber eller øvrige kilder er det ikke lykkedes os at finde oplysninger om en egentlig 

solvens-politik, og vi kan af den årsag ikke estimere eventuelle ændringer i kapitalstrukturen. Selskabet har 

af eventuelle strategiske årsager valgt at bibeholde et massivt likvidt beredskab, bestående dels af kontant 

indestående, men også af en stor beholdning obligationer. Den nuværende høje solvens vurderes at stille 

selskabet strategisk stærkt over for eventuelle konkurrenter (eksternt/internt), der måtte påtænke at 

overtage selskabet.  

Med det nuværende lave renteniveau forventes obligationer fortsat ikke, at give noget stort afkast ligesom 

forrentning af den kontante formue med en hvis sandsynlighed forrentes negativt. 

Da selskabet ikke har nogen fast udbytte politik fastholdes de netto finansielle indtægter (NFI) i 

budgetperioden på et niveau svarende til gennemsnittet for perioden 2010-2015 på 0,35%. 

5.5 Dirty-surplus vedr. valutaomregning 

I nedenstående tabel 17 fremgår dirty-surplus-posterne i nominel værdi og som procent af 

nettoomsætningen. Det der primært kendetegner dirty-surplus posterne for Grundfos Holding A/S er, at 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. 

NFO i % af oms. 0,7% 0,4% 1,4% 2,0% 0,5% -1,0% 0,1% -0,4% -0,3% -0,1% -0,5% 0,26% 

NFI i % af oms.      1,0% -0,1% 0,4% 0,3% 0,1% 0,5% 0,35% 
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det gennemsnitlige udsving ligger tæt på 0. Det forventes, at denne tendens vil fortsætte, hvorfor denne 

post i budgetperioden sættes til 0,0%. 

Tabel 17: Historiske dirty-surplus i mio.kr. og som % af nettoomsætningen. 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S  

 

5.6 Effektiv skattesats 

I tabel 18 ses den effektive skattesats udregnet, som skat på driftsoverskud fra salg over driftsoverskud fra 

salg før renter (EBIT), som den er foretaget i den reformulerede resultatopgørelse. Den effektive skattesats 

har historisk svinget mellem 26,0% og 43,4%, og med et gennemsnit for perioden på 33,6%. Den danske 

selskabsskat har de seneste år været faldende, grundet Folketinget den 27. juni 2013 vedtog en gradvis 

sænkelse af selskabsskatten frem mod 2016, hvor den gældende sats nu vil være 22%. Nederst i tabellen er 

indsat en difference mellem den effektive skattesats og den gældende danske skattesats, og den gennem-

snitlige difference har for perioden været på 7,5%. For 2014 ses en voldsomt stigning i den effektive 

skattesats, som blandt andet skyldes en højere relativ andel af ikke-fradragsberettigede omkostninger, og 

at Grundfos foretog en gennemgang af skattemæssige underskud til brug for modregning i fremtidige 

indtægter. For året blev der endvidere foretaget flere hensættelser til igangværende skattesager.141  

 

Tabel 18: Historisk, effektiv skattesats i %  

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S  

 

                                                           
141 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2014, side 13 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. 

Dirty-surplus i mio. 143 149 -253 -210 324 312 -571 206 -256 -206 185 -16 

 Og i % af oms. 1,07% 0,97% -1,50% -1,10% 1,90% 1,59% -2,70% 0,91% -1,10% -0,87% 0,75% -0,01% 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. 

Effektiv skattesats 35,0% 37,2% 35,5% 36,3% 33,2% 26,0% 29,3% 29,2% 29,1% 43,4% 28,4% 33,0% 

Dansk skattesats 28,0% 28,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 24,5% 23,5%  

Difference 7,0% 9,2% 10,5% 11,3% 8,2% 1,0% 4,3% 4,2% 4,1% 18,9% 4,9% 7,6% 
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Mens den gældende skattesats i Danmark fra og med 2016 er på 22% var den tilsvarende skattesats i de 

øvrige 28 EU-lande gennemsnitlig 22,8% i 2015.142 Trods en risiko for intern ”skattekonkurrence” mellem 

EU-landende forventes den gældende skattesats i Danmark, at forblive på 2016 niveauet i budgetperioden. 

Differencen mellem den danske skattesats og den effektive skattesats, er som tidligere nævnt 

gennemsnitlig på 7,5% for hele perioden, og udelades det markant udsving i 2014 vil gennemsnittet over de 

seneste 5 år være lidt over 4%. Et tillæg på anslået 5% vurderes derfor at være repræsentativt. Den 

effektive skattesats i budgetperioden fastsættes derfor med en jævnt faldende tendens fra de nuværende 

28,4% til 27,0%. 

 

5.7 Anlægskapital i procent af omsætningen 

Den historiske anlægskapital i % af omsætningen er indsat i tabel 19 og har de sidste 6 år ligget med 

værdier under det samlede gennemsnit for analyseperioden på 38,7%. Den markante stigning i 2009, 

tilskrives et sammenfald med finanskrisen, som dette år gav selskabet et fald i nettoomsætningen. Det 

efterfølgende år, så man intet incitament til yderligere driftsinvesteringer, hvorfor kapaciteten i 2010 blev 

udnyttet betragtelig bedre. 

 

 Tabel 19: Historiske anlægskapital i % af omsætningen 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S  

Det vurderes ikke, at Grundfos vil være i stand til at øge udnyttelsen af driftskapitalen i forhold til niveauet 

for 2015. Der budgetteres derfor med opretholdelse af det pæne niveau på 35,0% for hele budgetperioden, 

set i lyset af en moderat omsætningsvækst, der forventeligt giver incitament til fortsat fokus på 

produktionsenhederne og effektiviteten af disse. 

 

 

                                                           
142 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/selskabsskattesatser-i-eu-landene-1995-2015 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. 

Anlægskapital i % af 

omsætningen 42,4% 39,9% 41,4% 39,1% 43,1% 36,6% 35,5% 38,1% 37,9% 37,4% 35,0% 38,7% 

 



65 
 

 

5.8 Arbejdskapital i procent af omsætningen 

Den historiske udvikling af arbejdskapitalen er opdelt i følgende 3 kategorier, varebeholdning, 

tilgodehavender og driftsforpligtelser alle i procent af omsætningen og værdierne er indsat i tabel 19. 

Tabel 19: Historisk arbejdskapital i % af omsætningen 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S  

 

Varebeholdningen i procent af omsætningen synes, at have gennemgået en betydelig bedre styring i 

perioden efter finanskrisen og sidste halvdel af perioden giver indtryk af, at Grundfos har fundet det 

nødvendigt at bruge arbejdskapitalen, som aktivt værkstøj i optimering af driften og derfor bibeholdt 

niveauet omkring de 15%. Minimering af produkternes gennemløbstid i produktionen er og har til 

stadighed været et fokusområde og det er vores vurdering at Grundfos fortsat via stordriftsfordele vil være 

i stand til yderligere nedbringelse af varebeholdning. Årsagen hertil skal findes i et øget ønske om 

produktion til lager for halvfabrikata, hvor den efterfølgende færdigmontage først sker ved kundens køb. 

Dette nedbringer lagerbeholdningen, kapitalbinding og risikoen for ukurante varer. For budgetperioden 

estimeres således en faldende varebeholdning jf. tabel 19. 

Tabel 19: Budgetteret varebeholdning i % af omsætningen. 

 

 

 

Egen tilvirkning. Kilde: Budgetteret forventninger 

 

Af tabel 19 fremgår det, at de samlede tilgodehavender i procent af omsætningen gennem hele perioden 

har ligget omkring gennemsnittet på 24,0%, dog med en tendens under gennemsnittet i sidste halvdel af 

perioden. De to væsentligste poster under de samlede tilgodehavender er, ”tilgodehavender fra salg” og 

”andre tilgodehavender”. Sidstnævnte post er dog ikke yderligere specificeret i regnskabet, men posten har 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. 

Varebeholdningen 17,9% 19,1% 20,4% 19,8% 15,4% 14,4% 14,8% 14,9% 15,7% 17,6% 15,2% 16,8% 

Tilgodehavender 24,5% 26,5% 25,6% 24,2% 25,3% 24,6% 22,3% 22,9% 22,2% 22,8% 23,5% 24,0% 

Driftsforpligtelser 36,7% 37,9% 39,8% 36,7% 33,2% 30,9% 29,5% 28,8% 29,7% 28,3% 26,0% 32,5% 

 

  E1 E2 E3 E4 E5 Terminal 

Varebeholdningen 15,1% 15,0% 14,9% 14,8% 14,8% 14,8% 
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ligget på et gennemsnitligt niveau på 4,2% af omsætningen med maksimum på 6% i 2009, det er dog en 

post der viser stigende tendens.  

Tilgodehavender fra salg har ligget på et gennemsnitligt niveau på 18,6% af omsætningen (tabel 20). Det 

vurderes, at Grundfos har styr på posten ”andre tilgodehavender” og at de forhandlingsmæssigt står stærkt 

over for deres kunder så ikke tilgodehavender stiger, som følge af øget kreditgivning. 

 

Tabel 20: Historisk: to underposter indenfor samlede tilgodehavender i % af omsætningen  

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S  

 

Der budgetteres derfor med en løbende nedbringelse af tilgodehavender og samtidig forudsættes det, at 

posten ”andre tilgodehavender” forbliver stort set uændret. Posten samlede tilgodehavender budgetteres 

derfor som angivet i tabel 21. 

 

Tabel 21: Budgetteret samlede tilgodehavender i % af omsætningen 

 

 

 

 

Egen tilvirkning. Kilde: Budgetteret forventninger 

 

Af tabel 19 fremgår det, at de samlede driftsforpligtelser i procent af omsætningen, har haft et gennemsnit 

på 32,5%, samt at der har været en klart faldende tendens hen imod det laveste niveau på 26,0% i 2015. 

Forpligtelserne dækker over en lang række poster som beskrevet i regnskabsanalysen, hvoraf faldet 

hovedsageligt kan tilskrives hensatte forpligtelser. Selskabet har tidligere tage pumper retur, som følge at 

defekt/produktionsfejl. Den øget brug af automatisering i produktionen vil sikre fortsat lavere fejlprocenter 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. 

Tilgodehavender fra salg 20,4% 19,9% 19,5% 18,8% 18,5% 18,3% 17,7% 18,2% 17,5% 18,2% 18,0% 18,6% 

Andre tilgodehavender 2,4% 4,8% 4,0% 3,7% 6,0% 5,6% 3,8% 3,8% 3,8% 3,9% 4,8% 4,2% 

 

  E1 E2 E3 E4 E5 Terminal 

Tilgodehavender 

i alt 
23,5% 23,4% 23,3% 23,2% 22,5% 22,5% 
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og deraf lavere garantiforpligtelser, ligesom reduktion af ansatte tilsvarende vil reducere 

pensionsforpligtelserne. Vi budgetterer derfor konservativt med tilsvarende 26% for hele perioden.   

 

5.9 Netto finansielle aktivers fremtidige størrelse. 

Egenkapitalen opfattes, som en investering i netto driftsaktiver og netto finansielle aktiver. Af figur 11, 

herunder fremgår den historiske fordeling mellem NDA og NFA og det ses at det kun er i 2008 der har 

været NFF (EK + NFF = NDA) (100 + 2 = 102).  

Figur 11: EK = NDA + NFA 

 

Egen tilvirkning, kilde Grundfos årsrapporterne 

Grundfos giver ingen indikation om, hvordan de ønsker balancen sammensat. Selve fordeling er et udtryk 

for likviditetsberedskabet, (om de vil have finansielle aktiver i Grundfos eller i Fonden), og har ingen 

indflydelse i værdiansættelsen af Grundfos. Vi har fortsat 2015 fordelingen gennem hele budgetperioden.  

 

5.10 EBT-margin som nøgletal 

Af tabel 22 fremgår de historiske EBT-marginer for Grundfos. Heraf ses det at indtjeningen har haft lave 

niveauer omkring finanskrisen, og en lignende tendens frem til fyringen af daværende CEO i Grundfos 

Carsten Berg (2014) 
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 Tabel 22: Historiske EBT-margin 

Egen tilvirkning. Kilde: Årsrapporter for Grundfos Holding A/S  

Grundfos Holding A/S oplyser i regnskabet for 2014143, at et resultat før skat på minimum 10 procent af 

nettoomsætningen, er målet i deres nye 2020-strategi. I tabel 23 herunder vises den fremtidige EBT-

margin, som budgetteringerne i det forgangne afsnit bliver beregnet til, når det budgetteret resultat før 

skat sættes over den budgettere nettoomsætning. 

Tabel 23: Fremtidig EBT-margin 

 

 

 

Egen tilvirkning. Kilde: Budgetteret forventninger 

Som det fremgår, rammer budgetteringen i terminalåret en EBT-margin på 10,0%, så budgetteringen kan 

synes en anelse konservativt, idet den rammer Grundfos´ egne minimumsmål. Budgetteringen er sat ud fra 

vores forventning om en fortsat optimering af værdikæden, og en fortsat tilpasning af produktsortiment 

der sikrer, at kun pumpetyper med tilfredsstilende lønsomhed, fremover skal bidrage til selskabets 

indtjening. 

 

 

6 Værdiansættelse  

Med afsæt i budgetteringen af fremtidige betalingsstrømme er det nu muligt, at foretage en egentlig 

værdiansættelse af Grundfos. Til brug herfor kan anvendes flere modeller, der er klassificeret efter om de 

anvendes til værdiansættelse af egenkapitalen (direkte metode) eller virksomheden (indirekte metode), 

hvor sidstnævnte metode fraregner långivers fordringer fra værdien af virksomheden. 

                                                           
143 Grundfos Holding A/S, Årsrapport 2014, s. 10. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. 

EBT-marginer 9,3% 9,6% 8,2% 5,0% 5,1% 12,2% 9,5% 8,3% 6,3% 3,7% 8,1% 7,8% 

 

  E1 E2 E3 E4 E5 Terminal 

EBT-margin 9,1% 9,3% 9,5% 9,7% 9,9% 10,0% 
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Med udgangspunkt i en tilbagediskontering af et fremtidigt kendt cash flow anvendes DCF modellen. Denne 

består af en budgetperiode og i tillæg hertil en terminalperiode. Slutteligt fratrækkes herefter netto 

finansielle forpligtelser144. 

Egenkapitalens værdi 
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Værdien af egenkapital i Grundfos, er således et således udtrykt ved ovennævnte formel. Såfremt der 

måtte være minoritetsaktionærer skal deres andel af resultat, også fratrækkes selskabets aktieværdi. 

Valget af model for værdiansættelse er gjort med baggrund i at DCF modellens resultat ikke påvirkes af, 

hverken udlodning af dividende eller Grundfos’ kapitalstruktur. Bestyrelsens holdning til udlodning af 

dividende fremgår ikke af koncernregnskab og samtidig er det svært. at estimerer fremtidige udbytter med 

udgangspunkt i historiske, hvorfor dividende model er fravalgt. En yderligere årsag til valg af DCF er at man 

her antager, at værdiskabelse sker fra salg af pumper (driftsaktiviteten) og at finansierings aktiviteten ikke 

bidrager til nogen skabelse af værdi145. Da en stor del af værdien i DCF ligger i terminalleddet vil modellens 

resultat være særlig påvirket af vækstraten efter steady state 

Som kontrol for ovennævnte beregningsmodel anvendes residualindkomstmodellen (RIDO), som i 

modsætning til DCF er baseret på bogførte værdier på nettoaktiverne og som tilbagediskonterer 

overnormale overskud, dvs. driftsoverskuddet på totalindkomstbasis, og med fradrag af 

kapitalomkostninger på nettoaktiverne. I modsætning til DCF indregnes langt den største del af værdien i 

selve budgetperioden, hvorved usikkerheden på terminalleddet er reduceret tilsvarende. Omvendt er 

usikkerheden på modellen den faktiske værdi på balanceposter, idet flest mulige poster skal indregnes som 

aktiver/forpligtelser og om muligt ændret fra kostpris til dagsværdi. 

Pålideligheden af disse nutidsværdier kan derfor i nogen grad tilskyde til en vis regnskabsmæssig 

tilskyndelse146  

6.1 Kapitalomkostninger  

I værdiansættelsen indgår desuden WACC (weigted average cost of capital), som er den diskonteringsrente, 

som fremtidige betalingsstrømme tilbagediskonteres med. WACC er udtryk for det afkast som selskabet, 

som minimum skal opnå på, investeringerne i driftsaktiviteten, idet den udtrykker de gennemsnitlige 

                                                           
144 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 38 
145 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 41 
146 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, s. 42. 
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kapitalomkostninger på både fremmedkapital (rentebærende gæld) og egenkapital. Formlen for WACC er 

som følger:147  

WACC =  
NDA

E

V

V

0

0 x 
er + 

NDA

NFF

V

V

0

0 x gr  

Som det fremgår af regnskabsanalysen har Grundfos en stor beholdning af likvider og værdipapirer, hvorfor 

der er tale om negative finansielle forpligtelser. Heraf kan ovennævnte omskrives til: 

WACC =  
NDA

E

V

V

0

0 x 
er - 

NDA

NFA

V

V

0

0 x far  

Hvoraf det følger at: 

EV0 = markedsværdien af egenkapitalen 

NDAV0 = markedsværdien af nettodriftsaktiver 

NFAV0 = markedsværdien af nettofinansielle aktiver 

er = aktionærernes afkastkrav 

far = afkastkravet på finansielle aktiver (RONFA) 

Markedsværdien på Grundfos´ egenkapital er, som udgangspunkt ikke mulig at fastsætte, da aktierne ikke 

handles på fondsbørsen. Det er dog muligt, at anvende prismultiple der specificerer et aktivs værdi relativt 

til værdien af en gruppe af aktiver med samme karakteristika (f.eks konkurrerende virksomheder). Ud fra 

princippet – loven om en pris - vil to identiske aktiver derfor principielt blive handlet til den samme pris.148 

Til brug for fastsættelse af markedsværdien af Grundfos´ egenkapital benyttes, derfor en gennemsnitlig P/B 

(price/book) på udvalgte sammenlignelige konkurrenter.149 Og det følger af bilag 9, at værdien kan 

estimeres 48.434 mio. kr. 

 P/B (gennemsnit) x bogført egenkapital (Grundfos) -> 3,0 x 16.168 

Aktionærenes afkastkrav fastsættes med udgangspunkt i CAPM, som sondre mellem det forventede afkast 

på den pågældende virksomhed i forhold til afkastet på en markedsportefølje. Ved investering i et givent 

                                                           
147 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, s. 47. 
148 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 22. 
149 Bilag 8, Multipel værdiansættelse 
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aktiv forventer aktionæren, som minimum at blive kompenseret økonomisk for den påtagne risiko. 

Antagelsen i CAPM er desuden at al usystematisk risiko kan bortdiversificeres, hvorfor afkastet alene kan 

forvente at afspejle risikopræmien for den systematiske risiko150.  

Et fuldkomment marked er således en forudsætning for denne teori og denne antagelse anser vi som 

opfyldt. 

 ))((*)( fMfi RRERRE    

fR = risikofrie rente 

 = beta (systematiske risiko) 

)(( MRE = forventet afkast på markedsporteføljen 

))(( fM RRE  = markedets risikopræmie 

Ved beregning af aktionærenes afkastkrav skal de enkelte elementer fastsættes og vil punktvis blive fastsat 

i de efterfølgende afsnit. 

6.2 Risikofrie rente fR  

Det afkast en investor kan opnå på investering i et risikofrit aktiv betegnes, som uden risiko - eller en 

risikofri rente. Den risikofrie rente er i teorien lig med renten på nul-kupon-obligationer, hvorpå der anses 

hverken at være konkursrisiko eller risiko ved reinvestering og hvor budgetperiode matcher obligationens 

løbetid. I praksis anvendes den effektive rente på danske statsobligationer med en løbetid på 10 år.151 

Obligationer udstedt af den danske stat anses, at være risikofrie og benyttes derfor, som estimat for 

risikofri rente, til trods for at varigheden ikke modsvare budgetperioden. Vi har gennem Danske Markets 

modtaget oplysninger den risikofrie rente, der d. 9. maj 2016 for Danmark, lå i 0,91299% (se bilag 15) 

6.3 Markedets risikopræmie ))(( fM RRE   

Markedets risikopræmie er det merafkast som en investor vil kræve ved at foretage investeringer i aktiver 

der afviger fra definitionen, som risikofri (risikofri rente).  

                                                           
150 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 43. 
151 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 44 
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Der kan anvendes flere metoder til at foretage estimering af risikopræmien på og alle er forbundet med en 

vis usikkerhed, da ingen investorer vurderes at have den samme risikovillighed (aversion) og derfor vil have 

divergerende krav til afkast (præmie). 

Estimering af risikopræmie kan i praksis gribes an på flere måder, men alle metoder er jf. ovennævnte 

forbundet med en vis usikkerhed. En metode er at spørge et antal investorer om deres skøn over 

risikopræmie og efterfølgende foretage et gennemsnit. En anden anvendt metode benytter sig af historiske 

data fra et bredt markedsindeks, eksempelvis S&P500. Der er imidlertid ikke videnskabelig enighed om, at 

historiske skøn over risiko også er retvisende for fremtidige estimater. Dette har årsag dels i demografiske 

tendenser, men også økonomiske forudsætninger for vækst i verdensøkonomien må forventes, at have en 

hvis indflydelse på investors risikoaversion.152 Her er det vær at nævne de nuværende pengepolitiske 

stimuli, som centralbankerne i både USA og EU over en årrække har gennemført i en eller andet 

udstrækning, må fører til ændring af risikopræmie. Empiriske studier foretaget helt tilbage til år 1900 har 

anslået en markeds risikopræmie på 7,3%.153 I 2010 publicerede PWC en spørgeskemaundersøgelse der var 

foretaget på 21 respondenter over en 5-årig periode. Resultatet viste et interval på mellem 4,0% og 7,2% i 

anvendt markedsrisikopræmie. Dog lå hele 82% af respondenterne i intervallet 4,0%-5,0%, hvorfor den 

gennemsnitlige markedsrisiko blev fastsat til 4,9%. En anden vigtig pointe i denne brugerundersøgelse var 

dog, at en overvejende andel anså risikopræmien som konstant, på trods af at undersøgelsen tog sin 

afslutning på bagkanten af en finanskrise.154 Den anerkendte økonom Pablo Fernandez har i 2015 

udarbejdet en lignende markedsundersøgelse og med udgangspunkt i en noget større respondentgruppe. 

Vi har valgt denne tilgang til risikopræmien, der derfor fastsættes til 5,50%.155  

6.4 Beta   

Den systematiske risiko ved investering i et givent aktiv udtrykkes, ved  og fastsættes ud fra 

samvariationen mellem afkastet på aktivet og afkastet på et indeks, som forudsættes så diversificeret, at 

næsten al usystematisk risiko er elimineret. Det følger derfor, at investor ikke kan forvente afkast ved at 

påtage sig usystematisk risiko. Da beta er et relativt risikomål for aktivet/investeringen kan dette udtrykkes 

på følgende niveauer.156  

 = 0 Risikofri investering 

                                                           
152 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 44-45 
153 Brealey, Richard, Allen, Principals of Corporate Finance, 2014, side 197. 
154 Madsen, Hartzberg, Prisfastsættelse på aktiemarkedet, PWC 2010, side 1-3. 
155 ”Market risk premium 2015 - Survey”, Pablo Fernandez m.fl. IESE Business School – University of Navarra. 
156 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 45. 
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0 <   < 1 Investering med risiko mindre end markedsporteføljen 

  = 1 Risiko som markedsporteføljen 

  > 1 Risiko større end markedsporteføljen 

Til brug for en veldiversificeret portefølje anvendes en proxy, som ofte er et bredt aktieindeks. Og med 

udgangspunkt i en efterfølgende regressionsanalyse vil det være muligt at fastsætte korrelationen mellem 

indeks og aktiv. Da Grundfos´ aktier ikke handles på fondsbørsen er det ikke muligt at kursfastsætte validt 

og dermed vil førnævnte beregning ikke kunne udføres. Som alternativ reference til Grundfos anvendes 

derfor konkurrerende virksomheder, der er børsnoteret, ud fra den antagelse om at disse selskaber alle er 

påvirket af den samme operationelle risiko. Via Danske Markets er indhentet  niveauer (se bilag 10) der 

omfatter månedlige observationer over 5 år og med en markedsportefølje MSCI1000. Sammenlignelige 

konkurrerende virksomheder er valgt ud fra anerkendt analysebureau,157 hvorfor data vurderes at være 

repræsentative. 

Til trods for fælles operationel risiko har hver enkelt konkurrent en forskellig grad af gearing og derfor 

indeholder de fundne betaværdier også en egen grad af finansiel risiko. Denne vil naturligvis være forskellig 

fra Grundfos og det er derfor nødvendigt at foretage beregning af en ugearet beta
u via Harris & Pringles 

formel for beta-relation. 
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Til brug for fastsættelse af gearingsforholdet for de udvalgte konkurrenter anvendes markedsværdier for 

egenkapitalen aflæst pr. 28.04.2016. samt netto finansielle forpligtelser med udgang i regnskab 2015. 

Beregningen af G fremgår af tabel 24, hvor først den ugearede gennemsnitlige U for de udvalgte 

konkurrenter beregnes til 0,79. Det følger derfor, at markedsporteføljen afviger noget fra den estimerede 

værdi og da Grundfos´ gearing er negativ -0,09 (-NFF/EK) er der dermed begrænset finansiel risiko. Den 

gearede beta G fastsættes derfor til 0,72 og vil blive anvendt i den efterfølgende beregning af CAPM. 

 

                                                           
157 2016 Global Outlook of the Pumps Industry” Brancheanalyse fra Frost & Sullivan, mar. 2016. side 43 og side 45 
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Tabel 24: Beregning af beta for Grundfos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egen tilvirkning, Kilde: bilag 11 

 

Som tidligere nævnt under afsnittet kapitalomkostninger har Grundfos en betydelig formue og har således 

nettofinansielle aktiver. Det følger heraf at afkastkravet fra långiver erstattes af afkastkravet på finansielle 

aktiver (effektiv rente) 
far 158 

Den effektive rente på finansielle aktiver kan beregnes ud fra de netto finansielle indtægter, efter skat, sat i 

forhold til gennemsnitlige netto finansielle aktiver.  

For 2015 gælder det at 
far er 3 mio./3.596 mio. = 0,085%. 

Da alle led i formlen nu er kendte kan CAPM nu fastsættes og ejernes afkastkrav vil da være 4,878% 

 )0550,0(*72,000912,0)( iRE  

Og med udgangspunkt i en fastsat CAPM er alle faktorer nu kendte og det er herefter muligt at foretage en 

beregning af WACC til 5,351% 

WACC =  
089.44

434.48
x 4,878 - 

089.44

345.4
x 085,0  =  5,359 – 0,008  =  5,351% 

6.5 Resultat af værdiansættelse 

Med det fastlagte vægtede afkastkrav på de fremtidige betalingsstrømme er forudsætningerne for en 

værdiansættelse af Grundfos nu til stede. Som tidligere nævnt foretages værdiansættelsen via en DFC-

model og der henvises til bilag 13. Den samlede værdi af Grundfos´ egenkapital estimeres til 66.559 mio. kr. 

Til denne værdi er tillagt værdien af de netto finansielle aktiver 4.345 mio. kr. og fratrukket 

                                                           
158 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012. side 47 

Mio. (DKK, USD, CHF)      

Virksomheder: 
Grundfos 
Holding A/S 

XYLEM INC. 
(USD) 

FLOWSERVE 
(USD) 

SULZER AG 
(CHF) 

Nettofinansielle forpligtigelser (pr 31/12 2015) -4.345                2.573                 3.419                 2.021  

Markedsværdi af egenkapital (for konkurrenter 
opgjort pr 28/4 2016)              48.434                 7.706                 6.422                 3.296  

Fremmekapital/egenkapital forhold -0,09 0,33 0,53 0,61 

Beta gearet (5 årige op i mod MSCI)  0,83 1,52 1,23 

Beta ugearet. via Harris & Pringles (u/skat)  0,62 0,99 0,76 

Beta ugearet gns. for konkurrenter 0,79    

Beta gearet for Grundfos Holding A/S 0,72    
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minoritetsinteresser 1.489 mio. kr. I forlængelse af DCF-modellens resultat er der anvendt en kontrolmodel 

via RIDO (residualindkomstmodellen) der beregner samme værdi af egenkapitalen. 

Den estimerede værdi af selskabet har det ikke været muligt, at sammenligne med andre tilgængelige 

beregninger, men som supplement til vores estimat foretages der efterfølgende en multipel analyse. 

Af kritiske faktorer kan nævnes, at langt hovedparten af værdien i DCF-modellen udgøres af 

tilbagediskonterede betalingsstrømme fra terminalleddet. Alternativet hertil kunne være, at udvide 

budgetperioden, men en sådan budgettering vil være forbundet med en tilsvarende stor usikkerhed. 

Ændring i vækstbetingelser og WACC i terminalperioden har derfor stor betydning for det samlede resultat 

af værdiansættelsen. Vedlagte følsomhedsanalyse viser, hvor fintfølende en mindre afvigelsen er på 

analysens resultat (se bilag 14). 

Med den estimerede egenkapitalværdi på 66.559 mio. kr. som er beregnet via fundamentalanalyse, er det 

nu muligt at efterprøve Berlingske Business´ konklusion fra efteråret 2015, hvor der blev anvendt 

årsregnskab for 2014, samt multipler på sammenlignelige selskaber, opgjort med børskurser den 26. august 

2015. 

 

Efter loven om én pris tilbagediskonteres, den estimerede egenkapitalværdi med 

egenkapitalomkostningerne, 
er for at sammenligne med 26. august 2015.  

Formlen hertil er:  Egenkapitalværdi / (1 + 
er * perioden)159 

  66.559 / (1 + 0,04878 * (240/360)) = 64.464 mio. kr. 

Da familien Due Jensen direkte ejer 10,6% af Grundfos estimeres værdien af denne ejerandel derfor til  

  64.464 * 10,6% = 6.833 mio. kr. 

                                                           
159 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012. side 264 

Faldet ud af rigelisten er ganske voldsomt, for sidste år var familien Due Jensen placeret som nummer 
75 med en beregnet formue på 1,2 mia. kr. og året før som nummer 54 med en formue på 1,4 mia. kr. 
I år er formuen beregnet til 750 mio. kr. og ville være endog meget langt fra at nå ind på listen over de 
100 rigeste. Formuerne på Berlingske Business Magasins liste er beregnet efter, hvad virksomhederne 
ville kunne sælges til i fri handel.  

Berlingske Business #8, Månedsmagasin, oktober 2015 

 



76 
 

Da vi ikke har kunne få indsigt i Berlingske Business´ peer group er der naturligvis en usikkerhed på valget af 

sammenlignelige selskaber som kan tænkes ikke, at have den samme driftsmæssige risiko og dermed 

forskellig beta-værdier. Forskellen i de to beregnede formuer syntes dog at være for markant til at kunne 

forklares ved via valg af peer group.  

I forlængelsen af fundamentalanalysen er det nærliggende, at foretage en estimering af markedsværdien af 

egenkapitalen ud fra brugen af prismultiple fra peer-group. Grundlaget for en sammenligning skal 

naturligvis være konsistent og vi anvender derfor de samme virksomheder, som blev benyttet til 

fastsættelse af beta/markedsværdien for Grundfos´ egenkapital.  

 

6.6 Test af kapitalværdien 

Den multiple værdiansættelse er lettere at gå til, da den udelukkende baserer sig på nøgletal fra de seneste 

aflagte regnskaber fra konkurrenter. Der er derfor vise forbehold at tage, da værdiestimatet ikke er ud fra 

noget fundamentalt, men alene fastsættes ud fra markedsværdier, hvor det antages at markedet er 

efficient og hvor drifts risiko i selskaberne er identiske160.  

Multipel resultaterne fra bilag 9 er indsat herunder:  

  

Gns. 
Multipel 

Grundfos 
beløb 

Grundfos 
værdi 

Nettoomsætning 1,54 24.800 
               

38.250  

Årets koncernresultat 30,20 1.450 
               

43.791  

Egenkapital bogført værdi 3,00 16.168 
               

48.434   

EBITDA  18,87 3.410 
               

64.359  
Egenkapital 
markedsværdi   

               
48.708  

 - Minoritetsinteresser   

                 
1.489  

Grundfos' egenkapital markedsværdi (DKK mio.) 
               

47.219  
 

Med multipel analyse bør der endvidere korrigeres for den forskelligartet gearing, der måtte være i blandt 

selskaberne så der alene analyseres på driftsrisikoen. Vi anvender derfor følgende multiple 

                                                           
160 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, 2012, side 30-31 
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 Ugearet pris/EBITDA = 
EBITDA

NFFlenegenkapita af diMarkedsvær 
 

 

Ved brugen af EBITDA tages der samtidig højde for forskelle i afskrivnings– og amortiseringsmetoder.161 

Den anvendte regnskabspraksis i peer-group er ikke nærmere analyseret. 

 

Ved at anvende den gennemsnitlige ugearet pris/EBITDA multipel på 28,52 i stedet for den gearede op 

18,87 fås en noget anden værdi 

Gns. Multipel EBITDA 28,52 Unlevered 
Grundfos værdi EBITDA        97.252  Unlevered 
     

 - Minoritetsinteresser          1.489   
Grundfos' egenkapital markedsværdi (DKK mio.)        95.763   

     

 

Den multiple analyse giver ikke umiddelbart en mindre værdiansættelse af Grundfos, men som det ses i 

følsomhedsanalysen (se bilag 14) skal der kun et udsving på 0,75% i både vækst eller wacc for at værdierne 

nærmer sig hinanden. Det kan her nævnes, at vi i fundamental analysen måske har været mere beskedne i 

vores vækstskøn end både Grundfos, brancheanalytikere og markedet.  

Som det fremgår af følgende afsnit om multipel værdiansættelse, ville der kunne opnås mere præcise 

værdiestimater med multipler, hvis sammenlignelige virksomheder vælges på basis af både branche og 

ROE.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
161 Penman, S. “Finansiel Statement Analysis and Security Valuation”, 2010, side 79. 
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7 Multipel værdiansættelse 

 

Anvendelse af multiple, som grundlag for værdiansættelse af virksomheder, betragtes ofte som en mere 

simpel metode til værdiansættelse end mange af de andre metoder der findes. Denne opfattelse afspejler 

til en vis grad en misforstået indsigt i, hvilket grundlag der bør ligge til grund for en værdiansættelse med 

multiple.162 På trods af dette indgår multipler i langt de fleste værdiansættelser, og af metoderne inden for 

værdiansættelsesteorien er multipel værdiansættelse mest anvendt.  

Modellerne inden for multipel værdiansættelse, beregner en virksomheds værdi relativt til en anden 

virksomhed eller gruppe af virksomheder. Det betyder, at en beregning vil vise om virksomheden er over- 

eller undervurderet relativt til den udvalgte virksomhed eller gruppe af virksomheder. Værdiansættelse 

med multipler har udspring i ’loven om en pris’163 der slutter, at på et efficient marked vil to ens varer 

nødvendigvis have samme pris. Det betyder, at hvis det er muligt at identificere to identiske virksomheder, 

er det er tilstrækkeligt, at observere værdien på den ene virksomhed, for at kunne fastlægge værdien på 

den anden.  

Den nok mest anvendt multipel er P/E-multiplen, der udtrykker en relation mellem en markedspris (f.eks. 

aktieprisen på en børsnoteret virksomhed) og et nøgletal (f.eks. samme virksomheds nettooverskud per 

aktie). Markedet har med aktieprisen, prissat virksomheden og hvis P/E-multipel f.eks. er 15 indebærer det, 

at man skal betale 15 kr. for hver 1. kr. nettooverskud i virksomheden. Ud fra hvordan markedet har prissat 

sammenlignelige virksomheder, vil man hurtigt kunne få en indikation af virksomhedens værdi relativt til 

den udvalgte gruppe af virksomheder. Et lavt P/E-tal indebærer en lav vurdering, og et højt P/E-tal en høj 

vurdering, relativt til den udvalgte gruppe af virksomheder. 

Man kan også gå videre, og beregne den gennemsnitlige multipel for den udvalgte gruppe af virksomheder, 

og multiplicere denne værdi på virksomhedens nettooverskud per aktie, og derved få værdiansat aktien, 

relativt til den udvalgte gruppe af virksomheder. Metoden bliver derfor hurtig og simpel at anvende, og 

nem at kommunikere til andre. Derudover er multipler tilstede i aviser, årsrapporter og på finansielle 

hjemmesider, hvor de opdateres dagligt og derved indirekte reflekterer den daglige stemning i markedet. 

Multipel værdiansættelse involverer generelt ikke budgettering, da metoden antager, at markedet implicit 

har indregnet forventninger til parameter såsom vækstrater, kapitalomkostninger, rentabilitet og risiko. 

Der er dog mulighed for at bruge forventede indtjening, som nævneren i multiplen. Da løbende indtjening 

og afsluttede indtjening informere om tidligere resultater, som ikke nødvendigvis er en god indikator for 

                                                           
162 FSR’s værdiansættelsesnotat, 2002, side 94  
163 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 4.udgave, side 29 
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fremtidige præstationer, finder Liu et al. (2002), at multipler baseret på forventet indtjening give mere 

nøjagtige værdiestimater end multipler baseret på løbende indtjening164. 

Validiteten af en værdiansættelse afhænger helt grundlæggende af grundlaget for de inputfaktorer, der 

indgår ved værdiansættelsen165, og hvis virksomheden, som skal værdiansættes og den udvalgt gruppe af 

sammenlignelige virksomheder, ikke er sammenlignelige, falder det fundamentale grundlag for 

værdiansættelsen væk. En værdiansættelse, der er baseret på multipler er derfor også afhængig af, at de 

virksomheder der sammenlignes, virkelig er sammenlignelige, forstået på den måde, at de deler de samme 

økonomiske karakteristika og fremtidsudsigter.  

Der skal derfor findes virksomheder med samme regnskabsprincipper, virksomhederne skal have samme 

rentabilitet og omtrent samme forventede vækst i omsætning og indtjening og virksomhedernes samlede 

risiko (driftsmæssig og finansiel) skal være af samme størrelsesorden166. 

IFRS (International Financial Reporting Standards) anvendes i dag i mange lande. Dette indebærer, at de 

regnskabsmæssige principper i stigende grad harmoniseres på tværs af lande, hvilket reducerer problemet. 

Mens IFRS typisk anvendes i børsnoterede virksomheder, så er der en tendens til at bruge GAAP (Generally 

Accepted Accounting Principles) i unoterede virksomheder. Den lokale GAAP er i mange lande ikke 

identiske med IFRS, hvilket gør værdiansættelsen af unoterede virksomheder mere udfordrende. Og i den 

forbindelse kan det nævnes at langt størstedelen af alle virksomheder er unoterede.167 

Af andre finansielle værdidrivere, der påvirker multiple, kan elementer såsom gevinst og tab ved salg af 

aktiver og omstruktureringsafgifter typisk være af forbigående karakter og skal derfor udelukkes fra 

regnskaberne så de ikke anvendes i forbindelse med værdiansættelsen. Ved at udelukke effekten af 

midlertidige elementer, er værdiansættelsen udelukkende baseret på tilbagevendende/permanente poster, 

der afspejler den potentielle indtjening bedre end hvis ikke-tilbagevendende poster medregnes.  

Der kan specielt i unoterede virksomheder være tilfælde, hvor indtjeningen ikke afspejler den sande 

indtjening i virksomheden. F.eks. hvor ejeren modtager en løn, der afviger fra markedsnormen eller hvor 

selskabet betaler for ydelser, der ikke vender tilbage som nogen fordele. Det er vigtigt, at indtjeningen er 

korrigeret for disse elementer og derved normaliseret. Ved at normalisere indtjeningen vil 

værdiansættelsen bedre kunne afspejle virksomhedens sande værdipotentiale og ikke være påvirket af 

atypiske omkostninger, også kaldet regnskabsmæssig støj. 

                                                           
164 Liu, J., Nissim, D., & Thomas, J. (2002). “International Equity Valuation Using Multiples” 
165 http://www.skat.dk/skat., Kritiske faktorer ved multipel værdiansættelse 
166 Artikel af Petersen og Plenborg, publiceret i Revision og Regnskab, 2003, nr. 9. 
167 Petersen og Plenborg, Financial Statement Analysis, 2012, side 232 
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En multipel værdiansættelse er teknisk enkel og let at udføre, men er afhængig af en række restriktive 

antagelser, der komplicerer værdiansættelse og gør den tidskrævende. Når multiple anvendes i praksis er 

der en tendens til, at alle forudsætninger ikke nødvendigvis opfyldes (f. eks er det tidskrævende, at justere 

for forskelle i regnskabspraksis), dette medfører subjektive værdiskøn. 

Branchetilhørsforhold anvendes ofte, som metode til valg af sammenlignelige virksomheder, det er 

umiddelbart mest nærliggende, da virksomheder inden for samme branche ofte er underlangt samme 

markedsforhold. Anvendelse af branchetilhørsforhold kan være vanskelig, specielt i Danmark, hvor der er et 

begrænset udvalg af virksomheder, inden for samme brancher. Udvider man søgefeltet til resten af verden, 

er det ikke sikkert, at virksomhederne er repræsenteret på samme markeder og virksomhederne kan have 

produktsortimenter der dækker flere forskellige brancher.  

Branchetilhørsforhold er ikke nok i sig selv, som metode til valg af sammenlignelige virksomheder, og det 

overses ofte i forbindelse med multipel værdiansættelse, at der også her kræves stor informationsmængde. 

Der skal således både foretages en analyse af den virksomhed, der skal værdiansættes, og af den 

virksomhed eller gruppe af virksomheder, der danner grundlag for værdiansættelsen, og ofte vil ikke al 

information fra den virksomhed eller gruppe af virksomheder, der danner grundlag for værdiansættelsen, 

være tilgængelig. 

Eftersom grundlaget for værdiansættelse ved multipler, er en udsøgning af sammenlignelige virksomheder, 

og eftersom branchetilhørsforhold ikke er nok i sig selv, har der igennem årene været adskillige studier i 

hvilken metode, der bør anvendes til udvælgelsen af sammenlignelige virksomheder. 

Nogle af de udvælgelsesmetoder der er blevet gennemgået er:168  

Branche 
ROE (egenkapitalforrentning) 
Størrelse 
Branche og størrelse 
Branche og ROE 
Størrelse og ROE 
Fundamentale økonomiske karakteristika (ROA, ROE, g, finansiel gearing osv.) 
ROA (afkastgrad) 
ROA og størrelse 
Kvalitetsindeks (baseret på fundamentale økonomiske karakteristika) 

Med hensyn til disse studier, konkluderede de tidligste, at branche dominerede de øvrige 

udvælgelsesmetoder, dernæst at branche approksimeret ved ROE (egenkapitalforrentningen) giver mere 

præcise værdiestimater end udvælgelse baseret alene på branche eller ROE, og de sidste studier at ROA 

                                                           
168 Finans/Invest, 05, oktober 2015, side 22 
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(afkastningsgraden) og multiple baseret på fundamentale økonomiske karakteristika (overskudsgrad, ROA, 

ROE, g, finansiel gearing og forskning/udvikling i procent af omsætningen) burde vælges som metode. 

Disse noget uensartede resultater har Plenborg m.fl. valgt, at udfordre i deres studie fra 2015, hvor de 

indikerer, at et lønsomhedsmål som egenkapitalforrentning (ROE) er et reelt alternativ til 

branchetilhørsforhold, som metode til udvælgelse af sammenlignelige virksomheder ved 

multipelværdiansættelse169. De dokumenterer endvidere, at analytikere opnår mere præcise 

værdiestimater med multipler, når sammenlignelige virksomheder vælges på basis af både 

branchetilhørsforhold og lønsomhedsmål som egenkapitalforrentning (ROE). Og konklusionen på deres 

studie er, at en kombination af branche og ROE ofte giver de mest præcise værdiestimater. 

Det skal dog nævnes, at Plenborg m.fl. har anvendt virksomheder, der alle indgår i S&P 1500, som alle 

aflægger regnskab efter US GAAP, hvilket de har gjort for at reducere risikoen for, at resultaterne ville være 

påvirket af forskelle i regnskabspraksis, samt muliggjort at sandsynligheden for at finde sammenlignelige 

virksomheder er blevet større. Dette er ikke uvæsentligt, da Plenborg m.fl. tager udgangspunkt i Cooper og 

Cordeiro (2008) studie, der konkludere at 10 virksomheder i gruppen af sammenlignelige virksomheder er 

det optimale antal, da både færre og flere virksomheder kan resultere i uhensigtsmæssig støj. 

Vi fandt denne gennemgang væsentlig, da multipler bliver anvendt i stort omfang, på trods af, at der ikke 

findes klare retningslinjer for hvordan multipler anvendes optimalt. Vi har gennemgået nogle af de åbne 

problemstillinger omkring multipel værdiansættelse, og fundet at der ikke eksistere klar konsensus omkring 

flere af problemstillingerne. 

Generelt kan der i forhold til værdiansættelse siges, at jo mere information jo bedre en værdiansættelse får 

man, samt at det er et tiltalende træk ved multipel værdiansættelse, at de bygger på markedspriser, som 

indeholder værdirelevant information (forudsat et effektivt marked). Eksempelvis afspejler P/E-multiplen 

investorudtalelser, samt hvor meget de er villige til at betale for indtjeningen i virksomheden og tilbyder 

derved nyttige supplerende oplysninger til nutidsværdien tilgang, der i højere grad er afhængig af 

analytikerens egne forventninger (prognoser). 

 

 

                                                           
169 Plenborg, Kold og Knudsen, Finans/Invest, 05, oktober 2015, side 21 
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8 Konklusion 

Opgavens formål var, at estimere en forventet kapitalværdi på Grundfos. Budgetterne er grundlaget for 

værdiansættelsen, som blev fastlagt ved DCF-metoden. 

Resultatet af værdiansættelsen, blev en anslået værdi på 66.559 mio. kr.  

Der er ved beregningen taget udgangspunkt i en strategisk- og finansiel analyse, hvor værdidriverne til brug 

for værdiansættelsen er blevet identificeret. Grundfos har via mange år i branchen et omfattende salgs -og 

distributionsnetværk, som giver selskabet konkurrencemæssige fordele.  

Derudover har selskabet valgt, at lade både produktion af motorer og pumper være en del af værdikæden, 

da integrationen af disse sikre en særlig høj driftsstabilitet og kvalitet, som altid har været et varemærke for 

Grundfos. 

Selskabet har i mange år drevet virksomhed med differentiering, som konkurrencestrategi, og er blandt de 

producenter der afsætter flest penge til forskning og udvikling. Dette kan give Grundfos fordele i en 

branche på konstant jagt efter fortsatte produktforbedringer. 

Det at Grundfos har deres hovedmarked i Vesteuropa, som er det område med de højest kvalitetskrav, 

vurderes også som en klar force, for deres eget krav om høj kvalitet og deres mulighed for at lade egne 

produkter af lavere kvalitet ligge i datterselskaber, under andre brands. 

Analysen af Grundfos' historiske præstation viser begrænset omsætningsvækst og et fald i indtjening over 

en årrække. Det vigtigst fokuspunkt for Grundfos igennem 2015 har været, at få ændret den negative 

udvikling i profitabiliteten.  

Indtjeningen er klart bedret i 2015, alene grundet tilpasning af omkostningerne, i form af ekstra fokus på 

deres værdikæde. Nettoomsætningen for 2015 viste en vækst på 5,0%, men renset for valutareguleringer 

bare 0,8%. Grundfos har i deres 2020-strategi en forventning om en gennemsnitlig årlig vækst på 6 % i 

nettoomsætningen. I vores fundamentalanalyse er grundlaget en faldende vækst fra nuværende vækst hen 

mod terminalåret, hvorfor vores vækstestimater er noget konservativt sat.  

Den konservative baggrund skyldes, at hovedmarkedet i Vesteuropa viser svag vækst og dermed begrænset 

muligheder for fremtidig afsætning og konkurrencen generelt er hård på verdensmarkedet, hvor der er 

flere globale producenter. 

Selskabet har af strategiske årsager valgt at bibeholde et massivt likvidt beredskab, bestående dels af 

kontant indestående, men også af en stor beholdning obligationer. Den nuværende høje solvens og fundats 
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i Poul Due Jensens Fond, vurderes at stille selskabet strategisk stærkt over for eventuelle konkurrenter, der 

måtte påtænke at købe selskabet.  

Det er vores vurdering, at Grundfos i mangel af eksterne kreditorer, måske har ventet for længe med, at 

foretage de nødvendige tilpasninger af værdikæden, forstået på den måde, at der i flere år kun har været 

begrænset plads i totalindkomsten, til netto finansielle forpligtelser.  

Værdiansættelsen formodes, at indikere et niveau på Grundfos' værdi, og er ikke endelig. Størstedelen af 

værdien kommer fra terminalleddet, og i følsomhedsanalyse ses det med al tydelighed at en ændring af 

væksten med alene 0,75 % tilnærmer fundamentalværdien til resultatet i multipel analysen. 

Som gennemgangen af multipel værdiansættelse viste, er det forbundet med nogen usikkerhed alene at 

anvende branche som sammenligningsgrundlag, idet konkurrerende virksomheder ikke nødvendigvis har 

samme operationelle risiko. Dette giver sig udslag i forskellige kundesegmenter, markedsandel og det at de 

ikke nødvendigvis ejer samme længde af værdikæden.  

Ved tilbagediskontering af egenkapitalværdien beregnet ved fundamentalanalyse finder vi, at værdien i 

forhold til Berlingske Business´ multipel analyse langt overstiger, hvad der på daværende tidspunkt var 

nødvendigt for familien Due Jensens´ fortsatte placering i top 100.   
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