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Executive Summary 

Formålet med denne afhandling er at estimere markedsværdien af den unoterede IT virksomhed, KMD A/S 

på koncernniveau i 2012.  

Værdiansættelsen tager udgangspunkt i en strategisk regnskabsanalyse, som suppleres med en budgettering 

af omsætningen på forretningsenhedsniveau. Beregning af de gennemsnitlige kapitalomkostninger, herunder 

target kapitalstruktur og Beta, tager udgangspunkt i en peer gruppe analyse af internationale konkurrerende 

virksomheder SAP, Unit4 og Sage Group. Resultaterne heraf anvendes i den kapitalbaserede værdiansættel-

sesmodel DCF.  

Den strategiske analyse illustrerer, at KMD besidder mange konkurrencefordele og interne strategiske kom-

petencer heriblandt: Markedsledende offentlig IT leverandør i Danmark, stort teknologisk know-how og stabil 

kundebase, en professionel bestyrelse og direktionsgruppe samt et solidt strategisk fundament. Disse er styr-

ker, som er kritiske konkurrencefordele på et dansk IT marked, præget af en stigende rivalisering i den dan-

ske IT branche med fokus på prisdifferentiering, samt en forventning om øget centralisering i den offentlige 

sektor og konkurrenceudsættelse på KMD’ monopolløsninger. Disse udfordringer bringer KMD’ stærke mar-

kedsposition i fare, og påkræver øget investeringer i tilkøb, udvikling af nye markeder og løsninger til at 

stimulere fremtidige pengestrømme også internationalt.  

Regnskabsanalysen viser at KMD i perioden 2009-2011 har øget rentabiliteten markant. Især perioden fra 

2009 til 2010 er bemærkelsesværdig, med en stigning i ROIC på 160%, til 39%, og er primær bidragsyder 

til en stigning i ROE til 49% i 2010 fra 26% i 2009. Trenden tilskrives en ændring i regnskabspraksis, samt et 

fokus på en konkurrencedygtig omkostningsstruktur, som medførte en fordobling af NOPAT i 2010 ift. 2009 

niveauet. På trods af en omsætningsvækst i 2011 på 8,2% blev udviklingen i 2011 dog bremset af opkøbet 

af Rambøll Informatik i juli, som udgjorde 1,9% af omsætningsstigningen. Købet medførte at personaleom-

kostninger i 2011 steg med 4% fra 2010 til 2011,  samt at andre eksterne omkostninger steg 10% som funkti-

on af de mange engangsposter, hvilket dermed slog igennem på OG som steg til 8% fra 7% i 2011. I hele 

analyseperioden har FGEAR været faldende til 0,01 i 2011 fra 0,91 i 2009. Dette skyldes en ændret kapi-

talstruktur, som følge af et voldsomt fald i den nettorentebærende gæld på 83% ift. 2009 tallene, imens 

egenkapitalen i samme periode er vokset med 67%, og begrænser udviklingen i ROE til at overstige ROIC. 

Udviklingen i disse finansielle value drivere har dannet basis for budgetteringen og værdiansættelsen i DCF-

modellen, som med udgangspunkt i en estimeret WACC på 9,15% værdiansætter markedsværdien af egen-

kapitalen 14. maj 2012 i et basis scenarie til kr. 6.035,1millioner, set i forhold til et worst case estimat på kr. 

1.556,2 millioner og et best case estimat på kr. 9.270,8 millioner 

Værdiansættelsen i basis scenariet viser tydeligt en positiv udvikling i værdien af KMD, set i forhold til købs-

prisen i december 2008 på to milliarder kroner.  



  

Indholdsfortegnelse 

Executive Summary ........................................................................................................................ 2 

1. Indledende afsnit .................................................................................................................... 5 

1.1 Indledning ................................................................................................................................................................... 5 
1.2 Problemstilling ............................................................................................................................................................ 5 
1.3 Problemformulering .................................................................................................................................................. 6 
1.4 Afgrænsning ............................................................................................................................................................... 6 
1.5 Model og metodevalg ............................................................................................................................................. 7 

1.5.1 Strategisk analyse ................................................................................................................................................ 7 
1.5.2 Regnskabsanalyse ................................................................................................................................................. 8 
1.5.3 Budgettering.......................................................................................................................................................... 8 
1.5.4 Værdiansættelse ................................................................................................................................................... 9 

2. Præsentation af empiri ........................................................................................................... 9 

2.1 Historien om KMD ...................................................................................................................................................... 9 
2.2 Ejerforhold ................................................................................................................................................................11 
2.3 Bestyrelse og Direktion ..........................................................................................................................................12 
2.4 Organisation ............................................................................................................................................................14 
2.5 Produkter ..................................................................................................................................................................15 

2.5.1 Administrative softwareløsninger (AS)............................................................................................................15 
2.5.2 Lovbaserede softwareløsninger (LS)................................................................................................................15 
2.5.3 Markets & Services (MS) ..................................................................................................................................16 
2.5.4 Infrastructure Outsourcing (IO) .......................................................................................................................17 
2.5.5 Projects (PR) ........................................................................................................................................................18 
2.5.6 Produktsalg (SAL) ..............................................................................................................................................18 

2.6 Markeder ..................................................................................................................................................................18 
2.6.1 Kommune- og regionsmarkedet .......................................................................................................................18 
2.6.2 Statsmarkedet .....................................................................................................................................................19 
2.6.3 Erhvervsmarkedet ...............................................................................................................................................20 

2.7 Strategi, værdier og vision ...................................................................................................................................20 
2.7.1 Strategi ................................................................................................................................................................20 
2.7.2 Værdier og vision ..............................................................................................................................................21 

3. Strategisk analyse ................................................................................................................. 21 

3.1 PEST analyse ............................................................................................................................................................21 
3.1.1 Politiske faktorer ................................................................................................................................................22 
3.1.2 Økonomiske faktorer .........................................................................................................................................25 
3.1.3 Sociokulturelle faktorer .....................................................................................................................................26 
3.1.4 Teknologiske faktorer ........................................................................................................................................28 
3.1.5 Opsummering af PEST-analyse ........................................................................................................................29 

3.2 Brancheanalyse .......................................................................................................................................................29 
3.2.1 Kundernes forhandlingsstyrke ...........................................................................................................................30 
3.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke ................................................................................................................31 
3.2.3 Adgangsbarriere ................................................................................................................................................32 
3.2.4 Substituerende produkter ..................................................................................................................................33 
3.2.5 Konkurrenceintensitet .........................................................................................................................................34 
3.2.6 Opsummering af branche analyse ...................................................................................................................35 

3.3 Intern analyse ..........................................................................................................................................................35 
3.3.1 Drift af kritisk IT .................................................................................................................................................35 
3.3.2 Produktion og udvikling ....................................................................................................................................36 
3.3.3 Salg og marketing .............................................................................................................................................37 
3.3.4 Support ................................................................................................................................................................38 
3.3.5 Støttefunktioner ..................................................................................................................................................38 
3.3.6 Opsummering på intern analyse ......................................................................................................................39 

3.4 Delkonklusion og SWOT analyse ........................................................................................................................39 



  

4. Regnskabsanalyse ................................................................................................................ 41 

4.1 Analyse periode ......................................................................................................................................................41 
4.2 Anvendt regnskabspraksis .....................................................................................................................................41 
4.3 Reformulering af resultatopgørelsen ..................................................................................................................42 

4.3.1 Køb af forretningsområder ...............................................................................................................................42 
4.3.2 Korrigeret EBITDA ..............................................................................................................................................42 
4.3.3 Andre eksterne omkostninger og driftsindtægter .........................................................................................42 
4.3.4 Associerede- og tilknyttede virksomheder ......................................................................................................43 
4.3.5 Dirty surplus poster ............................................................................................................................................43 

4.4 Reformulering af balancen ...................................................................................................................................43 
4.4.1 Goodwill...............................................................................................................................................................43 
4.4.2 Periodeafgrænsningsposter ..............................................................................................................................44 
4.4.3 Udskudt skatteaktiv ............................................................................................................................................45 
4.4.4 Likvid beholdning ...............................................................................................................................................45 
4.4.5 Hensættelser til udskudt skat ............................................................................................................................45 
4.4.6 Kapitalandele i associerede selskaber .............................................................................................................45 
4.4.7 Kreditinstitutter ....................................................................................................................................................45 
4.4.8 Egenkapital..........................................................................................................................................................45 

4.5 Rentabilitetsanalyse................................................................................................................................................46 
4.5.1 Egenkapitalforrentningen ..................................................................................................................................46 
4.5.2 Afkastningsgrad .................................................................................................................................................46 
4.5.3 Overskudsgrad ...................................................................................................................................................47 
4.5.4 Aktivernes omsætningshastighed .....................................................................................................................48 
4.5.5 Finansiel gearing ................................................................................................................................................49 
4.5.6 Nettolånerenten ..................................................................................................................................................49 

4.6 Delkonklusion regnskabsanalysen ........................................................................................................................50 

5. Budgettering .......................................................................................................................... 51 

5.1 Budgetforudsætninger ...........................................................................................................................................51 
5.1.1 Budgetperiode ....................................................................................................................................................51 
5.1.2 Budgettering af omsætning og omkostninger ...............................................................................................52 
5.1.3 Budgettering af balance....................................................................................................................................52 
5.1.4 Base case scenarie ..............................................................................................................................................53 
5.1.5 Worst case scenarie ...........................................................................................................................................53 
5.1.6 Best case scenarie ...............................................................................................................................................54 

5.2 Delkonklusion budgettering ...................................................................................................................................55 

6. Værdiansættelse ................................................................................................................... 55 
6.1 Værdiansættelse med DCF-modellen .................................................................................................................56 

6.1.1 Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) .............................................................................57 
6.1.2 Langsigtet kapitalstruktur (FK/EK) ..................................................................................................................58 

6.1.3 Skattesats (  ) ....................................................................................................................................................59 

6.1.4 Estimering af fremmedkapitalomkostninger (  ) ........................................................................................59 

6.1.5 Estimering af ejernes afkastkrav     .............................................................................................................60 
6.1.6 Risikopræmien .....................................................................................................................................................61 

6.1.7 Beta ( ) ...............................................................................................................................................................61 
6.1.8 Justering af ejer afkastkravet ..........................................................................................................................64 
6.1.9 Beregning af den gennemsnitlige kapitalomkostning (WACC) ..................................................................65 
6.1.10 Estimering af vækstfaktoren (g) ......................................................................................................................65 

6.2 Værdiestimat med DCF-modellen .......................................................................................................................66 
6.3 Følsomhedsanalyse .................................................................................................................................................67 
6.4 Delkonklusion følsomhedsanalysen ......................................................................................................................68 

7. Konklusion ............................................................................................................................ 69 

8. Perspektivering ..................................................................................................................... 71 

9. Litteraturliste ......................................................................................................................... 72 



 

5 

 

1. Indledende afsnit 

1.1 Indledning 

Danmark er top 3 i verden indenfor innovativ IT og Telekommunikation, kun overgået af Sverige og USA.1 

Danmarks flotte position skal ses i lyset af Øresundsregionens IT og Telekommunikation klynge med over 

100.000 medarbejdere, hvor flere globale virksomheder som IBM, Microsoft, Google og Cisco har aktivite-

ter.2 

Som følge af lov nr. 548 af juni 2006, blev KMD solgt i december 2008 til en pris på to milliarder kroner.3 

Køberne var den svenske kapitalfond EQT og det danske pensionsselskab ATP. Siden opkøbet i 2009 har 

KMD A/S målrettet fokuseret på at udvikle organisationen, produktporteføljen samt sine internationale aktivi-

teter med det formål at afhænde selskabet tidligst i foråret 2012.  

KMD er uden tvivl den største leverandør af administrative IT systemer til den offentlige sektor, og siden pri-

vatiseringen har selskabet også gjort sig bemærket i pressen på flere områder som: ”Indisk KMD partner i 

milliard skandale i januar 2009, ”Ny kommune-chef til koncert på KMD’s regning” i marts 2010, ”Konkurren-

cestyrelsen: 29 KMD-aftaler er ulovlige” i juni 2010 og ”Dansk IT-kæmpe køber Rambøll Informatik” i juli 

2011. Disse overskrifter vækker min interesse, samt hvilken effekt disse har haft på værdiudviklingen i KMD? 

Argumenterne for valg af KMD til en værdiansættelse er mange. Et tungtvejende argument skyldes rygterne 

om at EQT, efter to mislykkedes forsøg på at sælge ISS er presset og, i samarbejde med Morgan Stanley og 

Nordea har igangsat en proces, der skal føre til salg af KMD4.  

Yderligere spekuleres der i om KMD skal børsnoteres, om EQT og ATP sælger til en anden kapitalfond eller 

til en konkurrerende IT virksomhed.  

Dette stille store krav til værdiansættelsen, da information til at analysere trend og niveau af selskabets om-

kostnings- og value drivere samt interne forhold er knappe i forhold til børsnoterede virksomheder.  

1.2 Problemstilling 

Med salget af KMD i 2008 var der tale om en privatisering af den største danskbaserede IT virksomhed, 

med en anslået markedsandel af kritiske IT-ydelser som (stamregistrer og infrastruktur) til kommunerne på 80-

100%5, som udgjorde 40-60%5 af den totale omsætning til samme segment.  

KMD var en offentligt virksomhed i 37 år forinden salget til EQT og ATP. Efter privatiseringen af selskabet er 

KMD blevet genstand for en stødt stigende offentlig bevågenhed på både godt og ondt.  

                                                        
1 Waverman et al (2011), Connectivity Scorecard 2011 
2 Copenhagen Capacity, http://www.copcap.com/content/us/doing_business/industries/ict/largest_ict_cluster  
3 Jensen (2. dec. 2008), http://www.computerworld.dk/art/49198/kmd-solgt-til-kapitalfond    
4 Krabbe (9. nov. 2011), Rygte: KMD skal sælges, Computerworld 
5 www.kfst.dk/index.php?id=28553, 25. feb 2009 

http://www.copcap.com/content/us/doing_business/industries/ict/largest_ict_cluster
http://www.computerworld.dk/art/49198/kmd-solgt-til-kapitalfond
http://www.kfst.dk/index.php?id=28553
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Først og fremmest, som følge af en generel kritik af kapitalfondes forretningsstrategi, som opfattes som at 

udnytte internationale skatteregler og at skabe kunstig værdi via gearing. KMD er yderligere blevet ramt af 

overskrifter som nævnt i indledningen, der har gjort omfattende skade på virksomhedens offentlige image.  

Ovenstående indikere at der kan stilles tvivl om hvorvidt privatiseringen af KMD har været positiv, samt om 

det er realistisk at EQT og ATP med en tidshorisont på kun 3-5 år, midt i en finansiel krise, kan styrke KMD’s 

konkurrenceevne inden et fremtidigt salg?  

 

1.3 Problemformulering 

På baggrund af problemstillingen er formålet med denne afhandling at undersøge:  

Hvad er den estimerede markedsværdi af egenkapitalen i KMD koncernen, hvis koncernen bliver solgt 14. maj 

2012? 

For at analysere ovennævnte problemformulering, vil følgende underspørgsmål blive anvendt til analysere og 

vurdere værdien af KMD: 

1. Hvilken effekt har strategiske faktorer på KMD’s fremtidige indtjeningsmuligheder?  

2. Hvordan har udviklingen været i selskabets vækst, rentabilitet og risiko fra 2009-2011? 

3. Hvorledes fastlægges KMD’s beta, når kursdata og markedsværdi af egenkapital ikke er offentligt 

tilgængeligt? 

4. Hvad er den estimerede pris på KMD’s egenkapital, ved anvendelse af den kapitalværdibaseret 

DCF-værdiansættelsesmodel? 

1.4 Afgrænsning 

I sagens natur er en værdiansættelse både tidskrævende og omfattende. Derfor er det per definition ikke 

muligt at behandle samtlige aspekter, der typisk indgår i en værdiansættelse grundet opgavens tidsbe-

grænsning og omfangsmæssige størrelse. På denne baggrund afgrænser værdiansættelsen sig fra en fuld-

kommen analyse på følgende punkter: 

Afhandlingen er skrevet med analytikerens og investorens synsvinkel, med det formål at give et objektivt 

billede baseret på offentlig tilgængelig information med udgangspunkt i KMD koncernen, og forholder sig 

derfor ikke til intern og fortrolig information og effekterne heraf.  

KMD har flere datterselskaber besiddende en ejerandel på over 50%6. Grundet ejerskabsstrukturen er disses 

resultater konsolideret i KMD koncernens regnskab, og er ikke særskilt analyseret. Som følger heraf anerken-

des, at der ikke er fuld information grundet kendskab og detaljer om interne transaktioner, og dermed at 

markeder ikke er perfekte.  

                                                        
6 KMD årsrapport 2011, Note 23, s. 65 
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Regnskabsanalysen og nøgletalsanalyse er udarbejdet med udgangspunkt en 3-årig udvikling i regnskabs-

årene 2009, 2010 og 2011. Motivationen for dette skyldes, at perioden udgør første regnskabsår under 

EQT og ATPs ledelse, og skaber dermed kontinuitet i analysen af ledelsens strategiske beslutninger. Et yderli-

gere motiv, er at KMD i perioden overgik til at aflægge regnskab efter reglerne i IFRS, med sammenlignings-

tal 1. januar til 31. december 2009 udarbejdet i overensstemmelse med de i IFRS og IFRIC/SIC gældende 

standarder og fortolkningsbidrag7.  

CAPM anvendes til at bestemme ejerafkastkravet. I henhold til at estimere KMD koncernens betaværdi, ana-

lyseres niveauet hos en udvalgt peer gruppe af udvalgte internationale konkurrenter. Med henvisning til Mil-

ler og Modiglianis betarelation på ugearede og gearede betaestimater, anerkender jeg at der eksisterer en 

sammenhæng, men der er ikke taget stilling til effekten af dette i analysen.  

I afhandlingen vil der ikke blive foretaget en reformulering af regnskaberne hos de tætteste konkurrenter. 

Årsagen hertil skyldes, at KMD’s tætteste konkurrenter i Danmark varierer fra store internationale børsnote-

rede selskaber til SME’er, afhængigt af segment og produkt. Dermed har konkurrenterne en markant ander-

ledes risikoprofil og regnskabspraksis, og derfor vil resultatet af en sammenligning i bedste fald kun være 

anvendelig på et bestemt segment givet særlige objektive forudsætninger, hvilket i sidste ende lader resulta-

tet være mangelfuldt.  

I værdiansættelsen af KMD anvendes en indirekte kapitalbaseret værdiansættelsesmodel, grundet at denne 

fokuserer på driftsaktiviteterne som eneste værdidriver. Mere specifikt anvendes den kapitalbaseret værdi-

ansættelsesmodel DCF-modellen, grundet den giver intuitivt og let forståeligt output med stort regneteknisk 

brugervenlighed. I denne forstand er den samtidig nem at skalere på forskellige niveauer som projekt, mar-

keds- og produktniveau, når de fremtidige pengestrømme er givet.  

Der afgrænses fra at anvende dividende-, residualindkomst- eller multiple værdiansættelsesmetoder, da det 

ikke er afhandlingens formål at teste eller evaluere modellernes styrker og svagheder. Dette på trods af at 

modellerne kan efterprøve virkelighedsbilledet af det fremkomne værdiestimat i DCF-modellen. 

1.5 Model og metodevalg 

1.5.1 Strategisk analyse 

Via en strategisk analyse af KMD, afdækkes koncernens eksterne og interne ikke-finansielle value drivere, for 

at analysere væsentlige indikatorer for virksomhedens fremtidige økonomiske udvikling. 

Analysen starter med et makroøkonomisk perspektiv, for at identificere de eksterne faktorer virksomheden 

ikke har direkte mulighed for at gardere sig mod. Dette afdækkes via en PEST analyse, hvis fokus er at af-

dække Politiske, Økonomiske, Sociokulturelle og Teknologiske forhold.  

                                                        
7 KMD årsrapport 2010, note 1, s. 35 
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PEST analysen opfølges af en brancheanalyse via Porters Five Forces som analyserer den konstante rivalise-

ring på KMD’s kernemarkeder ud fra graden af substituerende produkter, adgangsbarriere i branchen samt 

kundernes- og leverandørernes forhandlingsposition. Herigennem anskueliggøres virksomhedens stærke og 

svage strategiske værdidriver.  

En intern analyse af KMD’s værdikæde, anvendes til at bestemme kompetencerne der skaber konkurrence-

mæssige fordele samt hvordan disse bidrager til helheden. 

Til slut konkluderer SWOT-modellen på KMD’s strategiske value drivere, og opsummerer på om virksomhe-

dens strategiske retning er ’strategisk fit’. Den strategiske analyse kan illustreres som i figur 1: 

Figur 1 Strategisk analyse overblik 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

1.5.2 Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen efterforsker anvendt regnskabspraksis og kvaliteten, med det formål at redegøre for 

eventuelle korrektioner, til brug for reformulering og analyse af særlige regnskabsposter.  

Med afsæt i reformuleringen foretages en nøgletalsanalyse, for at fastlægge historisk niveau for rentabilitet 

og trend i vækst med efterfølgende analyse af egenkapitalens forrentning ud fra den udvidede DuPont-

model.  

1.5.3 Budgettering 

Budgetteringen opstiller et estimeret billede af KMD’s fremtidige cash flow. Estimaterne og usikkerhedsele-

menterne vil nøjsomt blive diskuteret og evalueret, for at argumentere for kvaliteten og realismen i den efter-

følgende værdiansættelse. I budgetteringen vil udgangspunktet være omsætningsvækst på forretningsen-

hedsniveau, samt budgettering af udvalgte regnskabsposter i den analytiske resultatopgørelse og –balance. 
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1.5.4 Værdiansættelse 

I værdiansættelsen anvendes den kapitalbaseret DCF-model som den teoretisk mest valide. Dette skal ses 

som en funktion af de store krav til dataindsamling og analyse, samt at modellen negligere finansieringsakti-

viteter som værdiskabende. Dermed elimineres indflydelsen af eksempelvis dividendepolitik til ejerne i vær-

diansættelsen.  

Da værdiansættelsen er påvirket af usikkerhed i budgetteringens estimater, gennemføres en følsomhedsana-

lyse på udvalgte value drivers. Heri indgår eksempelvis vækst i terminalperioden målt i forhold til udsving i 

WACC, og viser en tæt korrelation imellem udviklingen af disse og værdiestimatet af KMD koncernen.  

2. Præsentation af empiri 

Med dette afsnit præsenteres KMD’s mangeårige historie. Denne baggrundsviden følges op af en gennem-

gang af KMD koncernens ejerforhold, organisation, produkter, markeder og strategi for at opsummere de 

strategiske faktorers effekt på KMD’s fremtidige rentabilitet.  

2.1 Historien om KMD 

Siden stiftelsen af Kommunedata har selskabet altid haft en fremtrædende rolle i udviklingen af Danmarks 

offentlige IT. Selskabet kan i 2012 fejre 40 års jubilæum, hvilket markerer en milepæl det går helt tilbage til 

1972, da selskabet blev oprettet under navnet Kommunedata. 

KMD var et ligeligt delt ejerskab mellem Kommunernes Landsforening (KL), og Amtsrådsforeningen, som i dag 

kaldes Danske Regioner (DR) efter Strukturreformen i 1. januar 2007.  

KMD blev stiftet som en funktion af en sammenlægning af alle landets små kommunale EDB-centraler i tre 

regionale EDB-centraler placeret i Aalborg, Brøndby og Odense med det formål at selskabet skulle under-

støtte den videre udvikling af det danske velfærdssamfund.  

Allerede året efter selskabet var stiftet lancerede Kommunedata sit første produkt kaldet ”Kommunedata-

løn” målrettet det kommunale marked, og hurtigt efter gik selskabet målrettet ind i sundhedssektoren i 1974 

med et produkt kaldet ”Det røde system”, hvis grundstamme var en database, der indeholdt patientoplysnin-

ger som sygehuspersonalet kunne få adgang til via terminaler placeret på de enkelte sygehusafdelinger. 

Igennem 1980’er udvider selskabet sine forretningsområder. Især udviklingen indenfor kontorautomatisering 

var mange amter og kommuner meget interesseret, og lancere blandt andet de tre nye systemer Dagpenge, 

Sociale pensioner og P-data og i 1988 runder en omsætning på over 1 milliard kroner, med 1.747 fuldtids-

ansatte8, systemer som i dag er en del af monopolløsningerne.  

Hermed havde KMD’s fokus på at udvikle kontorautomatisering via minidatamater bevist sit værd, og grund-

stenen til effektiv offentligt administration via IT var lagt. 

                                                        
8 KMD Beretning og regnskab, 1990 
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I 1990’erne var behovet for konsulentydelser indenfor anvendelse af EDB blevet så stort i kommunerne og 

regionerne at man oprettede KMD Dialog, en ny division målrettet rådgivning og undervisning indenfor stra-

tegi, organisationsudvikling, ledelse og IT. I 1996 overgik KMD fra at være et interessentskab til at blive et 

aktieselskab på selskabets 25 års jubilæum i 1997. Denne konstruktion var påtvunget for at styrke kundeori-

enteringen, at kunne indgå strategiske alliancer samt forkorte og styrke bestyrelsens beslutningsproces, der i 

stigende grad krævede hurtige og effektiv fornyelse.  

KMD runder i 2001 en omsætning på 2 milliarder kroner, med 2453 ansatte9. Efter årtusindskiftet breder 

KMD sig, og satser nu på at vinde markedsandele i staten, og køber 75% af HandsNaviStat for 15 millioner 

kroner, og har været med til at implementere 270 af de godt 300 Navision Stat økonomisystemer og opret-

ter datterselskabet Civitas A/S10. 

Selskabet ændrer også teknologisk fokus i 2003, og bliver Hosting Partner for den tyske IT-gigant SAP, og 

går dermed aggressivt efter at overtage driften af store IT-systemer, på det private marked som er bygget 

op på SAP software. Partnerskabet med SAP udvikler sig hurtigt, og bliver udvidet med en samarbejdsaftale 

i 2005, hvor KMD bygger flere af sine fremtidige systemer på en SAP-platform.  

En af danmarkshistoriens største IT projekter fandt sted i årene 2005-2007, som følge af strukturreformen 

vedtaget i 2005. KMD gennemførte IT-delen med konvertering af de offentlige systemer, som involverede en 

sammenlægning af 271 kommuner til 98, erstatning af 13 amter med 5 regioner og 15 statsamter med 5 

statsforvaltninger som trådte i kraft 1. Januar 2007. Sammenlagt omfattede den kommunale fusion mere end 

100.000 kommunale medarbejdere, og involverede mere end 1/
3-del af KMD’s 2908 fuldtidsansatte med-

arbejdere i 200611. Strukturreformen sikrede KMD ekstraordinær høj omsætningen, som primært på denne 

baggrund steg 18%12 i forhold til 2005 og rundede dermed en omsætning på 3 milliarder kroner. 

Imens KMD arbejdede på at realisere strukturreformens visioner, vedtog Folketinget i 2006, lov nr. 548 af 6. 

juni 2006 om kommunal deltagelse i selskaber med erhvervsaktiviteter. Lovens § 16, stk. 1 medførte, at KMD 

og Kommune Holding A/S senest den 1. januar 2012 skulle sælges.  Dette markerede begyndelsen til enden 

for KMD som offentligt ejet selskab, og nyheden om at koncernen var sat til salg, var en realitet. 

15. september 2008 krakker storbanken Lehman Brothers i USA og sendte børsmarkederne i chok verden 

over. Den finansielle krise blev en realitet heraf. I december 2008 bliver KL enige med EQT og ATP om et 

salg af KMD til en pris på 2 milliarder kroner13, eksklusiv ejendommene i Ballerup, Aalborg og Odense som 

KL beholder.  

                                                        
9 KMD årsrapport, 2004, s. 5. 
10 dknyt, KMD får brohoved til Staten, 24. juni 2003 
11 KMD årsrapport 2006, s. 13 
12 Ibid, s. 11 
13 Jensen (2. dec. 2008), www.computerworld.dk/art/49198/kmd-solgt-til-kapitalfond  

http://www.computerworld.dk/art/49198/kmd-solgt-til-kapitalfond
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2.2 Ejerforhold 

Med konkurrencestyrelsens godkendelse af KMD’s salg 2. Marts 2009, overgik det tidligere 100% offentlige 

ejet KL selskab til privat ejerskab, fusioneret imellem to forskellige ejere, i forskellige brancher og ikke mindst 

lande. De primære ejere er EQT og ATP jævnfør bilag 1. 

EQT har investeret i KMD via EQT V Limited. EQT V Limited er en erhvervsdrivende fond stiftet i 2006, som 

foretager private equity investeringer i virksomheder med klare konkurrencefordele og stærke markedsposi-

tioner. Andre danske virksomheder som indgår i EQT’s portefølje består af virksomhederne Bodilsen, BTX 

Group, Cimbria, Dako og ISS. Ingen af disse er aktive inden for samme områder som KMD.14  

ATP er en selvejende institution, hvis hovedaktivitet er at være pensionsselskab. Heri foretager ATP blandt 

andet også aktiviteter inden for private equity investeringer. 

Ejerskabet af KMD er konsolideret via selskabet KMD Equity Holding A/S. KMD Equity Holding A/S blev 

etableret 1. december 2008 med det formål at foretage investeringer, og eje aktierne i KMD Holding A/S.  

Ergo er der i Equity Holding ingen reel økonomisk virksomhed.  

Ejerskabet af KMD Equity Holding A/S er delt mellem parterne EQT V Limited og ATP, og egenkapitalen 

udgjorde på købstidspunktet 240 millioner kroner, med en stykstørrelse på kr. 1.000. Der er ikke foretaget 

ændringer i aktiekapitalens styk størrelse eller antallet af aktier i ejerskabet. 

EQT V Limited ejede ved godkendelsen i marts 2009 en kontrollerende aktiemajoritet i KMD Holding A/S 

med 85% af aktierne, imens ATP uden kontrollerende indflydelse ejede 15% af aktierne via ATP Private 

Equity Partners II K/S og Venture Partners Fond I K/S.14 

Pr. 31. december 2009 var KMD Equity Holding A/S ejet af EQT V Limited med 83,6%, ATP med 14,7% og 

KMD’s ledelse m.fl. med 1,7%. Der er ikke foretaget ændringer i ejerstrukturen siden 2009. 

Ejerstrukturen er bygget op efter holdingmodellen, hvilket indebærer særlige skattepolitiske konsekvenser og 

fordele. 

Selskabsstrukturens sammensætning medfører at datterselskabet KMD A/S økonomiske aktiviteter beskattes 

med 25% efter reglerne i SEL §17, stk. 1. Herefter kan datterselskabet beholde de resterende 75% eller 

udlodde dem til moderselskabet som udbytte skattefrit jf. ABL §4A og 4B.15  

Skulle der være betalt skat af udbyttet, havde der været tale om dobbeltbeskatning af samme indtægt i 

både datterselskabet KMD A/S og moderselskabet KMD Equity Holding A/S.16 

                                                        
14 Konkurrencestyrelsen (25. feb. 2009), www.kfst.dk/index.php?id=28553  
15 Harboe (11 udgave, 1 oplag 2011) Skattelovsamlingen 
16 Kinnunen (2012), s. 5  

http://www.kfst.dk/index.php?id=28553
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Der er udbetalt udbytte fra datterselskabet KMD A/S til KMD Equity Holding A/S i årene 2009 og 2011, på 

henholdsvis kr. 100 millioner og kr. 300 millioner.17 Der er ikke udloddet udbytte i 2010.  

2.3 Bestyrelse og Direktion 

Med privatiseringen af KMD er både bestyrelsen og direktionsgruppen blevet fornyet.  

Bestyrelsen i KMD består af ni medlemmer, heraf er 3 medarbejdervalgte jf. bilag 2. Med konkurrencestyrel-

sens godkendelse af salget i 2009 blev bestyrelsen fornyet med seks nye personer heraf én repræsentant for 

ATP, én partner i EQT og 4 uafhængige heriblandt bestyrelsesformanden Vagn Sørensen. 

Det længst siddende medlem af bestyrelsen er tillidsrepræsentant og medarbejdervalgte Carsten Bruuse 

Andersen, som er valgt ind i bestyrelsen i 1998, og har været ansat mere end 40 år i KMD. Bestyrelsen i 

KMD har i 2010 afholdt syv bestyrelsesmøder, mod ni bestyrelsesmøder i 2009. Heri indgår et strategisemi-

nar, hvor der er fulgt op på KMD’ koncernstrategi og handlingsplaner18 

Vederlaget til bestyrelsen udgjorde i både 2011 og 2010, kr. 0,4 million i forhold til 1,2 millioner kroner i 

2009.19  

Direktionsgruppen i KMD er blevet tilpasset, og har som bestyrelsen også oplevet en fornyelse i forbindelse 

med professionaliseringen af selskabet. Magten i KMD er todelt. Direktionen som er anmeldt til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen siden 2010 består af Adm. Direktør Lars Monrad, og Økonomidirektør Carsten Fensholdt, 

hvorimod den i 2009 bestod af fire personer. Direktionsgruppen i KMD består dog af i alt ti personer jf. 

bilag 2.   

Med de nye ejere af KMD har direktionsgruppen oplevet en massiv udskiftning af medlemmerne. Konsekven-

sen af dette er, at blot fire personer, heriblandt Adm. Direktør Lars Monrad også var ansat i direktionsgrup-

pen i 2008 ud af de ti personer som den består af i 2012. Direktionsgruppens omfattende udskiftning er sket 

som en funktion af et nyt strategisk fokus, som beskrevet i afsnit 2.7.1 strategi.  

Vederlaget til direktionsgruppen inkl. løn og pension udgjorde i 2011 kr. 10,1 millioner mod 2010 21,4 milli-

oner kroner. Det drastiske fald skyldes at direktionen er reduceret i perioden til 2 personer fra 4 personer i 

201020. 

KMD’s Adm. Direktør Lars Monrad, har været ansat i selskabet siden 1997 hvor han tiltrådte som Salgsdirek-

tør, fra en lignende stilling i Responsor, et datterselskab af IBM. Allerede i september 1998 blev han ud-

nævnt til Adm. Direktør.  

                                                        
17 KMD årsrapport 2011, s. 14 
18 KMD årsrapport 2010, s. 12 
19 KMD Årsrapport 2011, s. 51 & Årsrapport 2009, s. 34 
20 KMD årsrapport 2011, s. 24 
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Sideløbende sit job som direktør i KMD, er han medlem af repræsentantskabet i Det Danske Handelskammer 

og har været ordførende formand for IT-branchen.  

Yderligere er han medlem af Copenhagen Business Schools advisory board for MBA-uddannelsen, med sær-

ligt fokus på e-handel.21 

Bjarne Grøn blev konstitueret direktør for AS området i forbindelse med plan 2013, og efterfølgende ud-

nævnt til direktør for området. Han har tidligere været ansat i Danske Bank, Multiinform A/S og Spar Nord 

og blev i 1999 ansat i KMD som projektchef i 1999, og har siden 2005 været vicedirektør og medlem af 

direktionen. Bjarne er en af de blot 4 personer som var medlem af direktionsgruppen før 2008..21  

Ole N. J. Jensen er direktør for LS og har mere end 15 års erfaring i KMD. I 2001 blev han medlem af direk-

tionsgruppen, og udnævnt til direktør for både administrativ- og lovbaseret IT, herunder borgerservice. Inden 

da var Ole Jensen vicedirektør for administrativ IT, og vicedirektør for Salg- og Marketing. Ole er ligesom 

Bjarne Grøn en af de fire der er forblevet i direktionsgruppen efter privatiseringen af KMD.21 

MS blev oprettet i forbindelsen med KMD’s plan 2013, og mindre end 2 år efter headhuntede KMD i marts 

2011 en ekstern direktør ved navn Henrik Rasmussen som kom fra SAP Danmark som nordisk chef for SAP i 4 

år og dansk landechef i 7 år.21 

Aksel Bjørn Møller er direktør for IO, og tiltrådte stillingen som direktør for Teknik- og Driftsforretningen i 

september 2009 efter 21 års ansættelse hos IBM. Senest havde han titlen som afdelingsdirektør indenfor 

Strategic Outsourcing igennem en årrække.21 

Søren Henriksen er direktør for PR. Søren blev ansat i juni 2011, og tiltrådte fra IBM hvor han har været di-

rektør for Global Business Services i Danmark siden 2008. Tidligere var han direktør i SAP for den nordiske 

implementerings- og vedligeholdelses services i IBM.21 

Salgs- og marketingdirektør Karen Nielsen blev ansat i marts 2010, med en professionel baggrund som adm. 

Direktør og nordisk salgsdirektør hos SAP Nordic. Førhen har hun 26 års erfaring fra IBM i forskellige jobs i 

norden og Europa, og senest som direktør for Integrated Technology Services (ITS) i Danmark, med blandt 

andet ansvar for IBM’s ERP forretning i Norden.21 

Totalt blev seks personer udskiftet i bestyrelsen i 2009. Dermed er 67% af den gamle bestyrelse udskiftet, 

og 60% af den hidtidige direktionsgruppe erstattet efter ejerskiftet. Ergo er ledelsen ny i KMD, men ikke 

uerfaren. Dette betragtes som en styrke, at så meget erfaring fra det private erhvervsliv kan være foran-

dringsagent i at omstille virksomheden fra sine kommunale rødder, uden at være påvirket af historiske erfa-

ringer eller netværksrelationer i virksomheden.  

Ejerskiftet forklarer til dels den store omsætning af bestyrelses- og direktionsmedlemmer. 

                                                        
21 http://www.kmd.dk/da/om_kmd/direktionsgruppe/Pages/Direktionen.aspx  

http://www.kmd.dk/da/om_kmd/direktionsgruppe/Pages/Direktionen.aspx
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Yderligere skal forklaringen findes i omstillingsperioden fra kommunalt selskab til en privat virksomhed og 

derfor strategiske fokus. Det vurderes på baggrund af bestyrelsens og direktionsgruppens sammensætning i 

2012 at KMD, besidder en kompetent bestyrelse og direktion med rette viden, teknologisk indsigt og strate-

gisk kapacitet til at videreføre de nye ejeres strategi for selskabet, og realisere målet om at øge markeds-

værdien af selskabet. 

2.4 Organisation 

KMD implementerede 1. januar 2011 en ny organisationsstruktur jf. bilag 3 for at blive mere markeds- og 

kundeorienteret og fortsat eksekvere på strategiplanen ”Plan 2013”. Mere herom i afsnit 2.7.1 Strategi.  

Af organisationsdiagrammet fremgår det at der er fem selvstændige forretningsenheder, en tværgående 

salgs- og marketingenhed samt tre støttefunktioner i form af HR og Kommunikation, Koncernservice og Strate-

gi- og forretningsudvikling.  Reelt fremstår virksomheden som en produktorganisation. Bredden af ansvarsom-

råder er begrænset, men specialiseringen uendelig22.  

Fordelene er at KMD med denne organisationsform har en høj grad af specialisering af kompetencerne og 

funktionerne, og derigennem optimalt udnytter skala-fordele med en organisation til at administrere egne 

produkter. Yderligere fordele ved KMD’s organisering er at den højner effektiv koordinering indenfor hver 

enhed, da en direktør overvåger alle aktiviteterne. Dermed sikres også effektiv overvågning på grund af 

den høje specialisering, og målsætninger og ansvar i hver enhedsfunktion. Til sidst er organisationen gearet til 

høj fleksibilitet, med den effekt at organisationsændringer hurtigt kan implementeres i KMD uden at influere 

på produktiviteten.  

På trods af fordelene, er der også ulemper i KMD’s organisering. Heriblandt fremstår især problematikken 

med at udpege og placere problemløsningsansvar, lange beslutningsprocesser og høje omkostninger til speci-

alister som de største.  

Med produkt og funktionsopdelt ansvar i KMD, er der forhøjet risiko for at ansvaret for fejl falder i en grå-

zone mellem to funktioner eller at det skyldes samarbejdet mellem to funktioner, og dermed besværliggør at 

placere entydigt ansvar for at løse problemet. Når sådanne fejl opstår, bliver konsekvensen at fokus bliver 

på at fralægge sig ansvar og placere fejlen hos hinanden, frem for effektivt og hurtigt at løse fejlen og im-

plementere sikringsinstrumenter, der bevirker det ikke sker i fremtiden. Dette skaber forvirring imellem KMD’s 

medarbejdere, da ansvar i en IT-servicevirksomhed som KMD ofte er overlappende og ansvaret fordelt. 

Dermed understreges også at virksomhedens tværgående ledelse i bedste fald er mangelfuld, og i værste 

fald er komatøs.  

Den nuværende organisering har haft og har fortsat stor effekt i Danmark hvor KMD er den største enkelte 

leverandør til kommunemarkedet. Men jeg stiller tvivl ved dens langsigtede værdi, til at skabe vækst på nye 

                                                        
22 Hansen et al (2011), s. 32 
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markeder. En eventuel køber bør reflektere over hvorvidt virksomheden er gearet til på lang sigt at kunne 

udvikle nye forretningsnicher, kan vækste internationalt, forkorte beslutningsprocesser og derigennem skabe 

en effektiv og innovativ fremtidssikret organisation.  

2.5 Produkter 

I bilag 3 fremstår KMD’s fem forretningsområder, i samarbejde med en tværgående salgs- og marketing 

funktion. For at skabe overblik og illustrere tilhørsforhold er produktbeskrivelserne struktureret med udgangs-

punkt i organiseringen af KMD’s fem forretningsområder. Omsætningen på de fem forretningsområder forde-

ler sig overordnet som i bilag 4.  

Her fremgår det at over ¾-dele af KMD’s 2011 omsætning på kr. 4.266 millioner stammer fra softwareløs-

ninger, mens kun ¼-del kommer fra andre produkter. Den store andel illustrerer at det udgør virksomhedens 

kernekompetencer, og er kritisk for virksomhedens fremtidige vækst og indtjening. 

2.5.1 Administrative softwareløsninger (AS) 

AS har produktansvaret for KMD Opus. KMD Opus er et virksomhedssystem specifikt udviklet og målrettet 

kommunalt behov for administrativ styring. KMD Opus understøtter fokusområderne Økonomi, løn & Persona-

le, Indkøb & logistik samt Projekt & Ressourcestyring, som udgør den primære kommunale administration. De 

fire primære administrative produkter som i KMDs produktportefølje fremgår af bilag 5.   

Administrativ styring er bygget op på en ERP-platform fra SAP, og er den første af sin slags i verden baseret 

på en samarbejdsaftale indgået med SAP i 2005. KMD Opus forventes at være en af de bærende forret-

ningsenheder til at udvikle virksomhedens tekniske platform og markeder både i Danmark, hvor 27 af Dan-

marks 98 kommuner fra begyndelsen af 2010 var i drift på KMD Opus Økonomi løsningen23, men også i 

Sverige.  

2.5.2 Lovbaserede softwareløsninger (LS) 

KMD’s lovbaserede softwareløsninger er målrettet de funktioner i kommunerne som reguleres efter lovgivnin-

gen. Til denne enhed hører blandt andet software løsningerne KMD Aktiv og KMD Opera, KMD Sag EDH og 

KMD Structura Miljø, KMD Institution, KMD Børn og Voksne som henholdsvis målretter sig mod at arbejdsmar-

keds-, journal-, ejendoms- og miljø- samt institutionsområdet. I april 2012 fusionerede KMD A/S datterselska-

bet Organisator A/S der sælger software som Den Digitale A-kasse, NemDataAdgang og CRM fagsystemer 

til A-kasser og fagforbund ind i LS. Organisator havde i 2011, 83 medarbejder og en omsætning på kr. 

142,6 millioner.24 

                                                        
23 KMD årsrapporten 2009, s. 8 
24 KMD årsrapporten 2011, s. 22 



 

16 

 

Andre lovbaserede løsninger som enheden sælger, målretter sig mod områderne folkepension, udbetaling og 

indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge, børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud 

samt børne- og ungeydelse25.  

Alle disse områder har KMD historisk solgt til Kommunerne. Men i 2010 indgik KL og regeringen en aftale om 

at centralisere disse opgaver i 5 centre for at realisere kr. 300 millioner i besparelser. Opgaverne bliver 

overdraget fra kommunerne til Udbetaling Danmark i efteråret 2012. 

Af bilag 4 ses det at over 38% af KMD’ omsætning, svarende til kr. 1.651 millioner, blev genereret af lovba-

serede softwareløsninger. Den store andel illustrerer at det udgør virksomhedens kernemarked, og er kritisk 

for virksomhedens fremtidige vækst og indtjening. 

2.5.3 Markets & Services (MS) 

Markets & Services er med tiden blevet KMD’ udviklingsafdeling for nye produkter og markeder. Enheden 

består organisatorisk af forskellige mindre forretningsområder og datterselskaber til virksomheden. Datter-

selskaberne som er tilknyttet MS er KMD BPO A/S, KMD International A/S, KMD Sverige AB og KMD Infor-

matik AB.  

KMD International blev stiftet i 2006, og aktiviteterne består i at internationalisere udvalgte software relate-

rede produkter. Herunder bestod arbejdet i 2010 i at understøtte udviklingen af en KMD Global Template, 

som gør det muligt for nationale leverandører af sociale service ydelser at etablere en SAP-baseret IT-

platform samt at opsøge potentielle internationale kunder. Datterselskabet havde i 2011, 8 medarbejder og 

en omsætning på 5,8 millioner kroner.26 

KMD BPO A/S havde i 2011 en omsætning på kr. 145,3 millioner med i alt 237 ansatte ultimo 2011. Datter-

selskabet sælger Business Process Outsourcing ydelser inden for løn- og personaleadministration til både pri-

vate- og offentlige kunder.26 

KMD Sverige AB blev stiftet i 2010, som et lille konsulenthus og skal på sigt sælge IT-løsninger til det svenske 

marked baseret på KMD’s danske produktportefølje. Omsætningen i 2011 var 11,9 millioner DKK med 17 

ansatte ultimo 2011.26 

MS har i KMD 5 forskellige business units med specialiseret produkter målrettede nichemarkeder. De fem er 

Energi, Borgerservice, Consulting, Healthcare og Venture.  

De vigtigste organisatoriske enheder udgør omsætningsmæssigt KMD BPO A/S, og Energi. Men vækstmæssigt 

er det Healthcare og Venture KMD der strategisk fokuseres på at udvikle i fremtiden.  

                                                        
25 www.udbetalingdanmark.dk  
26 KMD årsrapport 2011, s. 22 

http://www.udbetalingdanmark.dk/
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På healthcare området købte og fusionerede KMD i 2011 Rambøll Informatik A/S og Rambøll Informatik AB 

ind i KMD A/S. De to selskaber havde i 2010, 219 medarbejder i Danmark og 30 medarbejder i Sverige og 

omsatte for i alt DKK. 259 millioner. Prisen for selskabet er ikke oplyst af de to selskaber.  Baggrunden for 

opkøbet er især samspillet mellem KMD Online Omsorg og Rambøll Care til Ældre- og sundhedsplejen samt 

application management til det statslige segment der bliver styrket.27 

KMD Informatik AB sælger systemudvikling og migreringsopgaver til det private marked i Sverige. Omsæt-

ningen var i 2011 på DKK. 7,9 millioner og havde 29 ansatte da KMD erhvervede selskabet.28 

På Healthcare områder har KMD et produkt kaldet Online Omsorg. Dette er en løsning der styres via en pc- 

eller touchskærm, og med online video kan borgeren nemt komme i kontakt med hjemmeplejen eller sygeple-

jen, og kan inddatere medicinske data som blodtryk, puls og sukkerniveau. Yderligere kan løsningen tilkobles 

overvågning til borgerens hjem, så de via skærmen kan se om det er madudbringning eller familie, som ringer 

på døren og til sidst har systemet en social funktion så der kommunikeres via video med familiemedlemmer 

hvis de er koblet til systemet. Systemet fokusere på at skabe besparelser på transport, benzin og forventes at 

kunne frigøre minimum 10% af de omsorgsbehov som kommunerne varetager29 

På skole og undervisningsområdet har MS i 2011 udviklet et produkt kaldet KMD Education, som understøtter 

digital forberedelse og undervisning til alle folkeskolens klassetrin. Læren kan lave et individuelt undervis-

ningsforløb til den enkelte studerende og udvælge specifikt elektroniske materiale målrettet elevens individu-

elle behov og niveau for derved at differentiere undervisningen. Løsningen lanceres til skolestart i skoleåret 

2012.30 

2.5.4 Infrastructure Outsourcing (IO) 

Infrastructure Outsourcing enheden stod for 15,3% af KMD’s omsætning i 2011, svarende til kr. 652,7 millio-

ner.  

De primære produkter som IO sælger er IT-outsourcing af drift af eksempelvis netværk, servere samt outsour-

cing af print, kuvertering og scanning. Disse ydelse sælges både til kommuner og private virksomheder, men 

også intern til KMD’s andre business units produkter som AS, LS, MS og PR udvikler og sælger. I forbindelse 

med IT-outsourcing ydelserne som IO sælger tilbyder man også konsulent- og supportydelser. 

For at styrke KMD’s position på printmarkedet, som et af Danmarks største printfirmaer med en daglig kapa-

citet på 9,6 millioner print og 6,6 millioner kuverteringer31 købte man i 2011 Itella Information A/S, som var 

en del af den Finske Itella koncern.  

                                                        
27 Hellman (1. jul. 2011), KMD køber Rambøll Informatik, Pressemeddelelse, www.kmd.dk  
28 KMD årsrapport 2011, s. 22 
29 www.kmd.dk, Online omsorg, 2. apr. 2011 
30 www.kmd.dk, KMD Education, 2. apr. 2011 
31 www.kmd.dk, Direct Marketing, 2. apr 2011  

http://www.kmd.dk/
http://www.kmd.dk/
http://www.kmd.dk/
http://www.kmd.dk/
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I Danmark havde virksomheden knap 30 medarbejdere, der leverede serviceydelser indenfor e-faktura, EDI, 

workflow-systemer, print, scanning samt fysisk og elektronisk arkivering. Prisen for transaktionen er ikke oplyst 

af de to virksomheder.  

2.5.5 Projects (PR) 

PR administrer fem produktområder kaldet applikation management, custom development, ERP, information 

management og education, som tilsammen i 2011 udgjorde 7,1% af KMD’s omsætning.  

Mange af løsningerne som PR administrere er målrettet statsmarkedet jf. Afsnit 2.6.2 Heriblandt er produktet 

Civitas Budgetsystem, et økonomistyringssystem som sikrer en styret budgetproces. Yderligere IT-løsninger som 

PR sælger til de offentlige forvaltninger er Styring, Opfølgning og Løn (SOL), Time-Sag-tidsstyring, og BI 

Analyse Cockpit. Til sidst tilbyder KMD parallelt også rådgivning, integration, implementering og udvikling 

samt support og uddannelse.  

PR har blandt andet udviklet et modul til SKATs system kaldet eIndkomst. eIndkomst indeholder blandt andet 

indkomstoplysninger som SU, pension, sociale ydelser og lignende. PRs modul læser de udstillede eIndkomst-

data og præsentere dem i et forretningsmæssigt overblik. 

2.5.6 Produktsalg (SAL) 

Til sidst skal det nævnes at omsætningen på 7,3% i 2011 kaldet produktsalg er tilknyttet KMD’s tværgående 

salgs- og marketingfunktion. Produktsalg varetager tværgående salg af 3. parts standardprodukter både 

inden for software og hardware. På softwaredelen gælder dette eksempelvis Microsoft-, Novell- og Citrix 

licenser. På hardwaredelen gælder blandt andet salg af PC’ere, servere og storage.  

2.6 Markeder 

KMD’s løsninger henvender sig til fire kundesegmenter, hvilke er Kommuner, Regioner, Stat og Erhvervsmarke-

det. KMD’s to største markeder kommunemarkedet og erhvervsmarkedet. 

2.6.1 Kommune- og regionsmarkedet 

Kommunemarkedet udgør cirka 70%32 af KMD’s 2011 omsætning, og havde en omsætningsvækst på 8,2% 

jf. trendanalysen i bilag 22.  

2010 var præget af at konkurrencestyrelsen vurderede at 29 ud af 34 kontrakter, hvor kommuner havde 

købt KMD Opus var ulovlige.33 Derfor var 2011 præget af mange udbud på kommunemarkedet, men KMD 

vandt 56 EU-udbud og SKI rammekontrakter ud af 64 udbud, hvilket modsvarer en hitrate på 87,5% på 

kommunemarkedet.34 

                                                        
32 Peder Sørensen (26. mar. 2012), http://www.kl.dk/Om-KL/KMD-risikerer-retssag-id100063/  
33 Rasmussen (7. jun. 2010), http://www.computerworld.dk/art/56464/konkurrencestyrelsen-29-kmd-aftaler-er-ulovlige  
34 KMD årsrapport 2011, s. 4 

http://www.kl.dk/Om-KL/KMD-risikerer-retssag-id100063/
http://www.computerworld.dk/art/56464/konkurrencestyrelsen-29-kmd-aftaler-er-ulovlige


 

19 

 

BPO området oplevede også succes i 2011 med at vinde Aarhus Kommunes lønadministration, og overtog i 

den forbindelse 80 medarbejdere. Kontrakten er 6-årig med option på to år yderligere. Med denne kontrakt 

får cirka 1 million offentlige og private lønmodtagere i dag beregnet løn via KMD’s systemer. 

Den objektive sagsbehandling som kommunerne håndtere lokalt, bliver i 2012 centraliseret i Udbetaling 

Danmark som ATP ejer. Dette påvirker i høj grad KMD’s salg herunder de fire lovbaserede softwareløsninger 

KMD Social Pension, KMD Underholdsbidrag, KMD Børneydelse og KMD Boligstøtte. KMD indgik i 2011 en 

aftale med Udbetaling Danmark om at KMD ville udføre IT-transitionen med at flytte opgaven fra kommu-

nerne til udbetaling Danmark. 

På kommunemarkedet har KMD i samarbejde med fem kommuner og støtte af Fonden for Velfærdsteknologi, 

skabt KMD Kontaktcenter. Dette produkt mindsker den administrative byrde i kommunerne ved at borgeren i 

højere grad får svar via hjemmesider, og i tilfælde af problemer kan chatte med kommunen og som kan 

eventuelt overtage styringen af skærmen, så borgen kan følge med hvor svarene kan findes. 

Endnu et nyskabende værktøj udviklet sammen med kommuner er KMD Nomadefamilier, som registrerer uro-

vækkende flyttemønstre og muliggør at opdage tilflyttende nomadefamilier før det er for sent35. 

På trods af et par år med faldende kundetilfredshed på kommunemarkedet, er den overordnede tilfreds på 

kommunemarkedet steget til 77% i 2011 fra 75% i 2010. 36  

2.6.2 Statsmarkedet 

KMD’s største individuelle kunde er SKAT. Til SKAT er man i øjeblikket leverandør af forskudsskattesystemet, 

eIndkomst og er midt i udviklingen af det nye fælles inddrivelsessystem (EFI). 

Andre vigtige kunder på statsmarkedet er Erhvervs- og Byggestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Kriminalforsor-

gen, Undervisningsministeriet og UNIC. De to sidstnævnte overtog KMD i forbindelsen med købet af Rambøll 

Informatik A/S.  

Til Erhvervs- og Byggestyrelsen har KMD i samarbejde med Dansk Scanning A/S indgået en aftale om løsnin-

gen DIADEM, også kaldet DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel. Løsningen samler 

alle nødvendige oplysninger et sted, så alle interessenter i boligkøb henter oplysninger direkte fra nettet. 

Data udgør næsten 1 million sager for ejendomme fordelt på 6.000 hyldemeter arkiver i kommunerne.  

KMD vandt i 2011 en kontrakt på statsmarkedet til at vedligeholde og udvikle internetportalen Virk.dk, som 

blev lanceret i december 2011. Portalen assisterer cirka 300.000 brugere om måneden med søgninger og 

viderestilling til 1.500 indberetningsløsninger, som varetages at omtrent 150 offentlige erhvervsrettede myn-

digheder. 

                                                        
35 KMD årsrapport 2011, s. 9 
36 KMD årsrapport 2011, s. 10 
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Omsætningen på statsmarkedet var i 2011 lidt over kr. 500 millioner, og oplevede en stigning på 3,8%.37  

2.6.3 Erhvervsmarkedet 

KMD omsatte i 2011 for over kr. 750 millioner på erhvervsmarkedet og oplevede en vækst i salget på 31% 

siden 2010.38 Denne fremgang er udelukkende organisk, da købet af Itella Information A/S i 2011 ikke ind-

går i regnskabsåret 201139. 

Den kæmpe fremgang skyldtes salg til nye kunder i energisegmentet samt mersalg til eksisterende kunder af 

BPO, IT-outsourcing til Coop, Synoptik og e-Boks samt application management, hvor der er indledt et samar-

bejde med Oticon omkring vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens ERP system baseret på Dynamics 

NAV. 

Med købet af Itella Information A/S som beskrevet i afsnit 2.5.4, udbyggede KMD sin position på erhvervs-

markedet indenfor print og kuvertering, og man indgik blandt andet en rammeaftale med Bankdata.  

Væksten i omsætningen på 31% vidner om KMD’s synlighed og anerkendelse på dette marked. I en image-

analyse foretaget af KMD på erhvervsmarkedet i 2011, anser 90% af de deltagende virksomheder KMD for 

at være en af de væsentligste leverandører inden for IT-outsourcing. Dette er en betydelig stigning fra 2010, 

hvor blot 77% anså KMD for blot at være en væsentlig leverandør. Yderligere afslørede imageanalysen at 

84% erhvervskunderne er særdeles tilfredse eller tilfredse med deres samarbejde med KMD.38 Begge kon-

klusioner er vigtige konkurrenceparametre og understreger KMD’s position på erhvervsmarkedet. 

2.7 Strategi, værdier og vision 

KMD’s strategi, værdier og vision har oplevet en revidering som afspejler virksomhedens daglige målsætnin-

ger. Via disse arbejder KMD’s vigtigste ressource, dets medarbejdere, på at realisere de nye ejeres målsæt-

ninger.  

2.7.1 Strategi 

Da KMD blev købt af EQT og ATP i 2009 reviderede KMD den hidtidige strategi og udarbejdede strategien 

”Plan 2013”, som var en ambitiøs vækstplan, hvor KMD både skulle øge omsætning, markedsandele, indtje-

ning og antallet af medarbejdere.  

Strategien tog derudover udgangspunkt i”KMD Classic”, dvs. en fornyelse af den kommunale produktporte-

følje med udgangspunkt i virksomhedens fremtidige systemudvikling på SAP-platformen. Yderligere var fokus 

på at udvikle ”KMD New”. At positionerer sig på vækstmarkeder som IT-outsourcing, BPO og application 

management. På grund af ændrede markedsmæssige forudsætninger i 2010, samt at selskabet havde opnå-

ede mange af de strategiske målsætninger i ”plan 2013”, reviderede og udvidede direktionen planen til 

2015 som KMD fortsat arbejder efter. Den nye strategi er afbilledet i bilag 6.  

                                                        
37 KMD årsrapport 2011, s. 10 
38 KMD årsrapport 2011, s. 12 
39 KMD årsrapport 2011, s. 5  
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Strategihuset er rammen om KMD’s fremtidige strategi. Historisk har KMD vokset organisk, dette fokus arbej-

der man fortsat efter med et mål om organisk vækst på 5%.  

Købet af Rambøll Informatik A/S øgede KMD’s internationale tilstedeværelse, med et KMD Informatik AB i 

Sverige. Yderligere understreget oprettelsen af KMD Sverige AB, målsætningen om international tilstedevæ-

relse. 

2.7.2 Værdier og vision 

I en omstillingstid fra offentlig til privat ejerskab, anerkender KMD virksomhedskulturen som et centralt om-

drejningspunkt til at realisere Plan 2015. 

Derfor lancerede direktionen i 2010 en ny performancekultur under overskriften ”Det nye KMD”, med en 

tilhørende vision, mission, værdier og kundeleveregler jf. bilag 7. Til dette har man udarbejdet et Årshjul, en 

standardiseret proces for alle ledelsesprocesser som performanceevaluering, lønsamtaler og udviklingssamta-

ler.  

Samspillet mellem KMD’s værdier, kundeleveregler samt mission og vision er illustreret i bilag 7.  

Værdierne i det nye KMD tager udgangspunkt i Respekt, Ansvar og Handlekraft. Kundelevereglerne er: Vi 

lytter, før vi taler, Vi ser med kundens øjne og Vi overrasker positivt.  

3. Strategisk analyse 

Formålet med dette kapitel er, at identificere og analysere hvordan de ikke-finansielle value-drivere som 

eksterne og interne faktorer påvirker forretningsgrundlaget, skabelsen af vedvarende konkurrencefordele 

samt værdiansættelsen af KMD i dag og fremtiden. 

Analysen afdækker på 4 forskellige niveauer de primære faktorer, som påvirker de fremtidige forventninger 

til udviklingen i KMD og opsummeres til sidst i en SWOT analyse, som en konklusion på de ikke-finansielle 

værdidrivere.  

Efterfølgende anvendes den strategiske analyse i samarbejde med regnskabsanalysen i afsnit 4 som grund-

lag til at evaluere indflydelsen på de finansielle præstationer og derfor budgetteringen i afsnit 5. 

3.1 PEST analyse 

Det første niveau af den strategiske analyse, fokusere på at belyse de eksterne makroøkonomiske forhold, 

og deres effekt på KMD’s forretningsmodel. 

KMD driver virksomhed primært i Danmark, med begrænsede aktiviteter i Sverige og Indien. Derfor er de 

tungt eksponeret overfor udviklingen i danske politiske, økonomiske, sociologiske og teknologiske forhold. 

Hertil anvendes PEST modellen. 
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3.1.1 Politiske faktorer 

KMD’s mål er at være ledende leverandør af software- og serviceløsninger med et klart offentligt fokus. 

Politiske forhold påvirker denne målsætning, grundet at kernemarkederne er kommunerne, staten og regio-

nerne og disses budgetter.  Derfor er europæiske målsætninger og den danske regerings politiske overbevis-

ning, og mærkesager afgørende for KMD.  

3.1.1.1 Dansk EU-formandskab i 2012 

EU-formandskabet går på skift imellem EU’s medlemslande hver sjette måned. Danmark overtog EU-

formandsposten fra Polen 1. januar 2012, og skal for 7. gang lede arbejdet, og kan derfor i et vist omfang 

præge dagsordenen i EU. 

I to dage 27-28. februar 2012 mødtes 200 Europæiske beslutningstagere i København for at diskutere, for-

udsætningerne for at skabe et velfungerende digitalt indre marked i Europa. Hovedkonklusionerne fra konfe-

rencen var at der gennemsnitligt kan skabes en stigning på 4% i EUs samlede BNP på europæisk plan inden 

2020. Det udgør cirka € 500 milliarder40 i Europa, og kr. 60 milliarder i Danmark alene.41 

På et uformelt rådsmøde den 2.-3. Februar i København, var det enighed mellem EU’s erhvervsministre om at 

arbejde for en fordobling af e-handlen inden 2015, at sikre rammen for offentlige udbud og indkøb kan 

foregå elektronisk inden 2016, og at sikre at størstedelen af alle fakturaer i EU sendes elektronisk inden 

2020.40  

Med Danmark som formand for EU påbegyndes en revision af direktivet om videregivelse af den offentlige 

sektors informationer (PSI-direktivet). Formålet er at gøre det nemt for borgere og virksomheder i EU at få 

adgang til informationer fra offentlige myndigheder. En analyse foretaget af Europa-kommissionen i 2011 

vurderes det totale markedsværdi på information fra den offentlige sektor omtrent € 40 milliarder. Værdien 

af videregivelse og anvendelse af denne information i den europæiske økonomi er estimeret i størrelsen af € 

140 milliarder årligt.40 

Det danske EU-formandskab har med konferencen og den påbegyndte revision af PSI-direktivet, været en 

betydelig faktor i at bestræbe sig på at vedtage fælles standarder for at digitalisere og effektivisere pro-

cesser på tværs af landegrænser. 

3.1.1.2 SRSF-regeringen 

Derfor er selskabet eksponeret overfor ændringer i det politiske landskab, og den siddende regeringens 

politiske overbevisning. 

                                                        
40 
http://eu2012.dk/da/Meetings/Conferences/Feb/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/Digital%20single%20market/Faktaark%2
0DK%20DSM%20konference.pdf  
41 Elkær (8. dec. 2011), http://www.computerworld.dk/art/204231/saadan-kan-danmark-score-60-milliarder-kroner-paa-it  

http://eu2012.dk/da/Meetings/Conferences/Feb/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/Digital%20single%20market/Faktaark%20DK%20DSM%20konference.pdf
http://eu2012.dk/da/Meetings/Conferences/Feb/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/Digital%20single%20market/Faktaark%20DK%20DSM%20konference.pdf
http://www.computerworld.dk/art/204231/saadan-kan-danmark-score-60-milliarder-kroner-paa-it
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Som følge af krisetiden efter IT-boblen i 2000-2001 skiftede Danmark regering til VK-regeringen jf. bilag 8. 

I perioden fra nov. 2001 til apr. 2009 førte den højreorienteret regering en politik der, arbejdede for at 

minimere den offentlige sektor, ud fra den neoklassisk teori om at fri konkurrence og markeder er effektive, 

og staten er et forstyrrende element. Beviset på dette er blandt andet lov nr. 548 af juni 2006, som medførte 

til salget af KMD, men også strukturreformen som trådte i kraft 1. januar 2007 der sammenlagde 271 kom-

muner til 98, 13 amter til 5 regioner og 15 statsamter til 5 statsforvaltninger.  

I oktober 2011 mens Finanskrisen var på sit højeste globalt, får Danmark en ny SRSF-regering. I regerings-

grundlaget fremgår at man vil styrke Danmarks infrastruktur for informations- og kommunikationsteknologi, og 

centralisere de forskellige myndigheders indsats i et IT sikkerhedscenter under Forsvarsministeriet og varetage 

opgaven som den nationale IT-sikkerhedsmyndighed.42 

På velfærdsområdet vil SRSF-regeringen opstille ambitiøse og bindende målsætninger som forpligter regio-

ner og sygehuse til at tage velfærdsteknologien til sig. Herunder at øge brug af telemedicinske behandlings-

former, og tænke nye telemedicinske afdelinger ind i opbygningen af nye supersygehuse over hele Dan-

mark.43 

På ældreområdet vil staten i samarbejde med kommunerne udbrede velfærdsteknologi til at gøre ældre 

selvhjulpne, og mindske manglen på arbejdskraft. I regeringsgrundlaget står specifikt nævnt: ”Regeringen vil 

undersøge muligheden for at give ældre ret til digitale løsninger, som et led i deres velfærd, når det kan øge 

kvaliteten og reducere omkostningerne, f.eks. hvor hjemmebesøg erstattes af videosamtaler”.44 

På serviceområdet til borgerne ønsker regeringen at udnytte den offentlige sektors efterspørgsel til at frem-

me innovation og problemløsning, så private virksomheder øger konkurrencedygtigheden og den offentlige 

sektor yder forbedret service til borgerne.45  

At regeringsgrundlaget specifik indeholder de elementer konkludere at KMD er godt positioneret til vækst 

indenfor Sundheds IT med KMD Care produkter og KMD Kontaktcenter løsningen.  

3.1.1.3 Danske regioners økonomiaftale 2012  

Regeringen indgik i juni 2011 en økonomiaftale med Danske Regioner (DR) for 2012 der ligger inden for 

rammerne fastlagt med genopretningspakken fra 2010 og de økonomiske rammer fastlagt i 2020-

reformerne. Af punkt 2 de økonomiske rammer, fremgår at de samlede nettodriftsudgifter på sundhedsområ-

det er kr. 93.297 millioner i 2012.46  

Samtidigt vil regeringen i de danske regioner også have styrket økonomistyringen, og har igangsat et tvær-

offentligt projekt, der skal sikre en forbedret økonomistyring i hele den offentlige sektor.  

                                                        
42 Regeringen (okt. 2011), Et Danmark der står sammen, s. 40   
43 Ibid, s. 44 
44 Ibid, s. 49 
45 Ibid, s. 14 
46 Regeringen og Danske regioner (2. Jun. 2011), Aftale om regionernes økonomi for 2012, s. 2 
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Projektets fokus er blandt andet på budgetgrundlag og – processer, ledelsesrapportering samt sammenhæng 

mellem økonomi- og virksomhedsstyring.  

I aftalens punkt 8 Digitalisering, sundheds-IT og telemedicin, fremgår at der er vedtaget en fællesoffentlig 

digitaliseringsstrategi med ambitiøse mål for perioden 2011-2015, indeholdende en fuldt konsolideret elek-

tronisk patientjournal (EPJ) inden udgangen af 2013. Desuden øremærkes kr. 50 millioner i ABT-fonden (fon-

den for velfærdsteknologi) til udbredelse af egnede telemedicinske løsninger.47 Målene og milepælene i 

aftale om sundheds-IT fremgår af bilag 9. 

3.1.1.4 Udbudsdirektivet 

Danske offentlige virksomheder er underlagt Europaparlamentets Direktiv 2004/18/EF af 31. Marts 2004, 

om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjene-

steydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.  

Disse stramme udbudsregler fra EU, er indført for at undgå nepotisme og korruption samt sikre god forvalt-

ning af skatteydernes penge.  

Reglerne medfører blandt andet at offentlige myndigheder har annonceringspligt, dvs. at opgaver skal an-

nonceres online eller i tidsskrifter, ved indkøb af varer og tjenesteydelser når indkøbet overstiger kr. 

500.00048 

Yderligere er der udbudspligt for den offentlige sektor når indkøbet i 2012 over en 4-årige periode oversti-

ger følgende beløb49: 

Statslige myndigheder:  kr. 968.383 

Regionale/kommunale myndigheder: kr. 1.489.820 

Dermed er størstedelen af KMD’s omsætning i stor grad kendetegnet ved at være mere stabil end mange 

andre IT virksomheder, på grund af kontrakternes længde typisk er over 48 måneder for udbud. På bag-

grund af disse regler og praksis, var det netop konkurrencestyrelsens vurdering at 29 ud af 34 kommuner i 

2010 havde overtrådt udbudsdirektivets bestemmelser ved at indgå kontrakt med KMD om levering af KMD 

Opus løsningerne uden at være gået i udbud50 

Af økonomiaftalen mellem Staten og Danske Regioner er benævnt en aftale om konkurrencepakke, som frem 

mod 2015 sikrer en markant vækst i konkurrenceudsættelsen i regionerne51. 

                                                        
47 Regeringen og Danske regioner (2. Jun. 2011), Aftale om regionernes økonomi for 2012, s. 9 
48 Udbudsportalen (20. mar. 2012), http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Direktiver-love-og-
regler/Udbudsregler/Tilbudsloven-Danske-regler-for-udbud/  
49 Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Tærskelværdier 2012 og 2013 
http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/udbudsregler/regler/taerskelvaerdier-2012-og-2013/  
50 Konkurrencestyrelsen (jun. 2010), Redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus 
51 Regeringen og Danske regioner (2. Jun. 2011), Aftale om regionernes økonomi for 2012, s. 10 

http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Direktiver-love-og-regler/Udbudsregler/Tilbudsloven-Danske-regler-for-udbud/
http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Direktiver-love-og-regler/Udbudsregler/Tilbudsloven-Danske-regler-for-udbud/
http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/udbudsregler/regler/taerskelvaerdier-2012-og-2013/
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3.1.1.5 Opsummering politiske forhold 

Alt i alt er de europæiske og nationale politiske begivenheder retningspåvirkende for de markeder som dag-

ligt serviceres af KMD’s kernekompetencer. Derfor vil fremtidige reguleringer af de statslige budgetter og 

større fokus på udvikling af effektive administrative arbejdsgange i kommuner og innovative velfærds-IT 

løsninger, have en forstærkende effekt på KMD’s nuværende positionering indenfor offentlige IT-løsninger i 

KMD’s 2015 plan.  

3.1.2 Økonomiske faktorer 

3.1.2.1 Konjunkturfølsomhed 

KMD’s forretningsgrundlag er anti-cyklisk og upåvirket af de økonomiske konjunkturer i Danmark. Den primæ-

re årsag til dette er, at hovedparten af KMD’s omsætning er generet via udbud med en kontraktlængde på 

minimum 4 år. En anden årsag er, at de offentlige kunder som KMD handler med årligt vedtager nye budget-

ter i samarbejde med regeringen. På trods af at staten har lavet flere bankredninger, og bankpakker som 

har medført underskud på statskassen og dermed presset IT budgetterne, forventes modernisering indenfor IT 

fortsat at sikre en høj stabilitet i KMD’s omsætning, upåagtet de økonomiske konjunkturer.  

3.1.2.2 Renteudsving 

En stor del af KMD’s lån er variabelt forrentet. Det er en koncernpolitik at afdække 80% af de variabelt 

forrentede lån, hvis samlede nominelle værdi af renteswaps i 2011 udgør kr. 154,7 millioner. En forøgelse i 

markedsrenten med 1% vil således medføre en resultateffekt på kr. -0,7 million. Derfor har udsving i renten 

kun en begrænset effekt på virksomhedens resultat.52  

3.1.2.3 Valutakursudsving 

Det er KMD koncernens politik at datterselskaber i mest mulig omfang indgår kontrakter i egen valuta, og 

kontrakter med udenlandske leverandører primært indgås i Euro eller koncernselskabernes lokale valuta.  

I 2011 udgjorde danske kroner 99,4% af koncernens omsætning, hvilket dermed minimere koncernens uden-

landske selskabers eksponering overfor valutaudsving, og behovet for at indgå valutaterminsforretninger.52  

3.1.2.4 Økonomisk udsigt  

Danmark er ramt hårdere af den finansielle krise, end man tidligere havde forventet. I 2011 og 2012 blev 

forventningerne til væksten i bruttonationalproduktet (BNP) revideret til hhv. 0,8% og 0,2%. Derefter forven-

tes væksten at stige stødt i 2013 som følge af øget verdenshandel, og det private forbrug igen tager til med 

1,2% og 1,75% i 2015 jf. bilag 10.  

I 2010 udgjorde den offentlige sektors IT over 30,5% omtrent kr. 19,3 milliarder af hele Danmarks IT for-

brug, og udgør dermed den største sektor indenfor IT investeringer. På trods af den finansielle krise og sta-

tens store omkostninger til bankredninger og hjælpepakker, er det offentliges IT investeringer vokset med 

                                                        
52 KMD årsrapport 2011, s. 62 
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0,7% i 2011, og forventes yderligere at stige med 3,1% i 2012. Selvom at den offentlige sektor udgør stør-

stedelen af hele Danmarks IT investeringer, forventes den årlige vækstrate i perioden 2010 til 2015, at være 

under gennemsnittet, på blot 2,4%.53 

3.1.2.5 Udviklingen i arbejdsomkostningerne 

I Danmark er arbejdsomkostningerne i den private sektor steget med 2,9% i fjerde kvartal af 2011, set i 

forhold til samme kvartal i 2010. Dermed overstiger dette den generelle vækst i de 27 EU medlemslande, 

som blot var 2,7%. Væksten i Danmarks arbejdsomkostninger ligger generelt over både de 27 EU landes og 

USA’s i perioden første kvartal 2009 til fjerde kvartal 2011. Til sammenligning steg arbejdsomkostningerne i 

USA blot 2,2% i fjerde kvartal i 201154 som illustreret i bilag 11. 

Dermed presses danske virksomheders internationale konkurrence evne, såfremt at udviklingen fortsætter 

hvilket på sigt medfører øget offshoring af arbejdspladser.  

3.1.2.6 Opsummering økonomiske forhold 

På baggrund af den forventede økonomiske udvikling indenfor det offentlige IT marked, vurderes KMD at 

være stærkt positioneret for at tage yderligere markedsandele.  

KMD var i 2010 den største leverandør af IT til den offentlige sektor med en markedsandel på 17,6%55, og 

har sidenhen købt Rambøll informatik. Som markedsleder kan man udnytte skala-fordele og kundekendskab 

til at udkonkurrere konkurrenter, hos kunder med presset IT budgetter.  

3.1.3 Sociokulturelle faktorer 

3.1.3.1 Flere ældre i 2044  

Danmark står i fremtiden foran en stigning i den gennemsnitlige alder. Antallet af personer der fylder 65 år, 

estimeres at vokse hvert år fra 2011 til 2044. Hermed forventes der at være 1.419.000 personer på 65 år 

mod 965.000 personer i 201156 jf. bilag 12. 

Samtidigt forventes den danske befolkning at stige 10%, fra 5.561.000 personer i 2011 til 6.140.000 i 

2050. Væksten i Danmarks befolkning skyldes primært at der bliver 57% flere ældre, som er fyldt 65 år 

indtil 2044. Selvom der hvert år frem til 2044 vil blive flere ældre, vil tilvæksten være størst frem mod 2020 

hvor der vil være 208.000 flere personer der fylder 65 år.56  

Hermed vil der være et stigende pres på sundhedsvæsenet, og ældreplejen for at finde effektiviseringer og 

besparelser på områder, som i forvejen mangler arbejdskraft. Her kan blandt andet KMD Online Omsorg 

løsningen, være et produkt der imødekommer noget af dette behov.  

                                                        
53 IDC, Denmark vertical markets 2010 vendor shares and 2011-2015 forecasts, 2010, s. 25 
54 Danmarks statistik (27. mar 2012), Nyt fra Danmarks statistik, nr. 161 
55 IDC, Denmark vertical markets 2010 vendor shares and 2011-2015 forecasts, 2010, s. 14 
56 Danmarks statistik (4. maj 2011), Nyt fra Danmarks statistik, nr. 205 



 

27 

 

3.1.3.2 Flere ældre i udkants Danmark  

Der er store regionale forskelle i alderssammensætningen mellem kommunerne. I 2020 forventes andelen af 

ældre at være størst i Læsø- og Ærø kommune med 40% og 35%, mens den vil være mindst i Københavns- 

og Aarhus Kommune med 10% og 15%.57  

Således forventes det at være ø-kommunerne, Nordjylland, Sydjylland og Sydsjælland der har en andel af 

ældre over 65 år, som ligger langt over landsgennemsnittet på 20%. Årsagen til denne fordeling, skyldes at 

uddannelsesinstitutionerne ligger i de største byer og tiltrækker dermed en yngre befolkningsgruppe.  

I de 20 kommuner der havde den største andel af personer over 65 år i 2011, vil andelen i gennemsnit stige 

med 5,6 procentpoint til år 2020. Til sammenligning vil de kommuner som i 2011 havde den laveste andel af 

personer som var fyldt 65 år, i gennemsnit kun have en stigning i andelen på 3,1 procentpoint til år 2020. 

Andelen af personer over 65 år fordeler sig i kommunerne i år 202057 som vist i bilag 13. 

Årsagen til at storbyerne også har en mindre andel af ældre skyldes beskæftigelsesudviklingen i de seneste 

25 år, som har været gunstig for storbyerne og tiltrækker i stigende grad personer i den erhvervsaktive al-

der.  

3.1.3.3 Størst indvandring af vestlige statsborgere 

I Danmark er der registeret 69.298 indvandringer i 2011, og til sammenligning blev der i 2011 blot registret 

58.998 fødsler i 2011. Dermed overstiger indvandringen fødselsraten.  

Størstedelen af indvandringerne har siden 2003 været af vestlige statsborgere. Udvidelsen af EU 1. Maj 

2004 med ti nye medlemslande til 25 lande fra tidligere 15 medlemslande og Schengen-samarbejdets reg-

ler om fri bevægelighed ses tydeligt i statistikken i bilag 14, efter 2004 hvor indvandringen af borgere fra 

vestlige lande stiger markant.58  

I 2011 var omtrent halvdelen af alle indvandringer i Danmark vestlige og udgjorde 31.761 en stigning på 

1.656, mens ikke-vestlige indvandringer faldt med 368 til 16.490.  På trods af den store stigning i vestlige 

indvandringer, er den største minoritet i Danmark fra Tyrkiet.58  

Ved indgangen til 2012 var 60.390 personer registeret med tyrkisk oprindelse i Danmark jf. bilag 14, og 

udgør dermed 1,1% af Danmarks befolkning. Tæt på halvdelen af de personer med tyrkisk oprindelse i 

Danmark, er efterkommere. Som nummer to og tre, ligger Polen og Tyskland med hhv. 31.720 og 31.475 

personer og en efterkommerandel på blot 12% og 9% af personer med polsk og tysk oprindelse. 58 

Når 1,1% af den danske befolkning har tyrkiske rødder, vil der naturligt opstå subkulturer i Danmark og et 

øget pres fra denne folkegruppe på at imødekomme disses behov.  

                                                        
57 Danmarks statistik (4. maj 2011), Nyt fra Danmarks statistik, nr. 205 
58 Danmarks statistik (9. feb. 2012), Nyt fra Danmarks statistik, nr. 62 
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Dette kan på sigt medføre at der på undervisningsområdet, ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet op-

står behov, som kræver specifikt tilpasset undervisning eller behandlingsform af denne målgruppe. Med flere 

subkulturer i det danske samfund og at indvandringen overstiger antallet af levende fødte, vil der på sigt 

opstå et samfundsproblem i Danmark med et stigende antal ældre og færre i arbejdsstyrken. Derfor bør 

soft- og hardware løsninger proaktivt understøtte udviklingen, og skabe innovative konkurrencedygtige løs-

ninger der mindsker samfundsomkostningerne uden at det kompromittere kvaliteten af den danske velfærds-

model.  

3.1.3.4 Stigende udgifter til hjemmesygepleje 

Kommunale gennemsnitlige nettodriftsudgifter til hjemmesygepleje er steget med 15,8% i perioden 2008 til 

2010. Således var udgifterne i 2010 kr. 507 pr. indbygger, mod kr. 438 i 2008.59 

Region Hovedstaden står for den største stigning i gennemsnitsudgifterne til hjemmesygepleje. I perioden 

2008-2010 er gennemsnitsudgifterne således steget med 29,3% i Region Hovedstaden, mens den i Region 

Sjælland blot steg med 2,6% i perioden.59  

Udgifterne i bilag 15 er opgjort i årets priser, og tager ikke højde for kommunernes alderssammensætning. 

På trods af dette indikerer tallene generelt at de gennemsnitlige nettodriftsudgifter til hjemmesygepleje er 

steget i alle kommunerne, i perioden 2008 til 2010. En udvikling og en omkostning som i fremtiden ikke for-

ventes at blive mindre for kommunerne, givet at antallet af folk over 65 år forventes at vokse hvert år i peri-

oden 2011 til 2044 jævnfør bilag 12. 

3.1.4 Teknologiske faktorer 

Den teknologiske udvikling påvirker konstant rammebetingelserne for dagligdagen i det private erhvervsliv, 

Kommunerne og Staten. Den teknologiske æra, påvirket af den bærbare PC og mobiltelefonen har udviklet 

et kommunikationsbehov om i stigende grad er at være tilgængelige 24-7-365. Med udviklingen af internet-

tet og tilgængeligheden af Smartphones og tablet pc’en, er udvekslingen og afhængigheden af data vokset 

og integrationen af disse i hverdagen, skaber uanede teknologiske muligheder.  

3.1.4.1 Cloud teknologi 

Cloud computing er en serviceydelse ydet af en IT-leverandør, leveret og benyttet via internettet. Cloud-

computing tilbyder skalafordele, da teknologien kan anvendes af flere decentrale IT-brugere på samme tid, 

som et alternativ til at have lokale installationer på deres pc eller servere. Softwaren er så installeret på IT-

leverandørens sikrede servere et centralt sted, og brugere tilgår softwaren via internettet. Dette sikrer høj 

stabilitet, oppe tid, backup, kundetilpasset behov og forbrug samt begrænser omkostninger til personale i 

kundens IT-afdeling. Cloud computing ydelser kan generelt deles op i forskellige services som eksempelvis ”IT-

infrastruktur som service” som udgør hosting af hjemmesider, og ”Software as a service” (SAAS) som dækker 

over e-mailsystemer, kontorprogrammer/programpakker. 

                                                        
59 Danmarks statistik (27. sep. 2011), Nyt fra Danmarks statistisk, nr. 454 
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Dog er Cloud teknologien til det offentlige begrænset af at globale Cloud tilbud ikke lever op til reglerne 

om beskyttelse af personfølsomme data i Danmark. 

Fire ud af ti offentlige myndigheder anvender i dag Cloud computing. I 2010 anvendte kommunerne hyppigst 

teknologien med 46%, mod staten der anvendte det i 30%60 af myndighederne som det fremgår af bilag 

16.  

I den offentlige sektor samlet set, anvender 33% af alle myndigheder IT-infrastruktur som service, mens blot 

18% anvender software som service. Baggrunden for at anvende Cloud computing i de offentlige myndighe-

der er primært et økonomisk spørgsmål. Dertil svare 65% af myndighederne at det er den vigtigste faktor 

og det har stor betydning. Andre afgørende faktor for valget af Cloud computing er fleksibiliteten, sikkerhed 

og funktionalitet, med hhv. 63%, 59% og 54% der tillægger det stor betydning.60  

3.1.5 Opsummering af PEST-analyse 

Baseret på PEST-analysen har jeg fundet følgende samfundsfaktorer som værende af størst indflydelse på 

KMD. Disse er skitseret i tabel 1 forneden. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

3.2 Brancheanalyse 

I brancheanalysen vil jeg via Porters Five Forces analysere rivaliseringen i branchen. Analysen vil efterføl-

gende tilkendegive, hvorvidt branchen påvirker det fremtidige værdiskabelsespotentiale for KMD. En indika-

tion som senere vil blive anvendt i budgetteringen i afsnit 5. Analysen er afbilledet i bilag 17.  

                                                        
60 Danmarks statistik (24. jan. 2011), Nyt fra Danmarks statistisk, nr. 32 

Figur 2 Opsummering af PEST-analyse 
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3.2.1 Kundernes forhandlingsstyrke 

Sammensætningen af kunder er meget varierende, da KMD agerer på 4 forskellige markeder som beskrevet 

i afsnit 2.6 markeder. Størstedelen af KMD’s omsætning stammer fra offentlige myndigheder, mange af dem 

udgør de største virksomheder i Danmark og derfor har de en betragtelig forhandlingsstyrke. Heraf oprinder 

70%, et kritisk højt niveau af omsætningen fra kommunemarkedet. Dette giver yderligere kommunerne en 

kæmpe forhandlingsstyrke, på trods af at salget er fordelt på 98 kommuner, og at offentlige kontrakter der 

overstiger kr. 1.489.820 skal i licitation.  

Af KMD’s kontrakters generelle forretningsbetingelser §11 opsigelsesvarsel fremgår det at aftaler om opsi-

gelse på løbende ydelser kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel, med mindre andet er af-

talt.61 Dette svækker kundernes forhandlingsstyrken, hvis en kontrakt er indgået og der ikke er aftalt eventu-

elt kortere opsigelsesfrist.   

Erhvervsmarkedet og de kunder som KMD fokusere på er middel-store virksomheder typisk med over 100 

ansatte. Dette marked er mere segmenteret og kundernes forhandlingsstyrke er langt højere, givet det større 

antal leverandører af IT-outsourcing, økonomisystemer, BPO-ydelser, application management mm. Dette har 

fremmet forhandlingsstyrken for kunderne, og udviklet markedet til primært at konkurrere på pris og givet 

større valgfrihed for den enkelte kunde. 

På kommunalmarkedet er KMD i dag leverandør af såkaldt kritiske faglige it-løsninger til en værdi af kr. 1,1 

milliard i 2011.62 De kritiske IT-løsninger udgør stamregistre (ESR, P-data, V-data m.fl.) og infrastruktur 

(Doc2archive, KMD Udbetaling, KMD Sag m.fl), hvor KMD på nuværende tidspunkt har monopol på at levere 

disse. De kritiske IT-løsninger er nødvendige for kommunerne til at varetage lovgivningsmæssigt fastsatte 

forpligtelser vedrørende beregning og udbetaling af sociale velfærdsydelser. I forbindelse med salget af 

KMD er der mellem KL og de nye ejere EQT og ATP, indgået en transitionsaftale der gælder i 9 år fra over-

dragelsen af aktiemajoriteten af KMD, med det formål at virksomheden ikke må udnytte sin stilling på mar-

kedet, skal sikre forsyningssikkerhed, og at KMD ikke kan opsige de enkelte løsningsaftaler eller lukke en 

kritisk IT-løsning uden at der er skabt et alternativ.63  

I skrivende stund truer KL selskabet med at anlægge sag mod KMD i fogedretten. Årsagen er, at priserne 

ifølge KL og KOMBIT er steget markant efter salget af KMD. En anden årsag til kritikken er, at KMD beskyl-

des for at holde sine priser skjult, og ikke vil udlevere prisdata til KOMBIT som er kommunernes fælles bestil-

ler, til at undersøge udviklingen i KMD’s prissætning.   

                                                        
61 
http://www.nemkonto.dk/Myndighed/~/media/Files/Nemkonto/Myndighed/1025613_Generelle_forretningsbetingelser_ver_aug2
0031.ashx  
62 Hansen (23. mar. 2012), http://www.computerworld.dk/art/214690/her-er-kmd-039-s-samlede-it-regning-til-kommunerne  
63 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Beskrivelse af Transitionsaftalen 

 

http://www.nemkonto.dk/Myndighed/~/media/Files/Nemkonto/Myndighed/1025613_Generelle_forretningsbetingelser_ver_aug20031.ashx
http://www.nemkonto.dk/Myndighed/~/media/Files/Nemkonto/Myndighed/1025613_Generelle_forretningsbetingelser_ver_aug20031.ashx
http://www.computerworld.dk/art/214690/her-er-kmd-039-s-samlede-it-regning-til-kommunerne
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KMD nægter at udlevere prisdata til KOMBIT med henvisning til at der kan være tale om kartel-dannelse, 

hvis KMD og KOMBIT udveksler prisoplysninger.64 

Salgsprocessen af KMD er notorisk følsomme, og det påbegyndte slagsmål risikere i bedste fald at presse 

prisen og i værste fald sætte processen helt i stå, vurdere Professor Anders Drejer fra Aalborg Universitet.65  

Vurderingen af kundernes forhandlingsstyrke på det offentlige marked vurderes som middel, da kunderne 

har en størrelse der signifikant påvirker på omsætningen i branchen. At forhandlingsstyrken ikke er større 

skyldes at kontrakternes længde typisk løber i 4 år, og at der har store både økonomiske og organisatoriske 

omkostninger for kunderne at skifte leverandør. På det private marked er rivaliseringen mellem leverandø-

rerne intens, da mange af ydelserne er standardiserede, hvilket øger gennemsigtigheden blandt leverandø-

rernes tilbud og derfor er priskonkurrencen og kundernes forhandlingsstyrke i markedet særligt høj. 

KMD’s forhandlingsposition overfor kunderne vurderes som høj. KMD er den foretrukne IT leverandør og er 

markedsleder på det kommunale marked som dækker 70% af omsætningen. Yderligere har KMD monopol 

på de såkaldt kritiske IT-løsninger til kommunerne, og har indgået en 9-årig transitionsaftale på systemer der 

i øjeblikket ikke findes nogle alternative leverandører på. Dette sikre en stor del af omsætningen uden reel 

konkurrence. Men fra 2014 forventes de første udbud at komme på disse løsninger hvilket mindsker KMD’s 

fremtidige forhandlingsstyrke.  

3.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

KMD påbegyndte i 2011 på at have en central leverandørstyringspolitik, udarbejdet på baggrund af FN 

Global Compacts 10 Principper. Derfor valgte man i 2011 at lave en intern auditering af Mahindra Satyam, 

som er virksomhedens strategiske samarbejdspartner i Indien. På baggrund af denne undersøgelse udført af 

KMD’s eget auditeringsteam, fandt man ikke nogen overtrædelser af FN Global Comptacts 10 principper.66 

KMD’s primære leverandører er deres 3.267 fuldtidsansatte medarbejdere i 2011. De tilkøbte virksomheder 

Rambøll Informatik A/S og Itella Information A/S indgår med i alt 198 personer. Personaleomkostningerne 

inkl. lønninger og pension udgjorde i 2011 over kr. 2 milliarder og er dermed den største omkostning i resul-

tatopgørelsen. Herefter kommer andre eksterne omkostninger på over kr. 1,6 milliarder og dækker over 

omkostninger til vareforbrug, distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.  

I forbindelse med strategien Plan 2015 implementerede KMD en ny organisationsstruktur i januar 2011. Fun-

damentet i strategien er en konkurrencedygtig omkostningsstruktur og en organisk vækst på 5% om året, som 

i 2011 medførte afskedigelse af 72 medarbejdere i KMD’ software forretning, primært i AS enheden.  

                                                        
64 Peder Sørensen (26. mar. 2012), http://www.kl.dk/Om-KL/KMD-risikerer-retssag-id100063/  
65 Hansen (30. mar. 2012), http://www.computerworld.dk/art/215346/kmd-s-salgsproces-i-fare-risikerer-at-gaa-helt-i-staa 
66 KMD årsrapport 2011, s. 27 

http://www.kl.dk/Om-KL/KMD-risikerer-retssag-id100063/
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For at tilpasse omkostningsstrukturen yderligere, indgik KMD i marts 2011 en 4-årig aftale med ISS Danmark 

til en værdi af cirka kr. 42 millioner, om levering af catering og rengøring i på alle KMD’s lokationer i Dan-

mark.67  

Outsourcingen forventes at være sket i en budrunde, blandt flere leverandører. KMD outsourcede med kon-

trakten 48 kantinemedarbejdere til ISS. Outsourcingen af KMD’s kantinepersonale kan påvirke medarbejder-

nes opfattelse og produktivitet i KMD. Medarbejdere der er stærkt faglige organiseret, og har 3 medarbej-

dervalgte bestyrelsesmedlemmer.  

Medarbejdertilfredshedsanalysen (MTA) i 2011 viste en negativ udvikling i relation til 2010. Faldet i medar-

bejdertilfredsheden er en tydelig reaktion fra KMD’s medarbejdere på de mange implementeringer der har 

påvirket de ansatte som eksempelvis et årshjul til at styre administrative processer og tværgående perfor-

manceevaluering.  

SAP er verdens største leverandør af ERP systemer, og indgik i 2005 et partnerskab med KMD omkring ud-

viklingen af ERP systemer til det offentlige, som er et af de første i verden. Dermed er det en eksklusiv aftale 

for både KMD og SAP. Men forhandlingsgrundlaget for KMD er begrænset i forhold til SAP, som har over 

55.000 ansatte og salg i mere end 50 lande globalt.  

Cloud teknologien forventes i fremtiden at blive stadigt større. KMD har i samarbejde med Microsoft lanceret 

en dansk Cloud løsning, som sikre at data ligger på en server i Danmark og overholder reglerne om opbeva-

ring af personfølsomme data. Løsningen blev lanceret i markedet i løbet af 1 kvt. 2012. Aftalen er blandt 

den første af sin slags på verdensplan, og dette giver dermed KMD en betydelige forhandlingsstyrke overfor 

konkurrende udbydere af Cloud løsninger i Danmark og Skandinavien. At KMD har entreret med Microsoft vil 

alt andet lige være en konkurrencefordel, da begge virksomheder er markedsledere i hver deres segment til 

offentlige myndigheder, og derfor står stærkt forhandlingsmæssigt overfor andre leverandører.68 

KMD har i Danmark den bedst mulige forhandlingsstyrke givet virksomhedens størrelse og tilstedeværelse på 

det danske offentlige marked. Dog er virksomheden svækket betydeligt internationalt, givet at KMD’s salg er 

mindre end DKK 30 millioner internationalt i 3 datterselskaber, med en arbejdsstyrke på 45 personer i 

2011.69 

3.2.3 Adgangsbarriere 

I IT-branchen er der varierende adgangsbarriere på forskellige markeder, også afhængig af hvor i værdi-

kæden man ønsker at entrere i markedet. 

                                                        
67 Birkeland Kjær (31. mar. 2011), Aftale mellem KMD og ISS skal sikre godt arbejdsmiljø og øget konkurrencekraft, Pressemeddelel-
se, www.dk.issworld.com 
68 Hellman (3. okt. 2011), KMD og Microsoft lancerer dansk cloud til det offentlige, pressemedelelse, www.kmd.dk  
69 KMD årsrapport 2011, s. 22. 

http://www.iss.dk/
http://www.kmd.dk/
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På Kommunemarkedet og statsmarkedet er der store adgangsbarrierer. KMD er den eneste leverandør af 

kritiske IT-systemer til kommunerne, og har indgået en 9-årig transitionsaftale for at sikre forsyningssikkerhed 

til deres kunder.  

KMD er blevet kritiseret voldsomt og truet med en stævning i fogedretten af KL. Sagen er endnu ikke afsluttet 

og bør følges tæt fremover, da den udgør en væsentlig trussel for det fremtidige indtjeningsgrundlag for 

KMD på kort sigt. 

Der er særligt adgangsbarriere i udbudssager til de offentlige myndigheder. Herunder er eksempelvis store 

krav til virksomhedernes økonomiske soliditet, samt meget detaljerede kravspecifikationer og en omfattende 

mindstekravs liste. Dette udelukker automatisk små og mellemstore virksomheder.70  

På erhvervsmarkedet er adgangsbarriererne modsat det offentlige, meget mindre og markedet er kende-

tegnet ved fuldkommen konkurrence. Med så intens en konkurrence, er der reelt kun en mulighed, som at vok-

se via horisontal eller vertikal integration. Mængden af succes kan stort set måles på den kritiske masse og 

udnyttelsen af stordriftsfordele. Hvis de eksisterende virksomheder bliver udfordret af nye virksomheder, 

opleves det ofte at priserne sænkes for at udelukke konkurrenter, hvilket besværliggør at differentiere sig på 

andet end prisen for nye virksomheder. 

Adgangsbarriererne i IT-branchen er store uanset virksomhedens størrelse. Derfor skal nyetableret virksom-

heder der vil entrere på markedet have produktinnovationer målrettet et uudviklet nichebehov, og som kan 

købes under udbudsgrænsen. Alternativt skal virksomheder være store internationale aktører, som har kapita-

len til at købe sig ind på det danske marked.  

3.2.4 Substituerende produkter 

KMD’s kunder har på mange områder flere muligheder for at vælge substituerende produkter. I bilag 18 er 

et udsnit af leverandører som levere substituerende produkter til KMD.  

Bilag 18 illustrerer den brede produktportefølje i KMD, hvor enkelte ydelser er teknologisk tunge og kræver 

både hardware og konsulenter som Netværksservices, mens andre som BPO er meget personaletunge og 

beviser at KMD konkurrere mod flere substituerende produkter. Kritiske IT-løsninger er ikke afbilledet da der 

ikke findes substitutter på nuværende tidspunkt. 

Når kontrakter er i udbud for typisk 4 år eller flere ad gangen, indgår omkostninger til at skifte leverandør. 

Dette fordyrer kundernes tilbud fra ikke eksisterende leverandører, i det at leverandørerne har faste omkost-

ninger personale mm. til implementering af et nyt IT system, konvertering af data og uddannelse af hele kun-

dens organisation. Dermed er det alligevel en stor administrativ byrde og omkostningstungt for de offentlige 

myndigheder og institutioner at skifte leverandør til et nyt IT system. 

                                                        
70 Hansen (18. jan. 2012), http://www.computerworld.dk/art/208799/smaa-it-firmaer-opgiver-offentlige-kunder  

http://www.computerworld.dk/art/208799/smaa-it-firmaer-opgiver-offentlige-kunder
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På trods af KMD’s størrelse i Danmark, er de små i internationale målestok målt i forhold til CSC, IBM, Fujitsu 

og Siemens. Når disse store internationale leverandører i fremtiden udnytter deres størrelse til at reducere 

deres omkostninger, vil prisloftet på KMD’s produkter i Danmark forvente at falde og vil i værste fald true 

indtjeningsgrundlaget. For at modreagere skal KMD øge efterspørgslen via produktinnovation.  

Truslen fra substituerende produkter er markant. Set i lyset af muligheden for at anvende substituerende pro-

dukter stiger jo færre krav der er til løsningen, hvilket flytter markedets fokus fra værdibaseret salg til om-

kostningsbaseret salg og i stigende grad påvirker konkurrenceintensiteten.  

3.2.5 Konkurrenceintensitet 

Konkurrenceintensiteten af en funktion af de fire øvrige faktorer, og påvirker direkte branchens vækstrate, 

exitbarriere, store faste omkostninger og antallet af konkurrenter i branchen mm.  

KMD’s markedsandel udgjorde i den offentlige sektor i 2010 17,6%, som totalt udgjorde kr. 19,3 milliarder 

eller ca. 30,8% af alle IT investeringer i Danmark.71 Med en omsætning på kr. 2,8 milliarder til kommunemar-

kedet og lige over kr. 500 millioner til Staten72 er den nærmest forfølger Atea med en markedsandel på 

10,5% tæt forfulgt af IBM og CSC med hhv. 8,4% og 8,1% af markedet. 

Statens andel af de offentlige IT udgifter udgjorde i 2010 knap kr. 6,2 milliarder eller næsten 36% af det 

offentliges IT udgifter i 201073, og forventes at falde en smule på baggrund af de mange bankpakker og 

hjælpepakker, som kræver budgetnedskæringer i den offentlige sektor.  

KMD har yderligere i 2011 udbygget sin markedsposition med købet af Rambøll informatik, hvilket ekspone-

rer selskabet overfor endnu dyrere exitbarriere, givet at man som den eneste leverandør siden 2005 også 

har store faste omkostninger bundet i udviklingen af KMD Opus på en ny SAP-platform oprindeligt udviklet til 

erhvervsmarkedet. I 2011 stod KMD for at vinde 56 danske kommuner ud af 64 mulige i EU-udbud og på 

SKI’s rammeaftaler74, hvilket understreget virksomhedens aggressivitet på markedet. 

Væksten i de offentlige IT investeringer forventes at være under gennemsnittet for IT branchen generelt i 

perioden 2010-2015. I 2012 forventes væksten at være 3,1%, og frem til 2015 at være lige under 3%. Det 

er primært hardware investeringer som driver væksten, som i 2012 viser høj vækst på 6,8% og efterfølgen-

de falder tilbage i niveauet 2,5%-3,5% i perioden75.  

I 2012 forventes der ikke omfattende konsolideringer imellem leverandørerne på det offentlige IT marked, 

dette skyldes at alle leverandørerne har nichepræget kernekompetencer og forretningsområder jf. bilag 18, 

som der ikke nødvendigvis kan skabes øget værdi gennem overtagelse af helt nye forretningsområder.  

                                                        
71 IDC, Denmark vertical markets 2010 vendor shares and 2011-2015 forecasts, 2010, s.14 
72 KMD årsrapport 2011, s. 10 
73 Dansk Industri (Aug. 2011), Offentlig-privat samarbejde, s. 60 
74 KMD årsrapport 2011, s. 9 
75 IDC, Denmark vertical markets 2010 vendor shares and 2011-2015 forecasts, 2010, s.25 
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Fokus er derfor på at differentiere sig på prisen med en break-even pris, og skabe indtjening på aftersales 

og add-on services. Dette er faktorer som KMD er i konkurrence med, selvom man ikke er i direkte konkurren-

ce med en leverandør, men op til flere. Dette vidner om høje omkostninger til omfattende know-how, nødven-

dige for at vedligeholde den brede produktportefølje.  

At KMD tidligere var ejet af kommunerne indtil 2009, og har derfor sikret virksomheden en markedsleder 

position på markedet, og skaber det afgørende fundament for at virksomheden i fremtiden kan udvide sin 

markedsandel på især sundheds-, ældre og skoleområdet.  

3.2.6 Opsummering af branche analyse 

Baseret på Porters Five Forces vurderer jeg at konkurrenceintensiteten er høj, og at det for KMD gælder om 

at udnytte sin høje markedsandel og dybe kundekendskab og netværk til at pushe lanceringen af produktin-

novationer, der vil øge lønsomheden og udkonkurrere mindre virksomheder. Stor forhandlingsstyrke overfor 

kunderne favoriserer KMD. Andre forhold der påvirker konkurrenceintensiteten er listet i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

Kilde: Egen tilvirkning 

3.3 Intern analyse 

Til at analysere KMD’s interne kompetencer tages udgangspunkt i Porter’s værdikæde bilag 19 hvis formål 

er, at afdække hvordan primære- og støtteaktiviteter og varestrømmen generere konkurrencemæssige forde-

le og værdi for ejerne.  

3.3.1 Drift af kritisk IT 

KMD’s eksistensgrundlag og primære aktivitet har siden det blev grundlagt i 1972 været at drifte IT-

løsninger, til beregning og udbetaling af sociale ydelser i kommunerne.  

Figur 3 Opsummering af Porters Five Forces 
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Da disse løsninger er kritiske for det danske velfærdssamfund er der høje krav fra kommunerne til at kvalite-

ten, samt driftssikkerheden af disse løsninger. Derfor kræver dette kontinuerligt høje investeringer i kompeten-

cer og udvikling af disse ydelser, da KMD på nuværende tidspunkt er eneste leverandør på markedet, hvilket 

sikre en stabil indtjening hvert år, hvilket må forventes at falde i takt med konkurrenceudsættelsen i fremtiden. 

Størstedelen af omkostningerne går til dansk personale, der overvåger systemerne placeret i Danmark. Lov-

givningsmæssigt er det ikke muligt at offshore disse aktiviteter, da det indeholder personfølsomme data.  

KMD’s personale har mange års erfaring med at arbejde med kommunalt IT, og derfor rekrutterer KMD 

mange folk i kommunerne med et lavere uddannelsesniveau end branchen generelt. Således havde over 50% 

af KMD’s ansatte i 2009 blot en grundskole eller gymnasieuddannelse76, og størstedelen af ansatte er ansat 

under stærke HK overenskomster, som sikre ekstra omsorgsdage til børn under 7 år, samt mulighed for at 

nybagte fædre kan tage op til 10 ugers forældreorlov med løn udover de første 14 dages fædreorlov i de 

første 14 uger efter fødslen.77 

Fra 2012 vil der ske en centralisering af sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark, som administreres af ATP. 

Dermed overgår forretningen fra decentralt salg i kommunerne til centralt salg i staten, dette kan på kort sigt 

medfører organisatoriske ændringer i KMD, samt en svækkelse af KMD’s forhandlingsposition fra oprindeligt 

98 individuelle kunder til 1 kunde. Mens transitionen står på genereres der en øget omsætning, der må be-

tragtes som engangsindtægter. På lang sigt vil indtjeningsgrundlaget og rentabiliteten på KMD’s kompeten-

cer blive presset efterhånden som løsningerne overgår til Staten. Problemet består i at der ikke er fri mar-

kedskonkurrence i dag, hvilket må forventes at presse staten til at liberalisere markedet og kompetencerne 

indenfor de kritiske IT-løsninger for at minimere afhængigheden af KMD, prisen på løsningerne samt øge 

forhandlingsstyrken.  

3.3.2 Produktion og udvikling 

Netop centraliseringen af sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark, kræver at forretningsgrundlaget ikke blot 

baseres på disse systemer. KMD har heldigvis en lang historien for at lancere nye produkter som understøtter 

digitaliseringen og effektiv administration i det offentlige.  

KMD har således opbygget betydelige kompetencer indenfor udvikling, produktion og test af nye løsninger 

til at minimere forretningsrisikoen og afhængigheden af indtjeningen af virksomhedens store forretningsområ-

der. 

Derfor indgik KMD i 2005 et partnerskab med SAP, for at udskifte den forældede teknologi med ERP tekno-

logi, og at i stigende grad have en profil målrettet det private erhvervsmarked, som i større grad anvender 

ERP til økonomi- og lagerstyring mm. Som led i KMD’s offshoring strategi indgik KMD i 2006 et samarbejde 

med Mahindra Satyam på SAP området for at få tilført betydelige kompetencer.  

                                                        
76 KMD årsrapport 2009, s. 21 
77 KMD årsrapport 2010, s. 25 
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I strategien Plan 2013 ønskede KMD at sætte yderligere fokus på udviklingen af nye produkter og accelere-

re hastigheden af markedsmodningen. Derfor oprettede man afdelingen MS i januar 2011, som fungerer som 

inkubator til at drive vækstpiplinen  

Som beskrevet i afsnit 2.5.3, har MS indtil dato integreret horisontalt med tilkøbet af Rambøll informatik i 

2011, og modnet to nye produkter kaldet Online Omsorg og KMD Education målrettet de nye markeder 

sundhedsområdet og skoleområdet.  

Dermed forfølger KMD en differentieringsstrategi jf. Ansoffs vækststrategier der skaber et grundlag for at 

erstatte de ældre kritiske IT-løsninger, med nye vækstende og høj margins forretningsområder, som sikre en 

stabil indtjening på trods af en eventuel udfasning og liberalisering.   

3.3.3 Salg og marketing 

Salg og marketing er det som skal drive KMD’s vækst, og er en afgørende faktor for succesen af fremtidige 

nyudviklede produkter. Herunder ligger andre funktioner som et udviklingen af KMD som et brand, markeds-

føring af produkter, CSR aktiviteter og markedsanalyser. 

KMD er som brand blevet udviklet betragteligt siden privatiseringen i 2009. KMD er blandt andet Microsoft 

Gold Certified Partner, ISO 9001:20000 med Dansk Standard og Certificeret SAP Hosting Center.  

Yderligere promotion aktiviteter som påvirker KMD brandet er ambitiøse klima- og miljømålsætninger, som 

reduktion af CO2-aftrykket fra transport med 10% i 2012 fra 2010 basis, køb af vindstrøm produceret fra 

Horns Rev 2, en målsætning om at være ISO 14001 miljø certificeret inden udgangen af 2013.  

Yderligere uddeler virksomheden, KMD Prisen på IT-universitetet for bedste IT-speciale, samt prisen KMD 

Innovation Award, og har i 2011 og 2012 et hovedsponsorat for triatlonkonkurrencen KMD Challenge Co-

penhagen og KMD Challenge Aarhus. KMD donerede kr. 100.000 til Børnenes IT-fond. De direkte omkostnin-

ger til marketing og reklame fremgår ikke af KMD’s årsregnskaber.  

Salget af de store løsninger kræver specifik kundetilpasning, hvilket kræver markedsopdelte forretningsom-

råder som Stats-, Kommune- og Erhvervsmarkedet, hvad end det gælder IO, MS eller PR produkter. Sælger-

ne er placeret på KMD’s fire lokationer i Aalborg, Århus, Odense og Ballerup dækker hele det danske mar-

ked. Derved er de fysiske afstande til kunderne minimeret og kompetencerne centraliseret på lokationerne, 

hvilket mindsker administrationsomkostningerne og øger videndeling.   

I produkt salg som varetager standardiserede 3. Partsprodukter hvor KMD er grossist, kan kunderne købe 

produkter via KMDSHOP.dk og med et kundelogin bestille et udvalg af hardware og software på tidspunk-

ter, som passer kunderne da shoppen har åbent 24 timer i døgnet. 
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3.3.4 Support 

Som opfølgning på salget tilbyder KMD support og service i værdikæden. KMD tilbyder både telefonisk 

support, E-mail, servicebreve der elektronisk sendes til kunderne samt fysisk uddannelse eller e-learning og 

brugerklubber på udvalgte områder som KMD Sag EDH.  

Størstedelen af KMD’s løsninger kan have økonomiske konsekvenser for kunderne, hvis det  ikke fungere. Der-

for sælges forskellige servicepakker med oven i løsningen, som sikre tilpasning til kundens behov samt respons 

og løsning af problemer efter fejlens kritiske niveau. Eksempelvis er det kundeservices formål for henvendel-

ser at:  

”Indenfor 20 sekunder efter brugeren har indtastet serviceaftalenummeret at svare på 60 % af alle telefonhen-
vendelser og indenfor 60 sekunder 90 % Indenfor 30 minutter at løse minimum 25 % af kundehenvendelserne. 
Fejlhåndtering er ikke omfattet af denne norm 
Såfremt kundehenvendelsen ikke umiddelbart kan løses, startes sagsbehandlingen hurtigst muligt og senest inden-
for 4 arbejdstimer”.78 

KMD arbejder målrettet med at digitalisere kundehenvendelser, dvs. via mail eller online henvendelser til 

kundesupport, hvilket er tidsbesparende for supporten, da det minimere telefonisk belastning og øger fleksi-

biliteten og fordelingen af opgaverne mellem KMD’s medarbejdere.  

For at fastholde et højt serviceniveau gennemfører KMD en teknisk opgradering af deres henvendelsessystem. 

Dette medfører at kunderne fra den 26. april 2012, får oplyst et henvendelsesnummer som skal anvendes 

ved fremtidige forespørgsler til sagen. Yderligere er man i gang med at foretage en konvertering af det 

nuværende Kundenet, til en ny Kundeportal, som forventes at indeholder en individualiseret kundeside, som 

ved log-in indeholder specifikke kundedate og informationer på de løsninger kunden er tilsluttet. 

3.3.5 Støttefunktioner 

Til at understøtte de strategiske mål og finansielle mål i Plan 2015, har virksomheden flere støttefunktioner til 

at assistere de ansatte. 

Den primære støttefunktion er Human Resources og Kommunikations-afdelingen. Denne har med de nye ejere 

haft travlt både med at identificere nøglemedarbejder og headhunte eksterne personer til direktionsgruppen. 

Samtidigt har HR indført flere aktiviteter for at højne attraktiviteten af KMD som arbejdsplads, herunder at 

etablere en arbejdsmiljøorganisation og udpege KMD’s første arbejdsmiljøchef samt etablere en mangfol-

dighedspolitik til at sikre potentielle medarbejdere uanset køn, etnicitet, alder, seksuel orientering eller religi-

on.79 

 

                                                        
78 KMD (2012), serviceaftale beskrivelse, http://kundenet.kmd.dk/segment.asp?segmentid=1  
79 KMD årsrapport 2011, s. 30 

http://kundenet.kmd.dk/segment.asp?segmentid=1
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Via indførsel af rygestopkurser, hjælp til stresshåndtering, kostpolitik og tilbud om gratis frugt og sund kanti-

nemad80 har de ansattes tilfredshed med KMD som arbejdsplads blandt andet været 83% i 2010 mens 82% 

i 2011 var stolte over KMD som virksomhed og de produkter de leverede, og sikrede et gennemsnitligt syge-

fravær på 6,0 dage, svarende til 14,3% under det nationale gennemsnit i private virksomheder.81  

Andre støttefunktioner er KMD Analyse, IT-afdelingen og intern service, der alle har er vigtige funktioner som 

understøtter samspillet mellem de primære funktioner. 

3.3.6 Opsummering på intern analyse 

KMD har en bred række af kernekompetencer, som er værdiskabende og vigtige konkurrenceparametre. I 

fremtiden skal disse kompetencer udnyttes til fastholde KMD’s position markedsførende position på kernemar-

kederne, og udbygge den på blandt andet sundhedsområdet. De interne kompetencer er listet i figur 4. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

3.4 Delkonklusion og SWOT analyse 

SWOT modellen anvendes til at konkludere på den strategiske analyse, og value drivere for at vurdere de 

ikke finansielle value drivere og virksomhedens strategiske retning er ’strategisk fit’. SWOT analysen indehol-

der en prioriteret rækkefølge, betydende at de i stigende rækkefølge tillægges højere indflydelse på vær-

dien. 

 

                                                        
80 KMD årsrapport 2010, s. 25 
81 KMD årsrapport 2011, s. 30 

Figur 4 Opsummering af intern analyse 
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Kilde: Egen bearbejdning, jf. Sørensen (2009), s. 118 

 

Forneden i figur 6 er SWOT analysens konklusioner, opsummeret i grove træk således at man kan se den 

forventede effekt på de finansielle value drivere i budgetteringen. Den strategiske analyse vil komplemen-

tært med regnskabsanalysen, udgøre platformen for budgettet og KMD’s fremtidige performance. 

Symbol forklaring:   

 = stigning. 2x plus betyder stor stigning.    

 = nedgang. 2x minus betyder stor nedgang.  

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 5 Delkonklusion og SWOT-analyse 

Figur 6 SWOT analyses effekt på finansielle value drivers 
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4. Regnskabsanalyse 

Formålet er at efterforsker anvendt regnskabspraksis, kvaliteten og informationsniveauet, med det formål at 

redegøre for eventuelle korrektioner, til brug for reformulering og analyse af særlige regnskabsposter.  

4.1 Analyse periode 

Analyseperioden bør som hovedregel være så lang, at den afspejler en typisk trend af virksomhedens udvik-

ling og ideelt tager højde for en hel konjunktur cyklus, for at afspejle så realistisk et øjebliksbillede.  

Da KMD i mindre grad er konjunkturfølsom, som følge af omsætningen primært genereres af offentlige kun-

der med faste budgetter, samt at flertallet af kontrakternes længde overstiger 4 år, har jeg valgt en kort 3-

årig analyse periode.  

Regnskabsanalysen tager således udgangspunkt i analyseperioden fra 2009 til 2011, og for sammenligning 

af gennemsnitlige balanceværdier anvendes endvidere balanceværdierne rapporteret 1. jan. 2009.  

Argumentet for en så kort analyseperiode, skyldes at målsætningen fra starten af var at sælge KMD inden 

for 3-5 år, hvilket medfører at udviklingen i både virksomhedens vedvarende og transitoriske poster siden 

privatiseringen i 2009 har været stigende. Vigtige begivenheder i perioden udgør:  

 Ændret regnskabspraksis fra 31. dec 2010 efter reglerne i IFRS  

 Ny langsigtet strategi har medført udskiftning af 6 personer i bestyrelsen, 6 personer i direktions-

gruppen, og øget omstruktureringsomkostninger på kr. 93 millioner i 2009. 

 Tilkøb af bl.a. Rambøll Informatik A/S og Itella Information A/S og salg af aktieandel i E-boks A/S. 

På grund af ovenstående aktiviteter er det på baggrund af en cost benefit analyse, vurderet at en historisk 

sammenligning før 2009 ikke skaber kontinuitet i forståelsen af KMD’s nuværende og fremtidige performance 

og strategi.  

4.2 Anvendt regnskabspraksis 

Den anvendte regnskabspraksis ændrede sig i 2010. KMD skiftede revisionsselskab til PwC fra Ernst & 

Young, og overgik til at aflægge koncernregnskab efter de internationale regnskabsregler, IFRS mod tidlige-

re at have rapporteret efter reglerne i den danske årsregnskabslov. I henhold til reglerne i IFRS 1 forekom-

mer der sammenligningstal for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2009.82 

Således indgår et sammendrag af regnskabsposter for moderselskabet og dattervirksomheder, hvor KMD 

A/S har direkte eller indirekte besiddelse af 50% af stemmerettighederne i koncernregnskabet.82 

Den eksterne revision af PwC har ikke givet anledning til forbehold i perioden fra 2009 til 2011. 

                                                        
82 KMD årsrapport 2011, s. 43 
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4.3 Reformulering af resultatopgørelsen 

Det reformulerede regnskab inddeler regnskabsposterne i drifts-, finansierings- og investeringsposter. I resul-

tatopgørelsen analyseres hvorvidt poster har karakter af drifts- eller finansieringsaktivitet, samt om disse er 

kernedrift eller ikke-kernedrift.  

Dermed nedbrydes KMD’s aktiviteter og via økonomiske nøgletal analyseres evnen til at skabe værdi ud fra 

kerneaktiviteterne. Det officielle regnskab og reformulerede resultat opgørelse er vedlagt som bilag 20 og 

21.  

4.3.1 Køb af forretningsområder 

I regnskabsåret 2011 har KMD via akkvisition overtaget det tidligere Rambøll Informatik A/S, hvilket udgør 

kr. 72 millioner i omsætningen indregnet fra 31. august 2011. Dette udgør 1,9% ud af omsætningsvæksten 

på 8,2% i regnskabsåret. Yderligere overtog KMD det tidligere Itella Information A/S pr. 30. december 

2011, og derfor er der ikke indregnet nogen resultateffekt i regnskabsåret 2011.83  

Ideelt set havde en analyse af akkvisitionens bidrag på resultatsiden været af stor værdi, men grundet pro-

blemer med at erhverve regnskabet er det med baggrund i en cost benefit analyse, fravalgt at analysere 

dette nærmere.  

4.3.2 Korrigeret EBITDA 

I årsregnskabet fremgår et korrigeret EBITDA i hele analyseperioden, som tager højde for engangsposter 

vedrørende restruktureringsomkostninger. Der er i reformuleringen ikke taget udgangspunkt i det korrigeret 

EBITDA, grundet at der i hele analyseperioden siden salget af KMD til EQT og ATP, har været restrukturerin-

ger og at omkostningerne hertil er nødvendige for at kunne realisere den strategiske målsætning om en or-

ganisk vækst på 5%. 

4.3.3 Andre eksterne omkostninger og driftsindtægter 

Denne post dækker over regnskabsposter der er nødvendige for at kunne varetage årets omsætninger. Heri 

indgår omstruktureringsomkostninger, vareforbrug i forbindelse med salg af handelsvarer, distribution, salg, 

reklame administration, leje af lokaler, tab på debitorer samt omkostninger på operationelle leasingkontrak-

ter m.m.  

Givet den brede dækning af omkostninger der indgår, er informationsniveauet utilstrækkeligt, og vanskelig-

gør en detaljeret analyse af udviklingen og investeringer nødvendige for at opretholde den eksisterende 

omsætning. 

                                                        
83 KMD årsrapport 2011, s. 4 
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4.3.4 Associerede- og tilknyttede virksomheder 

KMD afhændede 2. marts 2009 aktierne i e-Boks til PBS og Post Danmark.84 Det fremgår i note 9 for regn-

skabsåret 2010 at kapitalandelene i associerede virksomheder, defineret som at KMD besidder mellem 20% 

og 50% af stemmerettighederne, 1. januar 2009 udgjorde 21,4 millioner og er nedskrevet til kr. 0 den 31. 

december 2009, som vurderes at udgøre KMD’s aktiekapital i e-Boks.  

Det kan diskuteres hvorvidt kapitalandele i associerede selskaber (e-Boks) bør klassificeres som kernedrift, 

grundet at KMD oprindeligt stiftede selskabet. Dog forudsættes dette som forkert, da man netop frasolgte 

aktiviteterne begrundet i at det ikke var kerneaktiviteter og indregnes derfor som andet driftsoverskud. Kapi-

talandele i associerede selskaber er derfor ikke indregnet som driftsrelateret, og betragtes som et finansielt 

aktiv.  Siden at e-Boks blot er et associeret selskab indregnes det associerede selskabs årsresultat ikke i 

KMD’s koncernregnskab og det er derfor unødvendigt at korrigere herfor. 

Tilknyttede virksomheder vurderes at omfatte en direkte eller indirekte ejerandel på mere end 50% af stem-

merettighederne. Af denne årsag indeholder KMD’s årsregnskab sammendraget regnskaber for modersel-

skabet og dattervirksomheder gennem sammenlægning af regnskabsposterne med ensartet indhold85 (Års-

regnskabet, 2009). Af denne årsag er de dermed en strategisk langsigtet investering, og derfor betragtes 

forpligtelser og tilgodehavender derfor som driftsrelateret og er klassificeret således. 

4.3.5 Dirty surplus poster 

Værdi- og valutakursregulering samt realisering af sikringstransaktioner er indregnet som andet driftsoverskud 

da det ikke er rentebærende poster eller er direkte tilknyttet driften. Disse er dirty surplus poster der er bog-

ført på egenkapital, men ikke er indført i resultatopgørelsen. 

Grundet KMD’s begrænset internationale markedstilstedeværelse, er disse poster ikke bemærkelsesværdige 

og udgør således mellem -2,5 til 2,6 millioner kroner i analyseperioden. 

4.4 Reformulering af balancen 

Den reformulerede balance er vedlagt i bilag 21. 

4.4.1 Goodwill 

KMD har i 2011 opskrevet goodwill med 695%, som det fremgår af trendanalysen vedlagt som bilag 22, til 

en værdi af kr. 124,9 millioner i 2011 fra kr. 15,7 millioner i 2010. 

                                                        
84 KMD årsrapport 2009, s. 22 
85 KMD årsrapport 2011, s. 43 
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Figur 7 Goodwill udvikling i pengestrømsrelateret forretningsenheder 

 

Kilde: KMD årsrapport 2011, s. 54 

Opskrivningsværdien begrundes primært med tilkøbet af Rambøll Informatiks forretningsområder og relatere 

sig således til Health Care, Projects og KMD Education. Det er bemærkelsesværdigt at Projects ikke har no-

gen goodwill på trods af en lang historie i KMD og at goodwill værdien af tilkøbet udgør kr. 96,4 millioner. 

Aktivværdien af kundeforhold er bogført i balancen til kr. 54,8 millioner86 taget i betragtning af at omsæt-

ningsvæksten pr. 31. august 2011 er indført i resultatopgørelsen med kr. 72 millioner.87  

Yderligere er det bemærkelsesværdigt at KMD Printcenter øger goodwill værdien i 2011 med kr. 12,8 milli-

oner, på trods af købet af Itella information A/S 30. december 2011 ikke har nogen resultateffekt i regn-

skabsåret 2011.  

Det anses dog at goodwill, rettigheder og immaterielle aktiver erhvervet er forbundet til KMD’s drift, og jeg 

har således klassificeret dette som et driftsaktiv. 

4.4.2 Periodeafgrænsningsposter 

KMD’s periodeafgrænsningsposter vedrører både tilgodehavender samt kortfristede forpligtelser. 

Der er en faldende trend i periodeafgrænsningsposterne bogført som tilgodehavender. Disse er klassificeret 

som driftsaktiver da de vedrører forudbetalt løn samt periodisering af tredjepartssoftware og vedligeholdel-

sesabonnementer der er tilknyttet kernedriften.88  

Driftsforpligtelserne vedrørende periodeafgrænsningsposterne omfatter modtagne betalinger vedrørende 

indtægter i efterfølgende år, og er i analyseperioden stigende.  

 

                                                        
86 KMD årsrapport 2011, s. 75 
87 KMD årsrapport 2011, s. 63 
88 KMD årsrapport 2011, s. 57 
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At forholdet imellem disse to posters trend er hhv. faldende og stigende indikere at KMD’s pengepolitik er 

strammet op og at ledelsen har formået at øge indkrævningen af betaling på forhånd, og modsat mindsket 

andelen af forudbetalte medarbejdere og leverandører, hvilket bevirker en øget likviditet og dermed renta-

bilitet i driften.  

4.4.3 Udskudt skatteaktiv 

I 2010 og 2011 er der bogført et udskudt skatteaktiv på kr. 0,5 millioner og kr. 1,8 millioner. Dette forud-

sættes at være opstået fra forskelle i beregningen af driftsoverskuddet i den skattepligtige indkomst og det 

officielle regnskabsmæssige overskud, og klassificeres således som et driftsaktiv.  

4.4.4 Likvid beholdning 

KMD’s likvide beholdning som er bogført i regnskabet skal henføres på både drifts- og finansieringsaktivitet. 

Som buffer, er der i driften medtaget 1% af virksomhedens nettoomsætning til driftslikviditet, da det i et 

effektivt marked må forudsættes at størstedelen af alle finansielle transaktioner varetages elektronisk og 

derfor kan være rentebærende.  

4.4.5 Hensættelser til udskudt skat 

Hensættelser til udskudt skat stiger kraftigt i analyseperioden, og betragtes som en driftsrelateret post i den 

skattepligtige indkomst, og er derfor klassificeret som driftsforpligtelse.  

4.4.6 Kapitalandele i associerede selskaber  

I 2009 er der registret kr. 18,1 millioner på denne post. Det fremgår at KMD sælger sin tredjedel af aktierne 

i E-boks til PBS og Postdanmark89 og derfor vurderes aktieandelen at udgøre en ikke langsigtet strategisk 

beslutning, om placering af overskudslikviditet i aktier i E-boks. Derfor er denne post klassificeret som finan-

sielle aktiver. 

4.4.7 Kreditinstitutter 

Både kortsigtede- og langsigtede forpligtelser til kreditinstitutter betragtes som rentebærende gæld.  

4.4.8 Egenkapital 

Egenkapitalen indeholder de såkaldte ”Dirty surplus” poster, som Reserve for valutakurssikring og Reserve for 

sikringstransaktioner. Disse poster indeholder sikring af leverandørgæld i fremmedvaluta og klassificeres som 

finansieringsgevinster. Gevinster/tab indregnet direkte på egenkapitalen, er indført i den reformulerede 

resultatopgørelse som usædvanlige poster. 

                                                        
89 Devantier (4. mar. 2009), http://www.computerworld.dk/art/50511/kmd-saelger-sine-aktier-i-e-boks  

http://www.computerworld.dk/art/50511/kmd-saelger-sine-aktier-i-e-boks
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I balancen er tallene generelt udtryk for et øjebliksbillede ved regnskabsårets afslutning. Ergo tages der ikke 

højde for den løbende udvikling igennem året. Derfor anvendes gennemsnitbetragtninger i balancen i værdi-

ansættelsen, via primo og ultimo betragtninger.  

4.5 Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalysen tager afsæt i nøgletalsanalyse med udgangspunkt i den udvidede DuPont pyramide, 

illustreret i bilag 23. Den historiske analyse af rentabiliteten foretages på tre niveauer, og gør det muligt at 

efterforske årsagen til en bestemt trend i de overordnede nøgletal på både finansierings- og driftsaktivite-

ter.  

4.5.1 Egenkapitalforrentningen 

Egenkapitalens forrentning viser afkastet af virksomhedens finansierings- og driftsaktiviteter, og udtrykker 

ejernes afkast på deres investering i KMD. 

Figur 8 Udvikling i ROE 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af figur 8, har KMD haft en markant udvikling, og tilmed holdt et stabilt niveau i egenkapi-

talforretningen. 

At udviklingen i ROE har været gunstig i hele analyseperioden, men særligt flot fra 2009 til 2010 skyldes 

hovedsageligt en positiv udvikling i ROIC. Yderligere har den positive udvikling i ROE været understøttet af 

en lavere andel af nettofinansielle forpligtelser i 2009, men blev dog bremset af en positiv udvikling i netto-

finansielle aktiver i 2010 årsaget af en øget likvid beholdning og fuldt afbetalt gæld til kreditinstitutter (kort-

sigtede) og et fald i kreditinstitutter (langsigtede), der slår igennem på en faldende FGEAR.  

Dog skal det påpeges som tidligere nævnt, at engangsomkostninger til omstrukturering ikke er trukket ud af 

regnskabet, hvilket giver mindre attraktivt billede af den økonomiske udvikling. Eksempelvis er der i 2011 og 

2010 anvendt kr. 121,8 millioner og kr. 44 millioner i engangsposter primært målrettet effektiviseringstiltag 

omstruktureringer, som mindsker NOPAT.90   

4.5.2 Afkastningsgrad 

Afkastningsgraden måler driftens effekt på virksomhedens afkast, og viser den procentvise forrentning af den 

investerede kapital. Ergo opsummerer den virksomhedens evne til at skabe eller destruere værdi for virksom-

hedens aktionærer via en sammenligning med WACC.  

                                                        
90 KMD årsrapport 2011, s. 7 
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Figur 9 Udvikling i ROIC 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 9 viser at KMD siden salget til EQT og ATP i 2009 har haft en stabil positiv udvikling i ROIC. Stigningen 

i ROIC til 39% fra 15% er årsaget af et fald i nettodriftsaktiverne (NDA) og en positiv udvikling i driftsover-

skuddet efter skat (NOPAT). At NOPAT er steget, skyldes primært et fald på ca. 3% i både personale om-

kostninger og andre eksterne omkostninger der slår igennem og øger totalindkomstandelen af omsætningen til 

6% i 2010 fra 3% i 2009, jævnfør common size analysen i bilag 24. 

Denne udvikling medfører en fordobling af overskudgraden (OG) og en marginal stigning i (AOH) fra 2009 

til 2010, samtidigt med et fald i den gennemsnitligt investerede kapital (NDA) på 13%. Dette er den primæ-

re årsag til den positive udvikling.  

At AOH kun vokser marginalt skyldes dels engangsposterne til omstruktureringer, og vidner om hvor vigtigt en 

høj overskudsgrad er i IT branchen. Dog er en høj overskudsgrad ikke til nogen nytte, hvis aktivernes omsæt-

ningshastighed falder. Grundet KMD’s markedsledende position på det offentlige IT marked og at man i 

2011 vandt 56 udbud af 64 mulige, er KMD ved at nå sin kapacitetsbegrænsning. Derfor er det vanskeligt 

for KMD at forbedre deres ROIC ved at vinde flere udbud på det offentlige IT marked i Danmark, og væk-

sten skal derfor komme fra nye markeder. Dette blev en realitet i 2011 hvor KMD gennemførte to opkøb, 

som naturligt medført en øget investerede kapital og derfor begrænsede stigningen i AOH, som på trods af 

dette udgjorde den primære driver til at ROIC steg til 48% i 2011.  

4.5.3 Overskudsgrad 

Overskudsgraden måler forholdet mellem virksomhedens indtægter og omkostninger. Således er et udtryk på 

3% i OG udtryk for at én krones omkostning generere tre kroners omsætning. 

Figur 10 Udvikling i OG 

 
 Kilde: Egen tilvirkning 

Det er normalt at beregne overskudsgraden for OGsalg samt OGAndet driftsoverskud. Dog er hovedparten af KMD’s 

omsætning skabt fra salg, og der er ikke nævneværdige indtægter fra andet driftsoverskud udover en ind-

tægt på kr. 18,9 millioner i 2009 fra kapitalandele i associerede selskaber, der henfører sig til salget af akti-

erne i e-Boks, og derfor vurderes som engangspræget. Ergo stammer hovedparten af OG fra OGsalg, og der 

specificeres derfor ikke yderligere på overskudsgraden. 
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Overskudsgraden har udviklet sig positivt historisk set, grundet den positive udvikling i NOPAT, til otte procent 

i 2011 fra tre procent i 2009.  

Udviklingen skyldes hovedsageligt en mindre omkostningsbase, til andre eksterne omkostninger og personale-

omkostninger i 2010. At omkostningerne er faldet i 2010 ses som en funktion af indførsel af ændret regn-

skabspraksis samt effektiviseringstiltag i perioden. I 2011 fortsatte restruktureringerne og på trods af afske-

digelser af 72 medarbejdere i AS-enheden og outsourcing af KMD’s kantine med 48 medarbejdere, begge i 

marts 2011, opvejede købet af Rambøll Informatik i juli dette og medførte at personaleomkostningerne i 

2011 samlet steg med 4% fra 2010 til 2011. De mange omstruktureringer i 2011 medførte stigning i andre 

eksterne omkostninger, hvilke steg 10% som funktion af de mange engangsposter, mens omsætningen blot steg 

8% og pressede dermed avancen for NOPAT.  

4.5.4 Aktivernes omsætningshastighed 

Analysen af AOH illustrer kapitalbindingen i virksomheden og udtrykker værdien af salget, som skabes pr 

krone investeret kapital. Med andre ord er en omsætningshastighed på 5 udtryk for at der skabes 5 kroners 

omsætning per krones aktiv.  

Figur 11 Udvikling i AOH 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

AOH er ikke opdelt i AOHKerne DA og AOHIkke-kerne DA, hvilket begrundes i at aktiverne som fremgår af den re-

formuleret balance alle vurderes at udgøre kernedrift, til at opretholde salget. Dette argument begrundes i 

at KMD har solgt alle ikke kerne driftsaktiviteter fra, herunder associerede selskaber og derfor er AOH per 

definition lig AOHKerne DA. 

Af figur 11 ses det, at KMD også i AOH har haft en stabil vækst i hele perioden, og i 2009 skabte kr. 4,71 

nettoomsætning pr. krone investeret, eller at virksomheden bandt kapitalen i 76 dage. Dette er et typisk ken-

detegn for IT branchen, som kræver høje kapitalinvesteringer og høje omsætningshastigheder, drevet af en 

konstant teknologisk produkt innovation. 

Det fremgår at trenden i AOH på nettodriftsaktiverne er stigende. Denne positive udvikling er et bevis på at 

EQT og ATP hvert år skaber mere omsætning ved at investere i driften. Således er værdien af 1 krone inve-

steret i KMD’s nettodriftsaktiver i 2009 steget med 30% til kr. 6,16 omsætning pr. investeret krone. Den sti-

gende trend skyldes især en positiv evne i KMD til at minimere bindingen af den investerede kapital i grunde 

og bygninger, inventar, IT-udstyr og biler, tilgodehavender fra salg og igangværende arbejder for fremmed 

regning, og har i analyseperioden medført et fald i NDA på 11% i analyseperioden.  
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4.5.5 Finansiel gearing 

FGEAR udtrykker forholdet imellem den nettorentebærende gæld og egenkapitalen, og udtrykker graden 

hvormed netto driftsaktiver er finansieret med egenkapital. 

Figur 12 Udvikling i FGEAR 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Den finansielle gearing er stort set nul i 2011. Denne trend tilskrives KMD’s ændrede kapitalstruktur, idet der 

er sket et voldsomt fald i den nettorentebærende gæld, med et fald på 83% til blot kr. 77,9 millioner ift. 

2009 tallene, imens egenkapitalen i samme periode er vokset med 67%. Den ændrede kapitalstruktur skyl-

des særligt posterne kreditinstitutter (kortsigtede) og et fald i kreditinstitutter (langsigtede), samt en voldsom 

stigning i de finansielle aktivers likvide beholdning i 2010, hvilket medfører at de netto finansielle forpligtel-

ser bliver negative på kr. -65,9 millioner (også kaldet netto finansielle aktiver) og medfører per definition at 

FGEAR bliver negativ.  

Dette illustrerer at FGEAR er et to-siddet sværd, som skaber en positiv gearingseffekt på ROE, hvis der er 

nettofinansielle forpligtelser fremfor nettofinansielle aktiver. En negativ gearingseffekt vil under alle omstæn-

digheder medfører en reduceret ROE i forhold til ROIC.  

Dog skal det bemærkes at der anvendes gennemsnitsbetragtninger for udviklingen i balancetallene, og der-

for fremgår FGEAR ikke negativ i 2010 da de netto finansielle forpligtelser i 2009 udgør kr. 327,6 millioner, 

hvilket medfører at de gennemsnitlige NFF udgør en positiv værdi, og FGEAR bliver derfor 0,24.  

I 2011 falder FGEAR yderligere til blot 0,1, på trods af stigende nettofinansielle forpligtelser, som begrun-

des i en stigende egenkapital, årsaget af et stigende overført overskud. At forholdet mellem fremmed- og 

egenkapital i 2011 reduceres til blot 0,01 udtrykker at kapitalstrukturen næsten udelukkende udgør egenka-

pital og minimalt fremmedkapital i 2011. På trods af den skatteeffekt, KMD går glip af vurderes den høje 

kapitaliseringsgrad at medfører en bedre performance, begrundet i de mindre rentebetalinger på den ren-

tebærende gæld.  

4.5.6 Nettolånerenten 

Nettolånerenten oplyser omkostningen på den nettorentebærende gæld. 

Figur 13 Udvikling i nettolånerenten 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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I figur 13 ses det, at r har været negativ og stabilt stigende, med en voldsom stigning i 2011. Dette skal ses 

som en funktion af at de netto finansielle omkostninger er halveret i 2011 ift. 2009, og at de netto finansielle 

forpligtelser er faldet med omtrent 83% i samme periode.  

Udviklingen skyldes primært den ændrede kapitalstruktur og øget anvendelse af egenkapital i 2011 til at 

finansiere opkøb af Rambøll og Itella Information. I 2009 konverterede KMD en del af deres gæld i kreditin-

stitutter (kortfristede) på kr. 470 millioner til langfristet gæld, og udnyttede dermed den finansielle krise og 

bankernes faldende lånerenter til at fastlåse en langsigtet rente, hvilket medførte faldende rentebetalinger. I 

2010 er udviklingen i r præget af faldende finansielle forpligtelser, da den kortfristede gæld helt er væk og 

at den langfristede gæld næsten bliver halveret. I 2011 fortsætter denne udvikling i r primært årsaget af en 

meget lav NFF, som skyldes en fokuseret indsats med at tilbagebetale de langfristede forpligtelser til kredit-

institutter. 

Dog skal man være varsom på at fortolke på nettolånerenten. Årsagen hertil er at den sjældent modsvarer 

virksomhedslånerenten. Dette skyldes at nettolånerenten påvirkes af differencen på ind- og udlånsrenten, 

hvilket bevirker fundamentale forskelle i sammenligningsgrundlaget mellem virksomhedsrisiko og markedsrisi-

ko. For en komplet liste af rentabilitetsanalysen henvises til bilag 23.  

4.6 Delkonklusion regnskabsanalysen 

KMD har i hele analyseperioden haft en positiv udvikling i driftsrentabiliteten. Dog er perioden fra 2009 til 

2010 mest bemærkelsesværdig, med en stigning i ROIC på 160%, hvilket er primær driver til en vækst på 

69% i ROE til 44% i 2010. Den stigende trend tilskrives KMD’s ændrede regnskabspraksis og succesfulde 

plan 2013 med at fokusere på en konkurrencedygtig omkostningsstruktur. Dette medførte et fald på 30% i 

2010 i den investerede kapital siden 1. januar 2009 i grunde og bygninger, inventar, IT-udstyr og biler, tilgo-

dehavender fra salg og igangværende arbejder for fremmed regning samt en fordobling af NOPAT i 2010 ift. 

2009 niveauet. 

Efter et fabelagtigt 2010, bremses den positive udvikling i 2011 grundet opkøbet af Rambøll Informatik i juli, 

der bidrog med en omsætningsstigning på 1,9%. Opkøbet påvirkede andre eksterne omkostninger og perso-

nale omkostninger og opvejede de gennemførte afskedigelser- og outsourcing af kantineaktiviteterne i marts 

og begrænser udviklingen i OG.  

Med endnu et flot 2011, 56 vundne kontrakter ud af 64 udbud på kommunemarkedet forbedredes AOH. 

Yderligere har tilkøb af nye forretningsområder samt en omlægning af kapitalstrukturen medført en faldende 

FGEAR til 0,01. Med de gennemførte omstruktureringer er KMD’s driftsrisiko, konkurrenceevne, indtjeningsev-

ne og driftslikviditet væsentligt forbedret på et marked præget af øget konkurrenceudsættelse og differen-

tiering på prisen siden privatiseringen midt i den finansielle krise.  
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Med de opnåede resultater og en langsigtet strategi Plan 2015 står KMD stærkere i den fremtidige centrali-

sering af sagsbehandlingen i UDK og endnu vigtigere, i jagten på at erstatte omsætning genereret af de 

kritiske IT-løsninger, inden udløbet af transitionsaftalen.  

5. Budgettering 

Den strategiske- og historiske regnskabsmæssige analyse danner grundlaget for budgetteringen, som er et 

estimeret billede af KMD’s fremtidige cash flows.  

5.1 Budgetforudsætninger 

Historiske informationer har den svaghed, at de kun indeholder trends om fortiden, og derfor kun gisninger, 

håb og signaler om den forventede fremtid – gode som dårlige. Fremtidens budget, er derfor bygget på 

ledelsens antagelser og forventninger, som oftest indeholder en positiv vækst, selv med en ringe historisk per-

formance. Årsagen hertil er, at ledelsen varetager det daglige ansvar for driften og dermed performance. 

Ergo har ledelsen også et incitament til at overvurdere sig selv bevidst, da man måles på performance. 

For en oversigt over budgetforudsætningerne henvises til bilag 26.  

5.1.1 Budgetperiode 

I budget perioden vil tilgangen til information, og især detaljeret information ofte være umulig. Dermed er 

tilliden til budgettet størst det første år, hvorefter usikkerheden løbende øges for hvert ekstra år. Udover 

kvaliteten af information og ledelsens optimisme, er længden af budgetternes periode et problem, hvor væk-

sten ofte fluktuere. For at afstemme usikkerhed bør budgetperiodens længde tilpasses vækstmulighederne for 

den pågældende virksomhed.  

Budgetperiodens længde er valgt ud fra to vigtige forhold. Perioden skal som det første afspejle en tidshori-

sont, der sikrer at enhver overnormal salgsvækst elimineres, og for det andet at overnormalt overskud for-

svinder, og til slut udmunder i at vækst- og overskudsrate i branchen matcher samfundets. Budgetperioden 

påvirkes særligt af monopolsituationen på kommunernes kritiske IT-løsninger og den 9-årige transitionsaftale 

fra overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD, der ophører i 2018. Men allerede i 2014 forventes de første 

udbud af enkelte løsninger, og derfor er det urealistisk at konkurrencefordelen er uendeligt vedvarende.  

Derfor vurderer jeg at en budgetperiode på 8 år imødekommer udbuds- og efterspørgselschok på disse 

løsninger, og eliminere konkurrencefordelen. Dermed matcher budgetperioden den typiske konjunkturcyklus 

på 7-10 år, og tager dermed højde for både vækst, øvre vendepunkt, nedgangsperiode og nedre vende-

punkt. Således føres budgetperioden frem til og med år 2020, hvorefter at steady state lægges. Budgetpe-

rioden afspejler ikke den typiske private equity ejerskabsperiode, der ofte er kortere på 3-5 år. Dette er et 

bevidst valg, for at imødekomme risikoen for at undervurdere værdien af virksomheden, som argumenteret af 

Copeland m.fl.91  

                                                        
91 Petersen, Plenborg og Schøler (3/2006), Hvordan værdiansættes virksomheder I praksis?, s. 169 
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5.1.2 Budgettering af omsætning og omkostninger 

Budgetteringen tager udgangspunkt i et basis scenarie af udviklingen for omsætning for KMD’s fem forskelli-

ge forretningsenheder, jf. bilag 27. Budgetteringen vil derved skabe en øget forståelse for de individuelle 

forretningers bidrag til værdiskabelsen på koncern niveau. Øvrige regnskabsposter i resultatopgørelsen og 

balancen vil dog blive behandlet på koncern niveau. Hertil skal det bemærkes at datterselskabernes bidrag 

til udviklingen konsolideres i de fem forretningsenheder, og derfor ikke indgår separat. 

I Euroområdet var inflationen i marts 2012, på 2,7%, hvilket er mere end gennemsnittet for perioden 1991 til 

2010 hvor inflationen var 2,24%92. Denne mere end 20-årige historiske inflationsgennemsnit, er målt henover 

både den økonomiske krise i begyndelsen af 1990’erne, IT-boblen i slutningen af 1990’erne og den finansiel-

le krise i september 2008 anvendes til at budgettere inflationsraten frem til 2020, på trods af at inflationen 

fluktuerer årligt.  

KMD har i analyseperioden øget omsætningen med gennemsnitligt 7,4% om året. Væksten i omsætningen var 

dog på 8% fra 2010 til 2011, bl.a. som følge af tilkøbte virksomheder, som udgjorde 1,9% og målsætnin-

gen om 5% organisk vækst i Plan 2015 blev derfor opfyldt. For 2012 forventer KMD en vækst i omsætnin-

gen på 8% og et mål på kr. 4.607,6 millioner, hvor organisk vækst igen udgør 5%. Ergo forventes det at 

købe virksomheder i fremtiden med en omsætning i størrelsesordenen kr. 128 millioner i 2012.  

Der forventes ikke opkøb af associerede virksomheder i budgetperioden, og derfor indgår der ikke kapital-

andele herfra i budgetteringen, da det er KMD’s strategi at have markant finansiel eller strategisk indflydel-

se i de selskaber de ejer. Dermed vil ejerandelen være over 50% og datterselskabernes resultater være 

konsolideret i budgetteringen.  

Skattesatsen forventes at være uændret på 25% på trods af at England i 2011 i deres finanslov satte deres 

selskabsskat ned til 26% fra 28%93. I 2012 har England netop sænket skatten til 24% og vil i 2014 sænke 

den til 22%, med et mål på 20% i fremtiden94. I Tyskland er det en ambition at fjerne den kommunale sel-

skabsskat, hvilket næsten halverer skatten til ca. 16%, såfremt det bliver gennemført94. Det er på nuværende 

tidspunkt SRSF-regeringens holdning ikke at sænke selskabsskatten.  

For en oversigt over budgetteret analytiske resultatopgørelse henvises til bilag 28.  

5.1.3 Budgettering af balance 

Driftsaktiverne forventes at vokse i budgetperioden, givet den historiske udvikling i analyseperioden med en 

vækst på 16,8% i gennemsnit, i tæt korrelation med omsætningen. I 2012 forventes goodwill at stige med 

opkøb af virksomheder samt udviklingsprojekter under udførsel som i gennemsnit er vokset med 86% om året. 

Væksten forventes på kortsigt at fortsætte, men vil på længere sigt aftage som softwaren bliver modnet og 

kommercialiseret. 

                                                        
92 www.tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi, (30 apr. 2012)  
93 Skovgaard (28. mar. 2009), http://www.business.dk/oekonomi/dansk-selskabsskat-er-under-pres-fra-flere-eu-lande-0  
94 Dansk industri, (23. mar. 2012), 
http://di.dk/Opinion/Skat/Pages/Danmarkboerfoelgeeuropaeisktrendmedatsaenkeselskabsskatten.aspx  

http://www.tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi
http://www.business.dk/oekonomi/dansk-selskabsskat-er-under-pres-fra-flere-eu-lande-0
http://di.dk/Opinion/Skat/Pages/Danmarkboerfoelgeeuropaeisktrendmedatsaenkeselskabsskatten.aspx
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Der budgetteres ikke med udbytte i budgetperioden, da dette reelt blot er et finansielt spørgsmål om at få 

pengene udbetalt som kontanter eller som værdi, og derfor ikke har nogen relativ effekt i værdiansættelsen.  

5.1.4 Base case scenarie 

I base case scenariet tager jeg udgangspunkt i følgende elementer, sammenholdt med den strategiske analy-

ses forudsætninger. 

 Væksten i det offentlige vil primært være drevet af øget fokus på digitalisering på sundhedsområ-

det, samt øget selvbetjeningsløsninger frem mod 2015.  

 Der forventes en stabil udvikling i KMD’s omsætning på 4,6% om året i gennemsnit frem til 2020, 

grundet en positiv vækst fra MS enhedens andel af omsætningen samt outsourcing markedet forven-

tes at vækste med 5-8% årligt frem mod 2015 og forventes herefter at falde lidt tilbage på grund 

af tabt omsætning på kritiske IT-løsninger. 

 Terminal periodens vækst i omsætning forventes at være på 2,5%.  

 KMD vil tabe markedsandel på kommunemarkedet og forventes ikke at kunne opretholde den nuvæ-

rende markedsandel på cirka 70%95 i 2012, som følge af tabt omsætning på kritiske IT-løsninger. I 

perioden 2014-2018 forventes den gennemsnitlige omsætning på LS området at falde med 10% år-

ligt, hvorefter der vil være positiv vækst. 

 Aktivernes omsætningshastighed forventes at falde til ca. 4,5 i 2020 som følge af øget capex inve-

steringer i bygninger i Sverige, tekniske anlæg, IT-udstyr og inventar samt stigende udviklingsprojek-

ter under udførelse, og et faldende leverandørgæld som følge af mindsket forhandlingsstyrke. 

 KMD’s mål om en konkurrencedygtig omkostningsstruktur, har medført løbende tilpasninger i analyse-

perioden. Den største omkostning i regnskabet er personaleomkostninger der i gennemsnit udgør 

50,3% af omsætningen, og har været faldende i hele perioden til blot 48,1% i 2011. Det forventes 

derfor at personaleomkostningen vil stabilisere sig på dette niveau og følge omsætningen, med en 

andel på 47-48%. 

5.1.5 Worst case scenarie 

I worst case scenariet er følgende begrundet i budgettets udvikling: 

 Centraliseringen af sagsbehandlingen i UDK, medfører øget forhandlingsstyrke og derfor effektivise-

ringer, som slår igennem hurtigere og kraftigere på omsætningen end først antaget.  

 Udbuddet af de kritiske IT-løsninger presser prisen, og som følge af et større udbud af alternative 

løsninger forventes det at kommunerne vil teste markedets alternative løsninger, hvilket medfører ne-

gativ udvikling i prisen samt et større fald i omsætning, givet mistet kunder. I perioden 2013-2018 vil 

den gennemsnitlige omsætningsvækst i LS bidrage med -11% årligt. Således forventes dette at på-

virke ROE som i 2014-2016 forventes at udvikle sig negativt på mellem -2% til -5%. 

                                                        
95 Peder Sørensen (26. mar. 2012), http://www.kl.dk/Om-KL/KMD-risikerer-retssag-id100063/ 

http://www.kl.dk/Om-KL/KMD-risikerer-retssag-id100063/
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 Salget i AS vil grundet start problemer på SAP-platformen, følge markedsvæksten frem til 2017 hvor 

der forventes en ny stor udbudsrunde af administrative løsninger, forventes et fald på -20% i omsæt-

ningen på AS området.  

 Grundet problemerne med KMD Opus på SAP-platformen budgetteres med stigende andre faste 

omkostninger og personaleomkostninger, hvilket bidrager til et faldende NOPAT indtil 2015.   

 MS områdets svenske aktiviteter bidrager til en positiv vækst. Grundet beskeden international erfa-

ring, begrænset størrelse samt intens konkurrence med erfarne konkurrenter på det svenske marked 

forventes væksten ikke at kunne opveje den faldende omsætning på LS. 

 IO, PR og Produktsalg forventes totalt at have lavere end gennemsnitlig vækst som følge af intensive-

ret konkurrence på prisdiversifikation. Desuden forventes de offentlige cloud løsninger at blive be-

sværliggjort af de offentlige kundernes egne servermiljøer, kontrollen samt adgangen til disse.  

 Den finansielle krises eftervirkninger påvirker samfundsvæksten. Dette bevirker at den gennemsnitlige 

omsætningsvækst for KMD i hele budgetperioden er på 0,3%, primært grundet en inflation på 2,2%.  

5.1.6 Best case scenarie 

Best case scenariet tager udgangspunkt i følgende forudsætninger for: 

 KMD’s Plan 2015 og fokus på en konkurrencedygtig omkostningsstruktur, medfører at personaleom-

kostninger og andre eksterne omkostninger marginalt falder fra hhv. 48,4% og 38,5% i 2012 til 

46,2% og 37,2% i 2020.  

 Effekten heraf medfører en stigning i ROE, årsaget af en stigende ROIC fra 43% til 48%, samt en 

stigende OG fra 8% til 11% i budgetperioden.  

 Væksten i KMD koncernens omsætning stiger i snit 9,4% efter inflation i analyseperioden. Den positi-

ve stigning ses som funktion af at et eksplosivt bidrag fra KMD Sverige AB, årsaget af et positivt salg 

på ESK rammeaftalen. Dette slår igennem på en stigende andel i MS omsætningen, der går fra at 

have 9% af omsætningen i 2012 til en omsætningsandel på 38% af KMD koncernens omsætning i 

2020.  

 AS bidrager til en stigende vækst som følge at forventningen om en hurtig og effektiv problemløsning 

på begyndervanskelighederne, hvilket medfører en radikal stigning i kundetilfredsheden der tidlige-

re har været under pres. I 2017 stiger omsætningen markant som følge af en hitrate på 75-80% af 

alle KMD Opus AS tilbud, hvilket bidrager til en øget markedsandel på administrative løsninger i 

Danmark.   

 LS salget falder mindre end ventet, og oplever således i budgetperioden en vækst på 0,7%. Udbud-

dene på de centrale it-løsninger forventes at være mere komplekse end konkurrenter og kommuner 

tidligere havde antaget, hvilket bremser antallet af udbud, forlænger time-to-market samt fordyrer 

konkurrenters alternative løsninger.  

For en komplet oversigt over den budgetteret analytiske balance i de 3 scenarier henvises til bilag 29. 
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5.2 Delkonklusion budgettering 

Basis scenariet understøtter en meget positiv vækst på 8% i 2012 og overstiger dermed den gennemsnitlige 

markedsvækst på det offentlige IT marked, hvilket tolkes som et symbol på en veldrevet og konsolideret virk-

somhed.  

Frem mod 2015 forventes væksten at aftage gradvist påvirket af særligt omsætningsfald på LS området, 

grundet kommende udbud på de kritiske IT løsninger frem mod år 2018.  

Herefter forventes fri konkurrence, og dermed ingen konkurrencefordel for KMD på disse løsninger og væk-

sten falder derfor yderligere, og fastsættes i terminalperioden til 2,5%. Hvilket også understøtter den gene-

relle vækst på det offentlige it-marked.  

Generelt forventes regnskabs- og balanceposterne at følge omsætningen. Dog vil poster som Andre eksterne 

omkostninger, Goodwill, Udviklingsprojekter under udførelse samt CAPEX investeringer i Grunde og bygnin-

ger på kort sigt stige, som følge af den øget organiske vækst, opkøb og medfører stigende investeret kapital  

Til sidst understreger udviklingen i budgetperioden på trods af et faldende frit cash flow i 2011 til ejerne, en 

stabil stigende trend. Overskuddet bør anvendes til investering i MS, til at imødekomme udvidelse af de in-

ternationale aktiviteter eller opkøb af virksomheder for at opveje fremtidige tab på LS området.   

6. Værdiansættelse 

På baggrund af de foregående analyser og budgettering af tre varierende scenarier, er fundamentet for 

den endelige værdiansættelse af KMD A/S tilendebragt.  

De mest udbredte værdiansættelsesmodeller, kaldes relative- og kapitalbaseret værdiansættelsesmodeller. 

De relative værdiansættelsesmodeller, ofte multipler, adskiller sig med udgangspunkt i det økonomiske prin-

cip kaldet ’loven om en pris’.  Dvs. at to identiske virksomheder bør handles til ens EV/OMS (Enterprise va-

lue/omsætning), EV/EBIT (Enterprise value/EBIT) og P/E, som er aktiekurs over overskud per aktie givet sam-

me risiko, regnskabsprincipper, omsætning, produkter osv.96 

Multipler er en såkaldt ”quick-and-dirty” metode, der har den fordel at den uden en tidskrævende budgette-

ring, hurtigt kan beregne værdien ud fra få beregninger, og lave et sanity tjek såfremt der kan identificeres 

en peer-group som en sammenlignelig gruppe af virksomheder også kaldes. Sidstnævnte fordel er samtidigt 

modellens svaghed. At udvælge en peer-group er i praksis vanskeligt. Virksomheder er ikke ens på trods af 

matchende branche, produkter og omsætning, grundet know-how, processer og interne værdikæder kan væ-

re anderledes. Dermed giver relative værdiansættelsesmodeller et upræcist estimat.  

                                                        
96 Sørensen (2009), Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, s. 30 
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En anden model er den kapitalbaseret værdiansættelse, som DCF- og EVA-modellen, der er karakteriseret 

ved at opdele de fremtidige pengestrømme i to perioder, en budget periode og en terminalperiode. Disse 

modeller tilbagediskonterer alle fremtidige pengestrømme med en diskonteringsrente, som reflekterer risikoen 

af det fremtidige cash flow og giver samme værdiestimat.  

DCF-modellen giver et let, og forståeligt output med stort regneteknisk brugervenlighed.97 Dette gør den let 

at skalere, og implementere på forskellige niveauer som Projekt, markeds og produktniveau, når de fremtidi-

ge pengestrømme er givet. Svagheden ved DCF-modellen er, at den blot måler om nutidsværdien af virksom-

hedens forventede pengestrømme i fremtiden er positivt eller ej, ikke om disse er merværdiskabende målt i 

forhold til WACC. 98  

Både EVA- og DCF-modellen er baseret på totalindkomst, og er dermed uafhængig af en virksomhedens 

regnskabsprincipper. Med andre ord er styrken i modellerne at resultatet er direkte sammenligneligt imellem 

to ellers forskellige virksomheder, modsat multipler.  

Som i DCF-modellen er ulempen ved EVA at disse kræver et fuldt opstillet budget, med den konsekvens at 

usikkerheden omkring terminalværdien er uundgåelig. Usikkerheden skyldes problematikken i terminalperio-

den, med at budgettere præcist længere end 5-7 år ud i fremtiden. 

Derfor vil terminalperioden I højere grad være præget af skøn end estimater, når der antages en steady 

state i al uendelighed. Herved kan det også virke kontrært, at steady state af principelle årsager er evigt 

varende. Da markeder ikke er perfekte, vil rationelle og risikoaverse investorer i så fald der er forskel imel-

lem to virksomheders værdiansættelse, flytte kapital hen i de virksomheder der giver største udbytte pr. en-

hed risiko. 

 
På baggrund af DCF-modellens styrker som anvendelse af fuldt budget, der via omfattende dataindsamling 

afdækker en del af usikkerheden i forhold til værdiansættelsen. Yderligere er resultatet sammenligneligt på 

tværs af virksomheder og til sidst at den måler om nutidsværdien af fremtidige pengestrømme er positive, 

gør den til et intuitivt værktøj til at kommunikere virksomhedens drift i en periode. Af denne årsag er værdi-

ansættelsen af KMD foretaget med udgangspunkt i DCF-modellen.  

6.1 Værdiansættelse med DCF-modellen 

I DCF-modellen findes både direkte- og indirekte metoder til værdiansættelsen. Forskellen i de to metoder 

består i at den direkte metode Free Cash Flow to Equity (FCFE) estimere værdien af egenkapitalen der tilfal-

der aktionærerne, hvorimod den indirekte metode Free Cash Flow to Firm (FCFF) estimere virksomhedens tota-

le pengestrømme, hvorefter markedsværdien af netto finansielle forpligtelser fratrækkes, for at få værdien 

af egenkapitalen.99 Fælles for begge modeller er, at de i giver samme resultat.  

                                                        
97 Plenborg (2000), Valg af (ideel) værdiansættelsesmetode, Børsens forlag  
98 Edberg og Bagge Svendsen (Okt. 2008), Værdiansættelse af virksomheder med kort track-record, s. 21 
99 Sørensen (2009), Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, s. 42 
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Værdiansættelsen af KMD tager udgangspunkt i den indirekte metode (FCFF), grundet at denne udelukkende 

betragter driften som det værdiskabende, og negligere finansieringsaktiviteter som eksempelvis dividende-

politik100 samt at dens praktiske anvendelighed ved usikkerhed om den fremtidige kapitalstruktur. Således 

tager modellen højde for dette, og en ændring i kapitalstrukturen kan hurtigt tilrettes i beregningen af sel-

skabets gennemsnitlige kapitalomkostninger.  

Den indirekte model er illustreret forneden. Det frie cash flow er estimeret i budgetperioden 2012 til 2020 

som er benævnt t til T, og tilbagediskonteres med de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger (     ). 

Terminalperioden benævnes T+1 og den konstante vækst i FCFF i terminalperioden er angivet  . Summen af 

budgetperioden og terminalperioden, fratrukket markedsværdien af de nettofinansielle forpligtelser 

(      udtrykker virksomhedsværdien i dag (  
 ).101 
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6.1.1 Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) 

I markedet eksisterer forskellige afkastkrav til forskellige typer at finansiering. Derfor tages der udgangs-

punkt i WACC, der er et vægtet gennemsnit af en virksomheds kapitalomkostninger. KMD’s kapitalstruktur var 

i 2011 primært bygget op omkring egenkapital, med et minimum af fremmedkapital. Minoritetsaktionærer 

har historisk set ikke udgjort en bemærkelsesværdig andel af egenkapitalen. WACC udtrykkes derfor 

som:102 
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   = Ejernes afkastkrav 

  
   = Markedsværdi af nettofinansielle forpligtelser 

   = Fremmedkapitalomkostninger 

 
I de efterfølgende afsnit estimeres KMD’s kapitalomkostningerne, hvilket 

indebærer følgende trin: 

 Fastlæggelse af langsigtet kapitalstruktur 

 Estimering af den marginale selskabsskattesats 

                                                        
100 Sørensen (2009), Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 42 
101 Sørensen (2009), Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 36 
102 Ibid, s. 54 

Budgetperiode Terminalperiode 
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 Estimering af fremmedkapitalomkostninger 

 Estimering af ejerafkastkrav 

 Beregning af WACC 

 

6.1.2 Langsigtet kapitalstruktur (FK/EK) 

Grundet vanskeligheder med at approksimere markedsværdien af fremmedkapitalen, anvendes i praksis den 

bogførte værdi af fremmedkapitalen.  

Fremgangsmåden er også anvendt i forbindelse med estimeringen af KMD’s kapitalstruktur, grundet at KMD 

indregner finansielle forpligtelser i balancen til amortiseret kostpris103, hvilket vurderes at være tæt på mar-

kedsværdien. Fastlæggelse af en Target kapitalstruktur for KMD koncernen, og unoterede selskaber generelt, 

problematiseres af adgangsbarriere til information vedrørende markedspriser for egenkapital og gæld, som 

ikke kendes. Derfor tages der udgangspunkt i den gennemsnitlige kapitalstruktur for en udvalgte peer-

grupper. Peer-gruppen er i første skridt sammensat af en bred vifte IT selskaber i hele verden med en ho-

vedvægt på egen udvikling, produktion og salg af løsninger. Variationen i peer gruppens kapitalstruktur er 

forholdsvis stor og svinger på mellem 81,8% til 110,9% egenkapital i denne gruppe. Ikke alle virksomheder i 

nedenstående figur har primære aktiviteter indenfor KMD’s løsninger og markeder. Derfor er der foretaget 

en opdeling af relevante og ikke relevante virksomheder. For at indsnævre peer-gruppen har fokus været at 

etablere et sammenligneligt benchmark til KMD, på baggrund af aktiviteter indenfor administrative software-

løsninger som personale, HR og økonomiløsninger målrettet både det offentlige marked og private marked. 

Et marked som udgør 23,8% af KMD’s 2011 omsætning. De relevante peergruppe virksomheder er markeret 

med grønt i figur 14 og udgør således Unit4, SAP og Sage Group, som alle beskæftiger sig med Personale, 

HR og økonomiløsninger på både det offentlige og private marked. For en udførlig beskrivelse af de tre 

peergruppe virksomheder se bilag 30. 

Figur 14 Peer gruppens kapitalstruktur, 8 maj 2012 

 
Kilde: Bloomberg samt egen tilvirkning 

                                                        
103 KMD årsrapport 2011, s. 47  

Enterprise Value Vaktiekapital EK % FK %

Virksomhed Mio DKK Mio DKK 12. maj 2012 12. maj 2012

Unit4 (Holland) 5,4kr.                4,5kr.               82,7% 17,3%

SAP (Tyskland) 433,6kr.           441,0kr.          101,7% -1,7%

Sage Group (UK) 27,5kr.              26,8kr.             97,3% 2,7%

Gennemsnit 155,5kr.           157,4kr.          93,9% 6,1%

Dassault Systems (Frankrig) 66,0kr.              56,7kr.             85,9% 14,1%

Atos (Frankrig) 28,6kr.              29,7kr.             103,8% -3,8%

Temenos  Group (Schweiz) 7,1kr.                7,9kr.               110,9% -10,9%

Microsoft (USA) 1.620,2kr.        1.326,1kr.       81,8% 18,2%

Oracle (USA) 831,5kr.           741,7kr.          89,2% 10,8%

JDA Software (USA) 7,3kr.                7,3kr.               99,2% 0,8%

IBM (USA) 1.436,3kr.        1.560,1kr.       108,6% -8,6%

Gennemsnit 446,3kr.           420,2kr.          96,1% 3,9%

KMD A/S 5,627kr.           5,549kr.          98,6% 1,4%
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Af figur 14 fremgår det at den totale peer-gruppes gennemsnitlige gældsandel er 3,9% af enterprise value, 

hvilket er en noget højere gearing end KMD’s nuværende kapitalstruktur med blot 1,4% fremmedkapital.  

Dermed er der øget mulighed for at optage lån i den nærmeste fremtid, og særligt fordelagtigt set i lyset af 

det nuværende historiske lave renteniveau. Derfor anses det rimeligt at forudsætte en target kapitalstruktur 

bestående af 85% egenkapital og 15% fremmedkapital for KMD.  

Dette er umiddelbart en stor stigning, men skal ses i relation til forventningen om fremtidige opkøb og nød-

vendigheden af internationale investeringer. Samtidig drages der fordel af en lavere WACC end hidtil, som 

følge af en lavere andel af egenkapital der har et øget afkastkrav, grundet at fordelingsrækkefølgen for-

fordeler fremmedkapital før aktionærer i tilfælde af konkurs. 

6.1.3 Skattesats (  ) 

Til beregning af rentefradraget benyttes den danske selskabsskattesats på 25% som beskrevet i afsnit 5.1.2. 

Baseret på budgetteringen, er den skattepligtige indkomst i budgetperioden og terminalperioden tilstrække-

lig stor til, at KMD kan udnytte skatteskjoldet som er tilknyttet anvendelsen af fremmedkapital. Der spekuleres 

derfor ikke i optagelse af lån i udlandet. 

6.1.4 Estimering af fremmedkapitalomkostninger (  ) 

De estimerede renteomkostninger efter skat beregnes via formlen forneden104: 

   = (             ) 

hvor: 

   = Fremmedkapitalomkostninger 

   = Risikofri rente 

   = Selskabsspecifikt risikotillæg på gæld 

   = Selskabsskatteprocent 

Den risikofri rente (  ) har ingen konkursrisiko. Det er i praksis umuligt at være risikofri. I teoretisk forstand 

anvendes derfor renten på en toneangivende nul-kuponobligation som approksimation. Den aktuelle effektive 

rente på en 10-årig nulkuponobligation var 1. maj 2012 på 1,63%105 hvilket historisk set er meget lavt. Ef-

tersom WACC antages at være konstant, kan det diskuteres, om man bør anvende en højere risikofri rente 

end 1,63%. Da det antages at target kapitalstrukturen i fremtiden indeholder 15% fremmedkapital, forven-

tes der optagelse af nye lån over en længere tidsperiode og derfor vil den gennemsnitlige daglige lukkeren-

te i perioden 1.1.2011 til 1.5.2012 på 2,3% blive brugt som den risikofrie rente jf. bilag 31. 

                                                        
104 Sørensen (2009), Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 56 
105 Jævnfør NasdaqOMX.dk 
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Det selskabsspecifikke risikotillæg fastsættes ud fra en samlet vurdering af den underliggende risiko i virk-

somheden. Der foreligger imidlertid ikke nogen kreditvurdering for KMD A/S, derfor estimeres denne rente 

ud fra en syntetisk rating model, baseret på modellen Damadoran.106  

Modellens udgangspunkt er rentedækningsgraden til at kreditvurdere et selskab. Givet KMD’s regnskab for 

2011 får selskabet en A rating, og derfor opgøres risikotillægget til 1,4 pct. point jf. bilag 32. Da modellen 

er baseret på kreditvurdering i USA, kan man diskutere sammenligningen til kreditvurdering i Danmark, men i 

et effektivt marked bør risikomarginalen være ensartet.  

Fremmedkapitalomkostningen efter skat kan derfor estimeres til at være: 

   = (                 ) = 2,8% 

6.1.5 Estimering af ejernes afkastkrav       

Capital Asset Pricing-modellen (CAPM) sammenholder det enkelte virksomhedsafkast med hele markedets 

afkast, og er derfor velegnet til at estimere ejernes afkastkrav. CAPM kan udtrykkes ved følgende formel107: 

                        

hvor: 

       = Ejernes afkastkrav 

   = Risikofri rente 

  = Egenkapitalens systematiske risiko 

      = Forventet afkast på markedsporteføljen 

Herunder følger estimering af risikopræmien og beta, men først gør jeg opmærksom på CAPM-modellens 

forudsætninger.  

Modellen er oprindeligt udviklet med udgangspunkt i at måle afkastkravet på en enkelt aktie, og markeds-

porteføljen. Heri ligger der en forudsætning om at investorer kræver merafkast som kompensation for at 

investere i et andet aktiv end det risikofrie108, hvilket forklarer forskellige risikopræmier på markedet. Yder-

ligere forudsætninger109 er, at investorer placere likvide midler i en portefølje af aktier, for at udnytte at 

kunne bortdiversificere den usystematiske risiko, som skyldes strejker, dårlig ledelse osv. Derved er den ene-

ste risiko der giver en præmie til investoren, den systematiske risiko, eller markedsspecifikke risiko, og derfor 

kun den systematiske risiko der prissættes i CAPM modellen.  

For at evaluere hvorvidt ejerne af KMD Koncernen, EQT og ATP er tilstrækkeligt diversificeret til, at fjerne 

den virksomhedsspecifikke risiko tilknyttet KMD, bør man kigge på fondenes andre portefølje selskaber, hvil-

ket er udover denne opgaves fokus.  

                                                        
106 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/ratings.xls , 1. maj 2012 
107 Sørensen (2009), Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 51 
108 Sørensen (2009), Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 50 
109 Bodie, Kane & March (9th edition 2011), Investment and Portfolio management, Global edition, s. 309 

Risikopræmie 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/ratings.xls
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Derfor bliver CAPM-modellen i første omgang anvendt, med udgangspunkt i at investeringen betragtes fra 

en marginal investor. Efterfølgende i kapitel 6 berøres forholdet omkring den usystematisk risiko, samt nød-

vendigheden af at korrigere for den manglende likviditet i unoterede aktier. 

6.1.6 Risikopræmien 

Efter at have fastslået at investorerne kræver en risikopræmie, som tillæg for at investere i aktier frem risiko-

frit aktiv, er det nødvendigt at estimere denne risikopræmie. Til dette findes forskellige metoder110: 

1. Generelle undersøgelser af aktiemarkedets gennemsnitlige forventninger som estimat.  

2. Risikopræmien kan estimeres ud fra historisk data (ex post)  

3. Estimation af præmien (ex ante) ud fra de nuværende aktiekurser.  

Primært anvendes ex-post-metoden, der forsøger at fastsætte risikopræmien ud fra historiske kursobservatio-

ner, og ex-ante-metoden til at estimere risikopræmien. 

Grundet de mange diversificerede måder at estimere markedsrisikopræmien på, er der ligeså mange for-

skellige resultater. Eksempelvis opgør konsulentfirmaet PwC hvert år markedsrisikopræmien i Danmark efter 

metode 1. I perioden 2002-2008 har den stabilt ligget på ca. 4,5%111 , på 4,9% i 2009 og i 2010 på 

5%112. Yderligere har Jyske Bank anvendt en risikopræmie på 5,6%113 i februar 2010 i en værdiansættelse 

af Novo Nordisk.  

Grundet at usikkerheden i 2011 er blevet større givet EU’s gældskrise, et kontrolleret Græsk statsbankerot 

samt usikkerhed omkring hvornår der igen er positiv vækst efter krisen og forventningen om at renterne stiger 

dramatisk når det sker, så antages den fremtidige risikopræmie at være 5,5%. 

Dermed kan markedsporteføljen forventede afkast estimeres som: 

Risikopræmie =            

Afkast på markedsporteføljen =                           = 7,8% 

6.1.7 Beta ( ) 

Fundamentet bag CAPM-modellen er, at investor udelukkende kompenseres for den systematiske risiko, beta. 

Alt usystematiske risiko, som eksempelvis dårlig ledelse, elimineres via diversifikation. Derfor indgår den usy-

stematiske risiko ikke i prissætningen. Beta er et relativt risikomål, der måler selskabets systematiske risiko set 

i forhold til markedsporteføljen. Beta kan udtrykkes som114:  

   
    

  
  

                                                        
110 Sørensen (2009), Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 51 
111 Kjældgaard Giwercman (12. apr 2011), Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation 
af priserne i TDC s standardtilbud, s. 4  
112 Kristiansen (10. dec. 2010), Tema: Årsregnskabslovens regler om nedskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver, s. 5 
113 Hørning Andersen (3. feb. 2010), Novo Nordisk – Køb, s. 12 
114 Brealey, Myers & Allen (9th edition 2008), Principles of Coporate Finance, s. 196 
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hvor: 

  = Beta 

     = Kovariansen mellem aktiv i’s afkast og markedsporteføljens afkast  

   = Variansen af markedsporteføljens afkast 
 
Alle investorer har en given risikoprofil, og ønsker at maksimere deres afkast og påtage sig mindst muligt 

risiko givet deres risikoaversion. I denne henseende har fortolkningen af beta betydning, som summeret i ne-

denstående skema:  

β = 0 Risikofri investering 

0 < β < 1 Investering med lavere risiko end markedsporteføljen 

β = 1 Samme risiko som markedsporteføljen 

β > 1 Investering med risiko større end markedsporteføljen 

Kilde: Sørensen (2009), s. 53 

 
For børsnoterede virksomheder estimeres beta ved hjælp af simpel regression på afkastet af aktien, og mar-

kedsafkastet i en given periode. I værdiansættelsen af unoterede virksomheder er det problematisk at esti-

mere beta via regressionsanalyse, grundet at kursdata og markedsværdi af egenkapitalen ikke er offentligt 

tilgængeligt. Derfor anvendes en sammenligning af de udvalgte peer gruppe virksomhederne Unit4, SAP og 

Sage Group som matcher KMD. Denne metode med at anvende sammenlignelige selskaber, er den mest an-

vendte i Petersen, Plenborg og Schølers undersøgelse i 2006 med 68%115 ud af 25 adspurgte finansielle 

rådgivere, og hyppigt anvendt af private equity fonde. Betaestimater for sammenlignelige virksomheder er 

vist i figur 15.  

Figur 15 Beta-analyse af Peer gruppe 

 
Kilde: Bloomberg, 8. maj 2012 

 

                                                        
115 Petersen, Plenborg og Schøler (2006), Hvordan værdiansættes virksomheder I praksis?, s. 165 

Beta ift. MSCI Enterprise Value Vaktiekapital

Virksomhed 12. maj 2012 Mia DKK Mia DKK

Unit4 (Holland) 0,990 5,4kr.                     4,5kr.                 

SAP (Tyskland) 0,737 433,6kr.                441,0kr.            

Sage Group (UK) 0,774 27,5kr.                  26,8kr.               

Gennemsnit 0,834 155,5kr.                157,4kr.            

Dassault Systems (Frankrig) 1,097 66,0kr.                  56,7kr.               

Atos (Frankrig) 1,178 28,6kr.                  29,7kr.               

Temenos  Group (Schweiz) 1,489 7,1kr.                     7,9kr.                 

Microsoft (USA) 0,782 1.620,2kr.             1.326,1kr.         

Oracle (USA) 0,980 831,5kr.                741,7kr.            

JDA Software (USA) 1,101 7,34kr.                  7,28kr.               

IBM (USA) 0,811 1.436,3kr.             1.560,1kr.         

Gennemsnit 0,994 446,3kr.                420,2kr.            

KMD A/S 0,850 5,627kr.                5,549kr.            
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KMD er en unik virksomhed, grundet den tætte korrelation i udviklingen af salget med det offentliges vækst. 

På denne baggrund er peer gruppen udvalgt til at matche en høj omsætningsandel på det offentlige mar-

ked, samt at have en ensartet produktportefølje. Derfor vurderes en Et simpelt branchegennemsnit giver en 

beta-værdi på 0,834, hvilket vurderes som passende som risiko mål. I figur 16 vurderer, jeg KMD’s drifts- og 

finansielle risikoniveau, samt hvordan det er i forhold til peer gruppens gennemsnit.  

Figur 16 Fastlægning af betaværdier baseret på drifts- og finansiel risiko 

 
Kilde: FSR (dec. 2002), Fagligt notat, s. 59 
 

Baseret på den strategiske analyse vurderes KMD koncernen at have en neutral driftsrisiko, grundet den sta-

bile organisation, nye markedsorienteret direktionsgruppe og bestyrelse samt en langsigtet plan 2015. Dog 

influerer truslen om en retsag i fogedretten negativt på dette. Med udgangspunkt i rentabilitetsanalysen af-

snit 4.5 vurderes den finansielle risiko til at være lav. Dette skyldes i den flotte udvikling i ROIC som i 2011 

var 48%, og samt omlægning af den kortfristede gæld til langfristet gæld medvirkede til en FGEAR på blot 

0,01.  

Dette signalerer en virksomhed med en sund drift, uden faktiske gældsforpligtelser i forhold til egenkapita-

len, hvilket jeg tolker som en lav finansiel risiko lavere. Derfor anvender jeg en beta i den øvre del af inter-

vallet på 0,85 som angivet nederst i figur 15.  

Baseret på peer gruppen vurderes KMD’ betainterval på trods af den øvre grænse på 0,85, at være i over-

ensstemmelse med intervallet for en ugearet beta i en virksomhed med gennemsnitlig risiko116, og giver der-

med giver et retvisende estimat for KMD risiko. Med estimationen af beta, kan ejernes afkastkrav nu bereg-

nes som værende: 

                                  6,95% 

                                                        
116 Kristiansen (10. dec. 2010), Tema: Årsregnskabslovens regler om nedskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver, s. 5 
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6.1.8 Justering af ejer afkastkravet 

CAPM modellens forudsætter, at investor udelukkende kompenseres for den systematiske risiko, beta, grundet 

diversifikationsmulighederne.  

Dog er situationen en helt anden, når man betragter ikke børsnoteret virksomheder.  Investeringen i KMD med 

98,3% af så stor en andel at de har direkte indflydelse prisen ved et eventuelt salg grundet aktiemajorite-

ten, og derfor kan der argumenteres for at der således bør der være en kontrolpræmie. En kontrollerende 

aktieandele har større værdi end ejerskab med begrænset indflydelse, som følge af direkte indflydelse på 

strategien, driften og performance117. Empiriske data for USA finder at kontrolpræmier bør være i omegnene 

af 20-30%118, og at denne børe være større ved fjendtlige overtagelser.  

Et dansk studium fra 2006 viser at den gennemsnitlige kontrolpræmie blev indregnet med 29,4%94 og men at 

den sjældent bliver indregnet i ejer afkastkravet. Oftest bliver kontrolpræmien indregner kontrolpræmier i 

værdiestimaterne, men at denne indregnes direkte i budgetteringen for derved at undgå dobbelt indregning 

af kontrolpræmien. Af denne årsag er der ikke indregnet en kontrolpræmie i ejer afkastkravet.  

Givet at der er tale om en kontrollerende aktieandel, fraviges CAPM-modellens forudsætninger, og derfor 

også argumentet om at kun systematisk risiko giver afkast. Bør usystematiske risiko, der findes i unoterede 

virksomheder derfor også belønnes?  

I en artikel fra 2006 fastslår Petersen, Plenborg og Schøler i en dansk undersøgelser at der i praksis kun var 

to ud af 39 deltagere119 som justerede ejer afkastkravet for den usystematisk risiko med 1-3%95. En anden 

tilgang til dette er at Beta justeres til et totalt beta, indeholdende usystematisk risiko + systematisk risiko, som 

foreslået af Pratt og Damodaran95. En sådan justering vil forhøje Beta, og dermed øge egenkapitalværdien, 

grundet et højere ejere afkastkrav. Efterfølgende foreslås at der korrigeres for manglende diversifikation, 

ved at indregne nedslag i egenkapitalen, grundet manglende diversifikation.95 

Således er en justering af Beta i unoterede virksomheder i praksis en subjektiv holdning, og påvirkningen 

heraf kan i værste tilfælde øge fejlmarginen. Af denne årsag, har jeg ikke korrigeret Beta med usystematisk 

risiko, men vil i følsomhedsanalysen beregne effekten af ændringer i WACC på værdiansættelsen.  

En anden parameter, der bør tages højde for i fastlæggelsen af ejernes afkastkrav er aktiens likviditet. Des 

højere likviditet i en aktie gør det normalt lettere for investor at opbygge eller afvikle en aktiebeholdning 

uden for store omkostninger. Derfor tillægges der i praksis ofte en præmie til afkastkravet. 

Resultaterne af en analyse offentliggjort af Datar m.fl. (1998) estimere risikotillægget for illikviditet til 

3,25% Baseret på Petersen, Plenborg og Schøler (2006) fandt de at 23 finansielle rådgivere i Danmark i 

praksis tillægger likviditetspræmie i ejerafkastkravet, som kompensation for manglende omsættelighed.  

                                                        
117 Petersen, Plenborg og Schøler (3/2006), Hvordan værdiansættes virksomheder I praksis?, s.167 
118 Ibid, s. 168 
119 Ibid, s. 166 



 

65 

 

Den gennemsnitlige præmie, de 23 finansielle rådgivere tillagde ejerafkastkravet udgjorde 2,8%, dog til-

lagde private equity fonde en højere illikviditetspræmie på 3,3%120 i gennemsnit.  

Således vælger jeg at indregne en illikviditetspræmie i CAPM-modellen, som derfor modificeres med følgen-

de: 

                                             

Eftersom KMD er en unoterede virksomhed og derfor beregnes for særlig illikvid, antages illikviditetstillægget 

at udgøre 3,3% matchende det gennemsnitlige for private equity fonde. 

Ud fra ovenstående parametre kan ejernes afkastkrav nu udregnes til: 

                                        10,27% 

6.1.9 Beregning af den gennemsnitlige kapitalomkostning (WACC) 

Med udgangspunkt i de forgående beregninger og antagelser kan KMD’s WACC nu estimeres til:  

                                    

For en oversigt af WACC input henvises til bilag 33. 

6.1.10 Estimering af vækstfaktoren (g) 

I tillæg til WACC har DCF-modellen også indbygget en konstant vækstrate, g. Denne skal afspejle forvent-

ningerne til virksomhedens vækst i terminalperioden. Teoretisk er der ingen problemstillinger i terminalperio-

dens anvendelse i værdiansættelsen, dog har antagelserne store konsekvenser for resultatet i praksis, grundet 

terminal perioden dækker 68,4%121 af DCF-modellens værdiansættelse. Derfor har jeg taget højde for føl-

gende implikationer i fastsættelsen af g i praksis: 

 g, vækstraten kan ikke være ≥ WACC 

 g, vækstraten kan ikke være ≥ samfundets vækst 

Disse antagelser betyder at væksten i praksis ikke kan overstige WACC, givet at værdien i terminalperioden 

matematisk bliver negativ. Yderligere er det højst usandsynligt at væksten overstiger WACC i steady state, 

da det i givet fald vil medføre at virksomheden vokser sig større end den samlede verdensøkonomi. 

At gennemsnittet for den forventede danske BNP vækst i budgetperioden blot udgør 1,9%122 ses som et for-

sigtighedsestimat og en antagelse om, at vejen ud af gældskrisen vil tage tid. Denne gennemsnitlige vækst er 

også lavere end den antaget inflation på 2,2% jf. afsnit. 5.2. Dermed er det min forventning at BNP væksten 

er undervurderet på længere sigt.  

                                                        
120 Petersen, Plenborg og Schøler (3/2006), Hvordan værdiansættes virksomheder I praksis?, s. 166 
121 Se figur 17 
122 Se bilag 27 
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Således tager væksten i terminalperioden udgangspunkt i en vækst i KMD koncernens omsætning på 2,5%, 

og er estimeret med udgangspunkt i samlede omsætningsvækst af hvert forretningsområdes vækstbidrag i 

salget, som det ses af bilag 27.  

6.2 Værdiestimat med DCF-modellen 

Som følge af de forgående analyser er det nu muligt at værdiansætte markedsværdien af KMD pr. 14. maj 

2012. Ved anvendelsen af DCF-modellen tages der i betragtning, at den implicit antager, at det frie cash 

flow (FCF) forfalder ultimo året. Dette er ikke tilfældet i praksis. Det frie cash flow modtages løbende igen-

nem året, og derfor antages det mere rimeligt, at FCF i gennemsnit forfalder medio året. Derfor er markeds-

værdien justeret midtårligt ved at fremskrive den beregnede egenkapitalværdi med fremskrivningsfaktoren 

(1 + WACC)0,5. Yderligere tages der højde for at tidspunktet for værdiansættelsen er 14. maj. 2012, dvs. 

mere end 5,5 måneder inde i det første budgetår, er den estimerede værdi fremskrevet med 

(1+WACC)(5,5/12). Beregningerne er vedlagt som bilag 34.  

Figur 17 Værdiestimat af KMD koncernen (DKK mio.) 

 
Kilde: Egen tilvirkning  

Som det fremgår af figur 17 er prisen i basis scenariet på KMD koncernens egenkapital pr. 14. maj 2012, 

ved anvendelse af DCF-modellen estimeret til DKK. 6.035,1 mio. svarende til DKK 6,035 milliarder. Det ob-

serveres, at terminalperiodens andel af enterprise value udgør 68,7% hvilket er i overensstemmelse med den 

gennemsnitlige observation på 60-80%123, og vurderes således at være acceptabelt. 

I worst case scenariet er budgetperiodens andel næsten dobbelt så høj som i basis scenariet, og at værdien 

af KMD matcher købsprisen tilbage i 2009 da virksomheden blev solgt. Dette tilskrives at KMD koncernens 

omsætning stresses voldsomt af fremtidige udbud på monopolløsningerne, hvilket decimerer virksomhedens 

konkurrencefordel og muligheden for at skabe fremtidige merafkast. 

Til sidst kan det observeres at best case scenariet prisfastsætter egenkapitalen til kr. 9,271 milliarder, hvilket 

er mere end 6 gange så meget som worst case scenariet. Dette er et meget gunstigt billede af den fremtidi-

ge udvikling, og skyldes en styrket konkurrenceposition som funktion af en lavere omkostningsstruktur og høj 

omsætningsvækst igennem hele analyseperioden.  

Validiteten af det fremkomne værdiestimat vil i det følgende afsnit blive efterprøvet i form af en følsom-

hedsanalyse. 

                                                        
123 Petersen, Plenborg og Schøler (3/2006), Hvordan værdiansættes virksomheder I praksis?, s. 163 

DKK mio. 

Andel PV 14. maj 2012 Andel PV 14. maj 2012 Andel PV 14. maj 2012

Budgetperiode 2012-2020 31,6% 1.906,6kr.          50,6% 787,7kr.                44,7% 4.140,9kr.           

Terminalperiode 68,4% 4.128,5kr.          49,4% 768,5kr.                55,3% 5.129,9kr.           

100,0% 6.035,1kr.          100,0% 1.556,2kr.            100,0% 9.270,8kr.           

Best caseWorst caseBase case

Periode

I alt
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6.3 Følsomhedsanalyse 

I figur 18 viser følsomheden overfor udsving i omsætningens vækstfaktor i terminalperiodens målt i forhold til 

ændringen i WACC’en i budgetperioden og terminalperioden, og effekten af disse på værdien af KMD kon-

cernen.  

Den estimeret værdi i DCF modellen er meget afhængig af budgetteringen og den udregnede WACC, og 

bevirker at to individuelle analytikere på trods af forskellige resultater, i princippet kan være lige korrekte. 

Grundet at terminalværdien udgør langt den største del af værdien i basis og best case scenariet. Bemærkel-

sesværdigt er at budgetperiodens terminalværdi marginalt større end, terminalperiodens hvilket tilskrives det 

negative bidrag i omsætningsudviklingen fra LS indflydelse i budgetperioden. Forskellen i de tre scenarier, 

gør det særligt interessant at simulering og analysere på ændringer af WACC og væksten i terminalperio-

den. Dette gøres ved at vise forskellige scenarier, hvor WACC og vækst (g) sættes henholdsvis op og ned 

med 0,25%-point, for at se effekten af dette på kursen. 

Figur 18 Følsomhedsanalyse på WACC og terminalvækst 

 
Kilde: Egen tilvirkning  

Simulering af følsomhed overfor ændringer i terminal vækst ift. ændringer i WACC 

Basis case scenarie

2,25% 2,50% 2,75% 3,00%

8,65% 6.389,6kr        6.584,0kr            6.794,9kr            7.024,5kr           

8,90% 6.120,8kr        6.297,7kr            6.489,0kr            6.696,5kr           

9,15% 5.871,9kr        6.035,1kr     6.207,4kr            6.395,7kr           

9,40% 5.640,8kr        5.788,5kr            5.974,4kr            6.118,7kr           

9,65% 5.425,6kr        5.561,2kr            5.706,6kr            5.863,0kr           

Worst case scenarie

2,25% 2,50% 2,75% 3,00%

8,65% 1.643,0kr        1.645,0kr            1.647,1kr            1.649,1kr           

8,90% 1.597,3kr        1.599,2kr            1.601,2kr            1.603,1kr           

9,15% 1.554,1kr        1.556,2kr     1.557,8kr            1.559,7kr           

9,40% 1.513,2kr        1.515,0kr            1.516,8kr            1.518,6kr           

9,65% 1.474,5kr        1.476,2kr            1.477,9kr            1.479,6kr           

Best case scenarie

2,25% 2,50% 2,75% 3,00%

8,65% 9.840,0kr        9.853,7kr            9.867,5kr            9.881,2kr           

8,90% 9.539,8kr        9.552,9kr            9.566,0kr            9.579,1kr           

9,15% 9.256,4kr        9.270,8kr     9.281,4kr            9.293,9kr           

9,40% 8.988,3kr        9.000,3kr            9.012,2kr            9.024,2kr           

9,65% 8.734,5kr        8.745,9kr            8.757,3kr            8.768,8kr           

%-vækst i terminalperioden

W
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C
C
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W
A

C
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I budgettet er der estimeret med en ændret kapitalstruktur, som følge af en stigende andel af fremmedkapi-

tal. Såfremt denne kapitalstruktur realiseres opnås en WACC på 9,15%. Hvis der i basis scenariet simuleres 

på en denne WACC, og væksten ændres til 3% så øges egenkapitalværdien til kr. 6.395,7 en relativ æn-

dring på 6%.  

Hvis KMD’s bankforbindelser modsat kræver højere rentebetalinger og ejerne samtidigt kræver et højere 

afkastkrav, som kompensation for en stigende beta hvilket påvirker WACC, og der simuleres på at WACC 

stiger med 0,5% til 9,65%, men at væksten i terminalperioden er i overensstemmelse med 2,5%, vil egenka-

pitalværdien opleve et fald på 8% til kr. 5.561,2 millioner.  

Analysen af figur 18 udtrykker, at værdien i større grad er følsom overfor ændringer i WACC’en og dennes 

input frem for ændringer i salgsvæksten i terminal perioden. At værdien svinger uafhængigt af ændringer i 

WACC eller salgsvæksten i terminalperioden som ændres, indikerer samtidigt, at de grundlæggende forud-

sætninger og estimater er forbundet med en betydelig risici, og derfor delvist forklarer forskellene i forskel-

lige analytikeres værdiestimater. 

6.4 Delkonklusion følsomhedsanalysen 

Værdiansættelsen af KMD er baseret på en kapitalværdibaseret metode. DCF-modellen som er den mest 

anvendte model blandt finansielle rådgivere124, og giver et præcist estimat grundet anvendelse af fuldt bud-

get, som afdækker en del af usikkerheden i forhold til værdiansættelsen.  

I værdiansættelsen af unoterede virksomheder er det problematisk at beregne Beta, grundet af der ikke kan 

observeres markedsafkast for aktivet, hvilket umuliggør en simpel regressionsanalyse. Til at imødekomme 

dette anvendes en sammenlignelig peer gruppe indeholdende virksomheder, der matcher KMD’s markeder 

og produkter, samt en separat evaluering af KMD’s finansielle risiko og drifts risiko.  

Baseret på DCF-modellen er værdien af egenkapitalen i KMD A/S pr. 14. maj 2012 estimeret til kr. 6.035,1 

millioner i basis scenariet.  

Størstedelen af værdien i DCF-modellen stammer fra terminalperioden, og er derfor følsom overfor ændrin-

ger i denne periode. Dog er det i følsomhedsanalysen baseret på simuleringer i WACC og væksten i termi-

nalperioden bevist at værdien påvirkes i større grad af udviklingen i WACC, og dennes input som ejer af-

kastkrav, risikopræmie, risikofrie rente og beta fremfor væksten i terminalperioden. 

                                                        
124 Petersen, Plenborg og Schøler (3/2006), Hvordan værdiansættes virksomheder I praksis?, s. 161 
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7. Konklusion 

Denne afhandlings formål er, at estimere markedsværdien af egenkapitalen i KMD koncernen, hvis den blev 

solgt 14. maj 2012.  

Relevansen af dette er særligt interessant som følge af rygter om at KMD’s ejere, EQT og ATP i februar har 

sat gang i en salgsproces med Morgan Stanley og Nordea, efter at have købt virksomheden i 2008.  

Ifølge den strategiske analyse bidrager de strategiske faktorer positivt i form af, selskabets markedsledende 

position som it leverandør til det offentlige, et marked der har en lav grad af konjunkturfølsomhed. Med pri-

vatiseringen af KMD har en ny professionel bestyrelse og direktionsgruppe udviklet en ny langsigtet strategi 

kaldet Plan 2015, med fokus på en konkurrencedygtig omkostningsstruktur og vækst internationalt samt på 

healthcare området i Danmark. Et område der har betydeligt potentiale efter Danmark har fået en ny SRSF-

regering, samt at de sociokulturelle forhold i fremtiden vidner om en stigende ældrebyrde for samfundet 

generelt og dermed kommunale udgifter. Trods disse positive faktorer, er KMD også i fremtiden presset af 

negative elementer, der kan true den fremtidige indtjening. De største trusler af dem alle er fremtidige udbud 

i 2014-2019 på monopolløsninger som KMD er den eneste leverandør af. Et forretningsgrundlag der i 2011 

udgjorde 38,7% af omsætningen125. Yderligere truer KL med at lægge sag an mod KMD A/S, med beskyld-

ninger om at have udnyttet sin monopolsituation.  

Ifølge den strategiske analyse er KMD godt positioneret på det offentlige IT marked, med tilkøbte forret-

ningsområder i 2011og yderligere fokus på opkøb i 2012, har selskabet gode forudsætninger for at opveje 

fremtidige negative pengestrømme fra monopolsystemerne. Grundet sin størrelse som Danmarks største of-

fentlige IT leverandør samt mere end 40 års erfaring og know-how skaber det en naturlig adgangsbarriere 

for internationale konkurrenter. Dog begrænser dette selskabets internationale repræsentation, som blandt 

andet skal sikre fremtidige vækst og indtjening, og bør fremover arbejde målrettet med strategien ”Plan 

2015”. Således bør KMD i fremtiden fokusere på kernekompetencer indenfor udvikling, salg og implemente-

ring af offentlige administrative IT systemer, som man med KMD Opus og den nye SAP-platform er stærkt 

positioneret til også internationalt.  

Regnskabsanalysen viser at KMD i hele analyseperioden har oplevet en positiv udvikling i vækst og driftsren-

tabiliteten. En af årsagerne hertil er blandt andet KMD’s ændrede regnskabspraksis, og stor succes med at 

fokusere på en konkurrencedygtig omkostningsstruktur. Som en funktion heraf steg ROIC med 160% i 2010, 

og bidrog derfor positivt til at ROE landede på 44% i 2010. Efter konkurrencestyrelsen juni 2010 vurderede 

at 29 aftaler på AS området var ulovlige, og købet af Rambøll Informatik i 2011 oplevede den stigende 

trend et voldsom opbremsning i 2011, på trods at købet bidrog med en omsætningsstigning på næsten 2%.  

                                                        
125 Se bilag 4 
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Således er KMD’s konkurrenceevne og organisation styrket til fremtidig vækst. Indtjeningsevnen og rentabili-

teten har som følge heraf udviklet sig yderst positivt og øget rentabilitet med en minimal gearing, hvilket 

vidner om en veldrevet virksomhede med minimal driftsrisiko.  

Budgettet påvirkes i høj grad af en gennemsnitlig negativ omsætningsvækst på monopolløsningerne i budget-

perioden på -3,1%, som følge af de forventede udbud i analyseperioden. Dog budgetteres der i basisscena-

riet med en totalvækst på 8% i 2012, hvilket overstiger den gennemsnitlige markedsvækst på 2,4% i det 

offentlige IT marked. Generelt forventes regnskabs- og balanceposterne at følge omsætningen, mens regn-

skabsposterne som Andre eksterne omkostninger og CAPEX investeringer i Grunde og bygninger på kort sigt 

stiger, og bidrager til en faldende ROIC og AOH i perioden 2012-2015. Det frie cash flow forventes i hele 

analyseperioden at udvikle sig positivt, og bør anvendes til nye investeringer i driften herunder produktudvik-

ling og opkøb.  

Pr. 14. maj 2012, er markedsværdien af egenkapitalen estimeret til kr. 6.035,1 millioner i basis scenariet, og 

er ligeledes estimeret til kr. 1.556,2 millioner og kr. 9.270,8 millioner i henholdsvis worst case og best case 

scenariet.  Scenariernes varierende resultater, belyser DCF-modellens følsomhed overfor ændringer i salgs-

væksten i terminalperioden og WACC. I følsomhedsanalysen er ændringer af disse to parametre testet, og 

konklusionen herpå er at de største udsving lå i ændringen af WACC. Derfor er det vigtigt at estimaterne 

som indgår i WACC, herunder kapitalstruktur, risikopræmie, lånerente er realistiske i fremtiden for at give et 

godt estimat. I praksis er dette svært at fastlægge, grundet informationsbarriere i unoterede virksomheder er 

større end i børsnoterede virksomheder.  
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8. Perspektivering 

Igennem opbygningen af denne afhandling, har jeg haft for øje at skabe nuanceret billede af litteraturens 

og teoriens forsimplede forudsætninger, værktøjer og modeller i en praktisk verden og virksomhed, der ikke 

altid indordner sig disse vilkår.  

Disse problemstillinger har været udenfor afhandlingens rammer og formål, men er ikke desto mindre rele-

vante at belyse i et historisk perspektiv, og vil bidrage til at højne analysernes faglighed og kvaliteten af de i 

forvejen draget konklusioner. Derfor ville nedenstående elementer, såfremt de havde indgået i analysen, 

højnet opgavens konklusioner og suppleret med et dybere perspektiv. 

Således ville den strategiske analyse kunne højnes, med en analyse af KMD koncernens forretningsområder 

og produktportefølje via Boston-modellen. Dette havde ikke blot suppleret den strategiske analyse med en 

forståelse for historisk markedsvækst og markedsandel, men styrket fremtidige estimater af de finansielle 

value drivere og budgetteringen på forretningsområdeniveau, jf. bilag 27 med et relativt styrkemål af KMD i 

forhold til deres konkurrenter. 

Yderligere havde en analyse af virksomhedens nuværende strategi via Porters konkurrencestrategier, fulgt 

op af en analyse af den fremtidige vækststrategi på baggrund af Ansoffs vækststrategier, bidraget med 

værdifuld information til effekten på budgetperioden og de estimerede pengestrømme.  

At værdiansættelsen indeholder blot én metode, ud af flere, til at estimere markedsværdien af KMD koncer-

nens egenkapital, kan så tvivl om samt underminere troværdigheden af værdiansættelsens resultater. Hertil 

kunne en anvendelsen af anden kapitalbaseret værdiansættelsesmodel som EVA modellen, eller en relativ 

værdiansættelsesmodel som multipelanalyse have trykprøvet præcisionen og kvaliteten af DCF-modellens 

estimat. Hertil anerkender jeg at ét estimat, uafhængigt af værdiansættelsesmetode, ikke kan betragtes som 

værende det eneste endegyldige værdiestimat. Dog påpeger jeg, at værdien af et estimat fra en anden 

værdiansættelsesmodel, netop blot er et andet estimat, og i bedste fald kun kan anvendes som et pejlemær-

ke for niveau og ikke andet. Derfor øges værdien blot marginalt af et andet estimat, da dette er lige så 

subjektivt som analytikerens input og anvendelse heraf. Dette er ligeledes årsagen til, at flere analytikeres 

estimater sjældent er enslydende, på trods af samme forudsætninger, og diskussionen bliver dermed ikke 

hvilket som er endegyldigt er korrekt, men hvilket estimat der er mest korrekt – en diskussion, som er et 

spørgsmål om subjektiv overbevisning og hvilken ”skole” man tror på. 
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Officiel Resultatopgørelse KMD A/S

Beløb DKK mio.  2009 2010 2011

Omsætning 3.826,9kr.   3.951,9kr.   4.266,3kr.    

Andre eksterne omkostninger -1.539,5kr.  -1.499,6kr.  -1.646,7kr.   

Personale omkostninger -2.029,3kr.  -1.970,2kr.  -2.050,4kr.   

Andre driftsindtægter 0,1kr.          2,2kr.          7,9kr.           

Resultat før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) 258,2kr.      484,3kr.      577,1kr.       

Afskrivninger og amortiseringer -129,6kr.   -129,6kr.   -135,6kr.    

Resultat af primær drift (EBIT) 128,6kr.      354,7kr.      441,5kr.       

Kapitalandele i assoicerede virksomheder 31,9kr.      -kr.        -kr.         

Finansielle indtægter 6,8kr.         3,8kr.         6,7kr.          

Finansielle omkostninger -27,5kr.     -29,0kr.     -17,2kr.      

Resultat før skat (EBT) 139,8kr.      329,5kr.      431,0kr.       

Skat af årets resultat -27,3kr.     -85,3kr.     -108,4kr.    

Årets resultat 112,5kr.      244,2kr.      322,6kr.       



 

 

 
 
 
 

Balance KMD A/S - Aktiver

Beløb DKK mio.  1.1.2009 31.12.2009 2010 2011

Aktiver

Kundeforhold 0,0kr.          0,0kr.        0,0kr.        54,8kr.       

Rettigheder 0,6kr.           0,3kr.          1,5kr.          12,7kr.         

Goodwill 15,7kr.         15,7kr.        15,7kr.        124,9kr.       

Færdiggjorte udviklingsprojekter 1,8kr.           23,2kr.        17,6kr.        38,0kr.         

Udviklingsprojekter under udførelse 206,2kr.       280,9kr.      371,5kr.      499,7kr.       

Immaterielle anlægsaktiver i alt 224,3kr.       320,1kr.     406,3kr.     730,1kr.       

Grunde og bygninger 134,3kr.     121,4kr.    111,2kr.    103,2kr.     

Indretning af lejede lokaler 0,0kr.          7,6kr.        23,9kr.      41,3kr.       

Tekniske anlæg og maskiner 207,5kr.     206,2kr.    208,1kr.    212,0kr.     

Inventar, it-udstyr og biler 62,7kr.        47,4kr.      30,6kr.      21,7kr.       

Materielle anlægsaktiver i alt 404,5kr.       382,6kr.     373,8kr.     378,2kr.       

Kapitalandele i associerede virksomheder 18,1kr.        0,0kr.        0,0kr.        0,0kr.          

Deposita 40,3kr.        40,8kr.      41,9kr.      44,6kr.       

Udskudt skatteaktiv 0,0kr.          0,0kr.        0,5kr.        1,8kr.          

Finansielle anlægsaktiver i alt 58,4kr.         40,8kr.       42,4kr.       46,4kr.         

Langfristede aktiver i alt 687,2kr.       743,5kr.     822,5kr.     1.154,7kr.    

Varebeholding 35,4kr.         19,4kr.       11,5kr.       8,5kr.           

Tilgodehavender fra salg 688,1kr.     787,3kr.    686,6kr.    714,9kr.     

Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder 0,0kr.          0,0kr.        0,7kr.        0,0kr.          

Tilgodehavender fra associerede virksomheder 2,8kr.          0,0kr.        0,0kr.        0,0kr.          

Igangværender arbejder for fremmed regning 53,7kr.        102,2kr.    9,3kr.        67,5kr.       

Andre tilgodehavender 40,8kr.        32,1kr.      34,8kr.      39,8kr.       

Tilgodehavender selskabsskat 12,2kr.        1,8kr.        0,9kr.        2,0kr.          

Periodeafgrænsningsposter (tilgodehavende) 122,1kr.     139,0kr.    103,2kr.    97,1kr.       

Tilgodehavender i alt 919,7kr.       1.062,4kr.  835,5kr.     921,3kr.       

Værdipapirer 3,5kr.           3,2kr.         2,7kr.         2,2kr.           

Likvide beholdning 2,3kr.           103,6kr.     264,8kr.     115,6kr.       

Kortfristede aktiver i alt 960,9kr.       1.188,6kr.  1.114,5kr.  1.047,6kr.    

Aktiver i alt 1.648,1kr.    1.932,1kr.  1.937,0kr.  2.202,3kr.    



 

 

 
 
 

Balance KMD A/S - Passiver

Valuta DKK mio.  1.1.2009 31.12.2009 2010 2011

Egenkapital og forpligtelser

Aktiekapital 240,0kr.       240,0kr.      240,0kr.      240,0kr.       

Reserve for sikringstransaktioner 0,0kr.          -2,5kr.        -2,4kr.        -1,2kr.          

Reserve for valutakursregulering 0,0kr.          0,0kr.        0,2kr.          0,3kr.           

Overført resultat 179,7kr.       192,2kr.      436,4kr.      460,3kr.       

Foreslået udbytte 0,0kr.          0,0kr.        0,0kr.        0,0kr.          

Egenkapital i alt 419,7kr.       429,7kr.     674,2kr.     699,4kr.       

Hensættelse til udskudt skat 22,2kr.        27,8kr.      47,8kr.      61,0kr.       

Kreditinstitutter (langfristede) 0,0kr.          276,0kr.    155,9kr.    118,9kr.     

Andre gældsforpligtelser (langfristede) 7,5kr.          7,9kr.        8,2kr.        8,6kr.          

Leverandører/Hensatte forpligtelser 13,3kr.        0,0kr.        0,0kr.        37,1kr.       

Langfristede forpligtelser 43,0kr.         311,7kr.     211,9kr.     225,6kr.       

Kreditinstitutter (kortfristede) 470,4kr.     116,8kr.    0,0kr.        32,6kr.       

Forudbetalinger fra kunder 17,6kr.        22,4kr.      16,9kr.      28,8kr.       

Leverandørgæld 204,7kr.     373,6kr.    354,1kr.    413,0kr.     

Gæld til tilknyttede virksomheder 1,6kr.          0,0kr.        0,0kr.        16,8kr.       

Andre gældsforpligtelser (kortfristede) 484,5kr.     566,0kr.    516,4kr.    539,5kr.     

Afledte finansielle instrumenter 0,0kr.          3,3kr.        6,2kr.        1,5kr.          

Skyldig selskabsskat 2,2kr.          8,5kr.        4,2kr.        8,3kr.          

Hensatte forpligtelser 4,1kr.          13,8kr.      32,0kr.      105,7kr.     

Periodeafgrænsningsposter (forpligtelse) 0,3kr.          86,3kr.      121,1kr.    131,1kr.     

Kortfristede forpligtelser 1.185,4kr.    1.190,7kr.  1.050,9kr.  1.277,3kr.    

Forpligtelser i alt 1.228,4kr.    1.502,4kr.  1.262,8kr.  1.502,9kr.    

Egenkapital og forpligtelser i alt 1.648,1kr.    1.932,1kr.  1.937,0kr.  2.202,3kr.    



 

 

Bilag 21 – Reformuleret regnskab 

(2 sider) 

 

 

Analytisk resultatopgørelse KMD A/S

Beløb DKK mio.  2009 2010 2011

Omsætning 3.826,9kr.   3.951,9kr.   4.266,3kr.   

Personale omkostninger -2.029,3kr.  -1.970,2kr.  -2.050,4kr.  

Bruttoresultat 1.797,6kr.   1.981,7kr.   2.215,9kr.   

Andre eksterne omkostninger -1.539,5kr.  -1.499,6kr.  -1.646,7kr.  

Andre driftsindtægter 0,1kr.           2,2kr.           7,9kr.           

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBITDA 258,2kr.      484,3kr.      577,1kr.      

Korrigeret EBITDA 286,70kr.      526,30kr.      696,00kr.      

Afskrivninger og amortiseringer -129,6kr.     -129,6kr.     -135,6kr.     

Driftsoverskud før andre driftsposter (EBIT) 128,6kr.      354,7kr.      441,5kr.      

Skat af EBIT -32,5kr.        -91,6kr.        -111,0kr.     

Driftsoverskud efter skat før usædvanlige poster 96,1kr.         263,1kr.      330,5kr.      

Værdi og valutakursregulering 0,0kr.           0,2kr.           0,1kr.           

Realisering af sikringstransaktioner -2,5kr.          0,1kr.           2,5kr.           

Kapitalandele i associerede virksomheder 31,9kr.         0,0kr.           0,0kr.           

Driftsoverskud efter skat (NOPAT) 125,5kr.      263,4kr.      333,1kr.      

Finansielle indtægter 6,8kr.           3,8kr.           6,7kr.           

Finansielle omkostninger -27,5kr.        -29,0kr.        -17,2kr.        

Skatteeffekt 5,2kr.           6,3kr.           2,6kr.           

Nettofinansielle omkostninger efter skat (NFO) -15,5kr.       -18,9kr.       -7,9kr.          

Totalindkomst 110,0kr.      244,5kr.      325,2kr.      

Årets resultat 112,5kr.       244,2kr.       322,6kr.       

Skatteberegning

Skat af primær drift: -32,5kr.        -91,6kr.        -111,0kr.     

skat af finansielle poster: 5,2kr.           6,3kr.           2,6kr.           

Total skattebetaling: -27,3kr.        -85,3kr.        -108,4kr.     

selskabsskatteprocent 25% 25% 25%



 

 

 

Analytisk Balance KMD A/S

Beløb DKK mio.  Klasse 1.1.2009 31.12.2009 2010 2011

Driftsaktiver (DA)

Kundeforhold Drift 0,0kr.        0,0kr.        0,0kr.        54,8kr.      

Rettigheder Drift 0,6kr.        0,3kr.        1,5kr.        12,7kr.      

Goodwill Drift 15,7kr.      15,7kr.      15,7kr.      124,9kr.    

Færdiggjorte udviklingsprojekter Drift 1,8kr.        23,2kr.      17,6kr.      38,0kr.      

Udviklingsprojekter under udførelse Drift 206,2kr.    280,9kr.    371,5kr.    499,7kr.    

Grunde og bygninger Drift 134,3kr.    121,4kr.    111,2kr.    103,2kr.    

Indretning af lejede lokaler Drift 0,0kr.        7,6kr.        23,9kr.      41,3kr.      

Tekniske anlæg og maskiner Drift 207,5kr.    206,2kr.    208,1kr.    212,0kr.    

Inventar, it-udstyr og biler Drift 62,7kr.      47,4kr.      30,6kr.      21,7kr.      

Deposita Drift 40,3kr.      40,8kr.      41,9kr.      44,6kr.      

Udskudt skatteaktiv Drift 0,0kr.        0,0kr.        0,5kr.        1,8kr.        

Varebeholding Drift 35,4kr.      19,4kr.      11,5kr.      8,5kr.        

Tilgodehavender fra salg Drift 688,1kr.    787,3kr.    686,6kr.    714,9kr.    

Tilgodehavender fra associerede virksomheder Drift 2,8kr.        0,0kr.        0,0kr.        0,0kr.        

Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder Drift 0,0kr.        0,0kr.        0,7kr.        0,0kr.        

Igangværender arbejder for fremmed regning Drift 53,7kr.      102,2kr.    9,3kr.        67,5kr.      

Andre tilgodehavender Drift 40,8kr.      32,1kr.      34,8kr.      39,8kr.      

Tilgodehavender selskabsskat Drift 12,2kr.      1,8kr.        0,9kr.        2,0kr.        

Periodeafgrænsningsposter (tilgodehavende) Drift 122,1kr.    139,0kr.    103,2kr.    97,1kr.      

Likvidebeholdning (drift) Drift 2,3kr.        38,3kr.      39,5kr.      42,7kr.      

Driftsaktiver (DA) i alt 1.626,5kr.  1.863,6kr.  1.709,0kr.  2.127,2kr.  

Driftsforpligtelser (DF)

Hensættelse til udskudt skat Drift 22,2kr.      27,8kr.      47,8kr.      61,0kr.      

Leverandører/Hensatte forpligtelser Drift 13,3kr.      0,0kr.        0,0kr.        37,1kr.      

Forudbetalinger fra kunder Drift 17,6kr.      22,4kr.      16,9kr.      28,8kr.      

Leverandørgæld Drift 204,7kr.    373,6kr.    354,1kr.    413,0kr.    

Gæld til tilknyttede virksomheder Drift 1,6kr.        0,0kr.        0,0kr.        16,8kr.      

Andre gældsforpligtelser (kortfristede) Drift 484,5kr.    566,0kr.    516,4kr.    539,5kr.    

Andre gældsforpligtelser (langfristede) Drift 7,5kr.        7,9kr.        8,2kr.        8,6kr.        

Skyldig selskabsskat Drift 2,2kr.        8,5kr.        4,2kr.        8,3kr.        

Hensatte forpligtelser Drift 4,1kr.        13,8kr.      32,0kr.      105,7kr.    

Periodeafgrænsningsposter (forpligtelse) Drift 0,3kr.        86,3kr.      121,1kr.    131,1kr.    

Driftsforpligtelser (DF) i alt 758,0kr.     1.106,3kr.  1.100,7kr.  1.349,9kr.  

Nettodriftsaktiver (NDA) i alt 868,5kr.     757,3kr.     608,3kr.     777,3kr.     

Finansielle aktiver (FA)

Kapitalandele i associerede virksomheder Finansiel 18,1kr.      0,0kr.        0,0kr.        0,0kr.        

Værdipapirer Finansiel 3,5kr.        3,2kr.        2,7kr.        2,2kr.        

Finansielle aktiver (FA) i alt 21,6kr.       3,2kr.         2,7kr.         2,2kr.         

Finansielle forpligtelser (FF)

Likvidebeholdning (finansielt) Finansiel 0,0kr.        -65,3kr.     -225,3kr.  -72,9kr.     

Kreditinstitutter (langfristede) Finansiel 0,0kr.        276,0kr.    155,9kr.    118,9kr.    

Kreditinstitutter (kortfristede) Finansiel 470,4kr.    116,8kr.    0,0kr.        32,6kr.      

Afledte finansielle instrumenter Finansiel 0,0kr.          3,3kr.          6,2kr.          1,5kr.          

Finansielle forpligtelser (FF) i alt 470,4kr.     330,8kr.     -63,2kr.      80,1kr.       

Netto Finansielle forpligtelser (NFF) i alt 448,8kr.     327,6kr.     -65,9kr.      77,9kr.       

Egenkapital (EK)

Aktiekapital Egenkapital 240,0kr.      240,0kr.      240,0kr.      240,0kr.      

Reserve for sikringstransaktioner Egenkapital 0,0kr.          -2,5kr.        -2,4kr.        -1,2kr.        

Reserve for valutakursregulering Egenkapital 0,0kr.          0,0kr.          0,2kr.          0,3kr.          

Overført resultat Egenkapital 179,7kr.      192,2kr.      436,4kr.      460,3kr.      

Foreslået udbytte Egenkapital 0,0kr.          0,0kr.          0,0kr.          0,0kr.          

Egenkapital (EK) i alt 419,7kr.     429,7kr.     674,2kr.     699,4kr.     

Koncernegenkapital 419,7kr.     429,7kr.     674,2kr.     699,4kr.     

Minoritetsinteresser -kr.         -kr.         -kr.         -kr.         

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 419,7kr.     429,7kr.     674,2kr.     699,4kr.     

Tjek EK + MIN = NDA - NFF

EK + MIN 419,7kr.    429,7kr.    674,2kr.    699,4kr.    

NDA - NFF 419,7kr.    429,7kr.    674,2kr.    699,4kr.    

Difference: 0,0kr.        -0,0kr.       0,0kr.        -0,0kr.       



 

 

Bilag 22 – Trend analyse 

(3 sider) 

 
 
 
 

Trendanalyse - Analytisk resultatopgørelse KMD A/S 2009 = indeks 100

Beløb DKK mio.  2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 GNS.

Omsætning 3.826,9kr.   3.951,9kr.   4.266,3kr.   100           103,3           111,5         N.A. 3,3% 11,5% 7,4%

Personale omkostninger -2.029,3kr.  -1.970,2kr.  -2.050,4kr.  100           97,1             101,0         N.A. -2,9% 1,0% -0,9%

Bruttoresultat 1.797,6kr.   1.981,7kr.   2.215,9kr.   100           110,2           123,3         N.A. 10,2% 23,3% 16,8%

Andre eksterne omkostninger -1.539,5kr.  -1.499,6kr.  -1.646,7kr.  100           97,4             107,0         N.A. -2,6% 7,0% 2,2%

Andre driftsindtægter 0,1kr.           2,2kr.           7,9kr.           100           2.200,0        7.900,0      N.A. 2100,0% 7800,0% 4950,0%

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBITDA 258,2kr.      484,3kr.      577,1kr.      100           187,6           223,5         N.A. 87,6% 123,5% 105,5%

Korrigeret EBITDA 286,7kr.        526,3kr.        696,0kr.        100            184                243              N.A. 83,6% 59,2% 71,4%
1               

Afskrivninger og amortiseringer -129,6kr.     -129,6kr.     -135,6kr.     100           100,0           104,6         N.A. 0,0% 4,6% 2,3%

Driftsoverskud før andre driftsposter (EBIT) 128,6kr.      354,7kr.      441,5kr.      100           275,8           343,3         N.A. 175,8% 243,3% 209,6%

Skat af resultat af primær drift -32,5kr.        -91,6kr.        -111,0kr.     100           282,1           341,9         N.A. 182,1% 241,9% 212,0%

Driftsoverskud efter skat før usædvanlige poster 96,1kr.         263,1kr.      330,5kr.      100           273,7           343,8         N.A. 173,7% 243,8% 208,8%

Værdi og valutakursregulering 0,0kr.           0,2kr.           0,1kr.           100           ####### ###### N.A. ####### ######## ########

Realisering af sikringstransaktioner -2,5kr.          0,1kr.           2,5kr.           100           4,0                100,0         N.A. 104,0% 200,0% 152,0%

Kapitalandele i associerede virksomheder 31,9kr.         -kr.           -kr.           100           -               -             N.A. -100,0% -100,0% -100,0%

Driftsoverskud efter skat (NOPAT) 125,5kr.      263,4kr.      333,1kr.      100           209,8           265,3         N.A. 109,8% 165,3% 137,6%

Finansielle indtægter 6,8kr.           3,8kr.           6,7kr.           100           55,9             98,5           N.A. -44,1% -1,5% -22,8%

Finansielle omkostninger -27,5kr.        -29,0kr.        -17,2kr.        100           105,5           62,5           N.A. 5,5% -37,5% -16,0%

Skatteeffekt 5,2kr.           6,3kr.           2,6kr.           100           121,7           50,7           N.A. 21,7% -49,3% -13,8%

Nettofinansielle omkostninger efter skat (NFO) -15,5kr.       -18,9kr.       -7,9kr.          100           121,7           50,7           N.A. 21,7% -49,3% -13,8%

Totalindkomst 110,0kr.      244,5kr.      325,2kr.      100           222,3           295,6         N.A. 122,3% 195,6% 159,0%

Årets resultat 112,5kr.       244,2kr.       322,6kr.       100           217,1           286,8         100% 117,1% 186,8% 151,9%



 

 

 
  

 

 

Trendanalyse - Analytisk balance KMD A/S 1.1.2009 = indeks 100

Beløb DKK mio.  Klasse 1.1.2009 31.12.2009 2010 2011 1.1.2009 31.12.2009 2010 2011 1.1.2009 31.12.2009 2010 2011 GNS.

Driftsaktiver (DA)

Kundeforhold Drift -kr.                   -kr.                  -kr.                   54,8kr.      100          #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! N.A. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rettigheder Drift 0,60kr.                  0,3kr.                  1,5kr.                   12,7kr.      100          50,0 250,0 2116,7 N.A. -50,0% 150,0% 2016,7% 705,6%

Goodwill Drift 15,70kr.                15,7kr.                15,7kr.                 124,9kr.    100          100,0 100,0 795,5 N.A. 0,0% 0,0% 695,5% 231,8%

Færdiggjorte udviklingsprojekter Drift 1,80kr.                  23,2kr.                17,6kr.                 38,0kr.      100          1288,9 977,8 2111,1 N.A. 1188,9% 877,8% 2011,1% 1359,3%

Udviklingsprojekter under udførelse Drift 206,20kr.              280,9kr.              371,5kr.              499,7kr.    100          136,2 180,2 242,3 N.A. 36,2% 80,2% 142,3% 86,2%

Grunde og bygninger Drift 134,30kr.            121,4kr.              111,2kr.              103,2kr.    100          90,4 82,8 76,8 N.A. -9,6% -17,2% -23,2% -16,7%

Indretning af lejede lokaler Drift 0,00kr.                 7,6kr.                  23,9kr.                 41,3kr.      100          ####### ###### ####### N.A. ####### ###### ######## ########

Tekniske anlæg og maskiner Drift 207,50kr.            206,2kr.              208,1kr.              212,0kr.    100          99,4 100,3 102,2 N.A. -0,6% 0,3% 2,2% 0,6%

Inventar, it-udstyr og biler Drift 62,70kr.              47,4kr.                30,6kr.                 21,7kr.      100          75,6 48,8 34,6 N.A. -24,4% -51,2% -65,4% -47,0%

Deposita Drift 40,30kr.              40,8kr.                41,9kr.                 44,6kr.      100          101,2 104,0 110,7 N.A. 1,2% 4,0% 10,7% 5,3%

Udskudt skatteaktiv Drift 0,00kr.                 -kr.                  0,5kr.                   1,8kr.        100          0,0 ###### ####### N.A. -100,0% ###### ######## ########

Varebeholding Drift 35,40kr.              19,4kr.                11,5kr.                 8,5kr.        100          54,8 32,5 24,0 N.A. -45,2% -67,5% -76,0% -62,9%

Tilgodehavender fra salg Drift 688,10kr.            787,3kr.              686,6kr.              714,9kr.    100          114,4 99,8 103,9 N.A. 14,4% -0,2% 3,9% 6,0%

Tilgodehavender fra associerede virksomheder Drift 2,80kr.                 -kr.                  -kr.                   -kr.        100          0,0 0,0 0,0 N.A. -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder Drift 0,00kr.                 -kr.                  0,7kr.                   -kr.        100          0,0 ###### 0,0 N.A. -100,0% ###### -100,0% ########

Igangværender arbejder for fremmed regning Drift 53,70kr.              102,2kr.              9,3kr.                   67,5kr.      100          190,3 17,3 125,7 N.A. 90,3% -82,7% 25,7% 11,1%

Andre tilgodehavender Drift 40,80kr.              32,1kr.                34,8kr.                 39,8kr.      100          78,7 85,3 97,5 N.A. -21,3% -14,7% -2,5% -12,8%

Tilgodehavender selskabsskat Drift 12,20kr.              1,8kr.                  0,9kr.                   2,0kr.        100          14,8 7,4 16,4 N.A. -85,2% -92,6% -83,6% -87,2%

Periodeafgrænsningsposter (tilgodehavende) Drift 122,10kr.            139,0kr.              103,2kr.              97,1kr.      100          113,8 84,5 79,5 N.A. 13,8% -15,5% -20,5% -7,4%

Likvidebeholdning (drift) Drift 2,30kr.                 38,3kr.                39,5kr.                 42,7kr.      100          1663,9 1718,2 1854,9 N.A. 1563,9% 1618,2% 1754,9% 1645,7%

Driftsaktiver (DA) i alt 1.626,50kr.           1.863,6kr.            1.709,0kr.             2.127,2kr.  100            114,6 105,1 130,8 N.A. 14,6% 5,1% 30,8% 16,8%

Driftsforpligtelser (DF)

Hensættelse til udskudt skat Drift 22,20kr.              27,8kr.                47,8kr.                 61,0kr.      100          125,2 215,3 274,8 N.A. 25,2% 115,3% 174,8% 105,1%

Leverandører/Hensatte forpligtelser Drift 13,30kr.              0,0kr.                  0,0kr.                   37,1kr.      100          0,0 0,0 278,9 N.A. -100,0% -100,0% 178,9% -7,0%

Forudbetalinger fra kunder Drift 17,60kr.              22,4kr.                16,9kr.                 28,8kr.      100          127,3 96,0 163,6 N.A. 27,3% -4,0% 63,6% 29,0%

Leverandørgæld Drift 204,70kr.            373,6kr.              354,1kr.              413,0kr.    100          182,5 173,0 201,8 N.A. 82,5% 73,0% 101,8% 85,8%

Gæld til tilknyttede virksomheder Drift 1,60kr.                 0,0kr.                  0,0kr.                   16,8kr.      100          0,0 0,0 1050,0 N.A. -100,0% -100,0% 950,0% 250,0%

Andre gældsforpligtelser (kortfristede) Drift 484,50kr.            566,0kr.              516,4kr.              539,5kr.    100          116,8 106,6 111,4 N.A. 16,8% 6,6% 11,4% 11,6%

Andre gældsforpligtelser (langfristede) Drift 7,50kr.                 7,9kr.                  8,2kr.                   8,6kr.        100          105,3 109,3 114,7 N.A. 5,3% 9,3% 14,7% 9,8%

Skyldig selskabsskat Drift 2,20kr.                 8,5kr.                  4,2kr.                   8,3kr.        100          386,4 190,9 377,3 N.A. 286,4% 90,9% 277,3% 218,2%

Hensatte forpligtelser Drift 4,10kr.                 13,8kr.                32,0kr.                 105,7kr.    100          336,6 780,5 2578,0 N.A. 236,6% 680,5% 2478,0% 1131,7%

Periodeafgrænsningsposter (forpligtelse) Drift 0,30kr.                 86,3kr.                121,1kr.              131,1kr.    100          28766,7 40366,7 43700,0 N.A. 28666,7% 40266,7% 43600,0% 37511,1%

Driftsforpligtelser (DF) i alt 758,00kr.              1.106,3kr.            1.100,7kr.             1.349,9kr.  100            145,9 145,2 178,1 N.A. 45,9% 45,2% 78,1% 56,4%

Nettodriftsaktiver (NDA) i alt 868,50kr.              757,3kr.               608,3kr.                777,3kr.     100            87,2 70,0 89,5 N.A. -12,8% -30,0% -10,5% -17,8%



 

 

 

 

 

Finansielle aktiver (FA)

Kapitalandele i associerede virksomheder Finansiel 18,10kr.              0,0kr.                  0,0kr.                   0,0kr.        100          0,0 0,0 0,0 N.A. -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

Værdipapirer Finansiel 3,50kr.                 3,2kr.                  2,7kr.                   2,2kr.        100          91,4 77,1 62,9 N.A. -8,6% -22,9% -37,1% -22,9%

Finansielle aktiver (FA) i alt 21,60kr.                3,2kr.                   2,7kr.                    2,2kr.         100            14,8 12,5 10,2 N.A. -85,2% -87,5% -89,8% -87,5%

Finansielle forpligtelser (FF)

Likvidebeholdning (finansielt) Finansiel 0,00kr.                 -65,3kr.               -225,3kr.             -72,9kr.     100          ####### ###### ####### N.A. ####### ###### ######## ########

Kreditinstitutter (langfristede) Finansiel 0,00kr.                 276,0kr.              155,9kr.              118,9kr.    100          ####### ###### ####### N.A. ####### ###### ######## ########

Kreditinstitutter (kortfristede) Finansiel 470,40kr.            116,8kr.              0,0kr.                   32,6kr.      100          24,8 0,0 6,9 N.A. -75,2% -100,0% -93,1% -89,4%

Afledte finansielle instrumenter Finansiel 0,00kr.                 3,3kr.                  6,2kr.                   1,5kr.        100          ####### ###### ####### N.A. ####### ###### ######## ########

Finansielle forpligtelser (FF) i alt 470,40kr.              330,8kr.               -63,2kr.                 80,1kr.       100            70,3 -13,4 17,0 N.A. -29,7% -113,4% -83,0% -75,4%

Netto Finansielle forpligtelser (NFF) i alt 448,80kr.              327,6kr.               -65,9kr.                 77,9kr.       100            73,0 -14,7 17,3 N.A. -27,0% 85,3% -82,7% -8,1%

Egenkapital (EK)

Aktiekapital Egenkapital 240,00kr.              240,0kr.              240,0kr.              240,0kr.    100          100,0 100,0 100,0 N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Reserve for sikringstransaktioner Egenkapital 0,00kr.                  -2,5kr.                 -2,4kr.                  -1,2kr.       100          ####### ###### ####### N.A. ####### ###### ######## ########

Reserve for valutakursregulering Egenkapital 0,00kr.                  0,0kr.                  0,2kr.                   0,3kr.        100          100,0 ###### ####### N.A. 0,0% ###### ######## ########

Overført resultat Egenkapital 179,70kr.              192,2kr.              436,4kr.              460,3kr.    100          107,0 242,8 256,1 N.A. 7,0% 142,8% 156,1% 102,0%

Foreslået udbytte Egenkapital 0,00kr.                  0,0kr.                  0,0kr.                   0,0kr.        100          100,0 100,0 100,0 N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Egenkapital (EK) i alt 419,70kr.              429,7kr.               674,2kr.                699,4kr.     100            102,4 160,6 166,6 N.A. 2,4% 60,6% 66,6% 43,2%

Koncernegenkapital 419,70kr.              429,7kr.               674,2kr.                699,4kr.     100            102              161           167             N.A. 2,4% 60,6% 66,6% 43,2%

Minoritetsinteresser -kr.                   -kr.                  -kr.                   -kr.        100          100            100          100           N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 419,70kr.              429,70kr.             674,20kr.              699,40kr.   100            100              100           100             N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%



 

 

 

Bilag 23 – Nøgletalsanalyse og udvidede Dupont pyramide 

(1 side) 

 

 

 

Kilde: Egen bearbejdning jf. Sørensen (2009), s. 255 

Rentabilitetsanalyse - KMD A/S

Formel H2009 H2010 H2011

Totalindkomst

Gns. koncernegenkapital

Formel H2009 H2010 H2011

NOPAT

Gns. NDA

Formel H2009 H2010 H2011

NFO

Gns. NFF

Formel H2009 H2010 H2011

Gns. NFF

Gns. koncernegenkapital

Formel H2009 H2010 H2011

Gns. NDA

Gns. koncernegenkapital

Formel H2009 H2010 H2011

NOPAT

Nettoomsætning

Formel H2009 H2010 H2011

Nettoomsætning 

Gns. NDA
Omsætningshastighed (AOH) = 4,71   5,79   6,16   

Kapitaliseringsgrad = 1,91   1,24   1,01   

Overskudsgrad (OG) = 3% 7% 8%

Nettolånerente (r) = 4% 14% 131%

Finansiel gearing (FGEAR) = 0,91   0,24   0,01   

Egenkapitalforrentning (ROE) = 26% 44% 47%

Afkastningsgrad (ROIC) = 15% 39% 48%



 

 

Bilag 24 – Common size analyse 

(3 sider) 

 

 

Commonsize analyse - Analytisk resultatopgørelse KMD A/S

Beløb DKK mio.  2009 2010 2011 2009 2010 2011 GNS.

Omsætning 3.826,9kr.   3.951,9kr.   4.266,3kr.   100% 100% 100% 100%

Personale omkostninger -2.029,3kr.  -1.970,2kr.  -2.050,4kr.  -53,0% -49,9% -48,1% -50,3%

Bruttoresultat 1.797,6kr.   1.981,7kr.   2.215,9kr.   47,0% 50,1% 51,9% 49,7%

Andre eksterne omkostninger -1.539,5kr.  -1.499,6kr.  -1.646,7kr.  -40,2% -37,9% -38,6% -38,9%

Andre driftsindtægter 0,1kr.           2,2kr.           7,9kr.           0,0% 0,1% 0,2% 0,1%

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBITDA 258,2kr.      484,3kr.      577,1kr.      6,7% 12,3% 13,5% 10,8%

Korrigeret EBITDA 286,7kr.        526,3kr.        696,0kr.        7,5% 13,3% 16,3% 12,4%

Afskrivninger og amortiseringer -129,6kr.     -129,6kr.     -135,6kr.     -3,4% -3,3% -3,2% -3,3%

Driftsoverskud før andre driftsposter (EBIT) 128,6kr.      354,7kr.      441,5kr.      3,4% 9,0% 10,3% 7,6%

Skat af resultat af primær drift -32,5kr.        -91,6kr.        -111,0kr.     -0,8% -2,3% -2,6% -1,9%

Driftsoverskud efter skat før usædvanlige poster 96,1kr.         263,1kr.      330,5kr.      2,5% 6,7% 7,7% 5,6%

Værdi og valutakursregulering -kr.           0,2kr.           0,1kr.           0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Realisering af sikringstransaktioner -2,5kr.          0,1kr.           2,5kr.           -0,1% 0,0% 0,1% 0,0%

Kapitalandele i associerede virksomheder 31,9kr.         -kr.           -kr.           0,8% 0,0% 0,0% 0,3%

Driftsoverskud efter skat (NOPAT) 125,5kr.      263,4kr.      333,1kr.      3,3% 6,7% 7,8% 5,9%

Finansielle indtægter 6,8kr.           3,8kr.           6,7kr.           0,2% 0,1% 0,2% 0,1%

Finansielle omkostninger -27,5kr.        -29,0kr.        -17,2kr.        -0,7% -0,7% -0,4% -0,6%

Skatteeffekt 5,2kr.           6,3kr.           2,6kr.           0,1% 0,2% 0,1% 0,1%

Nettofinansielle omkostninger efter skat (NFO) -15,5kr.       -18,9kr.       -7,9kr.          -0,4% -0,5% -0,2% -0,4%

Totalindkomst 110,0kr.      244,5kr.      325,2kr.      2,9% 6,2% 7,6% 5,6%

Årets resultat 112,5kr.       244,2kr.       322,6kr.       2,9% 6,2% 7,6% 5,6%



 

 

Commonsize analyse - Analytisk balance KMD A/S Nettoomsætning = 100%

Beløb DKK mio.  Klasse 1.1.2009 31.12.2009 2010 2011 1.1.2009 31.12.2009 2010 2011 GNS.

Driftsaktiver (DA)

Kundeforhold Drift -kr.           -kr.           -kr.           54,8kr.      N.A. 0,0% 0,0% 1,3% 0,4%

Rettigheder Drift 0,60kr.           0,3kr.           1,5kr.           12,7kr.      N.A. 0,0% 0,0% 0,3% 0,1%

Goodwill Drift 15,70kr.         15,7kr.         15,7kr.         124,9kr.    N.A. 0,4% 0,4% 2,9% 1,2%

Færdiggjorte udviklingsprojekter Drift 1,80kr.           23,2kr.         17,6kr.         38,0kr.      N.A. 0,6% 0,4% 0,9% 0,6%

Udviklingsprojekter under udførelse Drift 206,20kr.       280,9kr.       371,5kr.       499,7kr.    N.A. 7,3% 9,4% 11,7% 9,5%

Grunde og bygninger Drift 134,30kr.    121,4kr.       111,2kr.       103,2kr.    N.A. 3,2% 2,8% 2,4% 2,8%

Indretning af lejede lokaler Drift 0,00kr.         7,6kr.           23,9kr.         41,3kr.      N.A. 0,2% 0,6% 1,0% 0,6%

Tekniske anlæg og maskiner Drift 207,50kr.    206,2kr.       208,1kr.       212,0kr.    N.A. 5,4% 5,3% 5,0% 5,2%

Inventar, it-udstyr og biler Drift 62,70kr.       47,4kr.         30,6kr.         21,7kr.      N.A. 1,2% 0,8% 0,5% 0,8%

Deposita Drift 40,30kr.       40,8kr.         41,9kr.         44,6kr.      N.A. 1,1% 1,1% 1,0% 1,1%

Udskudt skatteaktiv Drift 0,00kr.         -kr.           0,5kr.           1,8kr.        N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Varebeholding Drift 35,40kr.       19,4kr.         11,5kr.         8,5kr.        N.A. 0,5% 0,3% 0,2% 0,3%

Tilgodehavender fra salg Drift 688,10kr.    787,3kr.       686,6kr.       714,9kr.    N.A. 20,6% 17,4% 16,8% 18,2%

Tilgodehavender fra associerede virksomheder Drift 2,80kr.         -kr.           -kr.           -kr.        N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder Drift 0,00kr.         -kr.           0,7kr.           -kr.        N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Igangværender arbejder for fremmed regning Drift 53,70kr.       102,2kr.       9,3kr.           67,5kr.      N.A. 2,7% 0,2% 1,6% 1,5%

Andre tilgodehavender Drift 40,80kr.       32,1kr.         34,8kr.         39,8kr.      N.A. 0,8% 0,9% 0,9% 0,9%

Tilgodehavender selskabsskat Drift 12,20kr.       1,8kr.           0,9kr.           2,0kr.        N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Periodeafgrænsningsposter (tilgodehavende) Drift 122,10kr.    139,0kr.       103,2kr.       97,1kr.      N.A. 3,6% 2,6% 2,3% 2,8%

Likvidebeholdning (drift) Drift 2,30kr.         38,3kr.         39,5kr.         42,7kr.      N.A. 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Driftsaktiver (DA) i alt 1.626,50kr.   1.863,6kr.     1.709,0kr.     2.127,2kr.  N.A. 48,7% 43,2% 49,9% 47,3%

Driftsforpligtelser (DF)

Hensættelse til udskudt skat Drift 22,20kr.       27,8kr.         47,8kr.         61,0kr.      N.A. 0,7% 1,2% 1,4% 1,1%

Leverandører/Hensatte forpligtelser Drift 13,30kr.       0,0kr.           0,0kr.           37,1kr.      N.A. 0,0% 0,0% 0,9% 0,3%

Forudbetalinger fra kunder Drift 17,60kr.       22,4kr.         16,9kr.         28,8kr.      N.A. 0,6% 0,4% 0,7% 0,6%

Leverandørgæld Drift 204,70kr.    373,6kr.       354,1kr.       413,0kr.    N.A. 9,8% 9,0% 9,7% 9,5%

Gæld til tilknyttede virksomheder Drift 1,60kr.         0,0kr.           0,0kr.           16,8kr.      N.A. 0,0% 0,0% 0,4% 0,1%

Andre gældsforpligtelser (kortfristede) Drift 484,50kr.    566,0kr.       516,4kr.       539,5kr.    N.A. 14,8% 13,1% 12,6% 13,5%

Andre gældsforpligtelser (langfristede) Drift 7,50kr.         7,9kr.           8,2kr.           8,6kr.        N.A. 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Skyldig selskabsskat Drift 2,20kr.         8,5kr.           4,2kr.           8,3kr.        N.A. 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%

Hensatte forpligtelser Drift 4,10kr.         13,8kr.         32,0kr.         105,7kr.    N.A. 0,4% 0,8% 2,5% 1,2%

Periodeafgrænsningsposter (forpligtelse) Drift 0,30kr.         86,3kr.         121,1kr.       131,1kr.    N.A. 2,3% 3,1% 3,1% 2,8%

Driftsforpligtelser (DF) i alt 758,00kr.      1.106,3kr.     1.100,7kr.     1.349,9kr.  N.A. 28,9% 27,9% 31,6% 29,5%

Nettodriftsaktiver (NDA) i alt 868,50kr.      757,3kr.        608,3kr.        777,3kr.     N.A. 19,8% 15,4% 18,2% 17,8%



 

 

 

 

 

Finansielle aktiver (FA)

Kapitalandele i associerede virksomheder Finansiel 18,10kr.       0,0kr.           0,0kr.           0,0kr.        N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Værdipapirer Finansiel 3,50kr.         3,2kr.           2,7kr.           2,2kr.        N.A. 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Finansielle aktiver (FA) i alt 21,60kr.        3,2kr.            2,7kr.            2,2kr.         N.A. 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Finansielle forpligtelser (FF)

Likvidebeholdning (finansielt) Finansiel 0,00kr.         -65,3kr.        -225,3kr.     -72,9kr.     N.A. -1,7% -5,7% -1,7% -3,0%

Kreditinstitutter (langfristede) Finansiel 0,00kr.         276,0kr.       155,9kr.       118,9kr.    N.A. 7,2% 3,9% 2,8% 4,6%

Kreditinstitutter (kortfristede) Finansiel 470,40kr.    116,8kr.       0,0kr.           32,6kr.      N.A. 3,1% 0,0% 0,8% 1,3%

Afledte finansielle instrumenter Finansiel 0,00kr.         3,3kr.           6,2kr.           1,5kr.        N.A. 0,1% 0,2% 0,0% 0,1%

Finansielle forpligtelser (FF) i alt 470,40kr.      330,8kr.        -63,2kr.         80,1kr.       N.A. 8,6% -1,6% 1,9% 3,0%

Netto Finansielle forpligtelser (NFF) i alt 448,80kr.      327,6kr.        -65,9kr.         77,9kr.       N.A. 8,6% -1,7% 1,8% 2,9%

Egenkapital (EK)

Aktiekapital Egenkapital 240,00kr.       240,0kr.       240,0kr.       240,0kr.    N.A. 6,3% 6,1% 5,6% 6,0%

Reserve for sikringstransaktioner Egenkapital 0,00kr.           -2,5kr.          -2,4kr.          -1,2kr.       N.A. -0,1% -0,1% 0,0% -0,1%

Reserve for valutakursregulering Egenkapital 0,00kr.           0,0kr.           0,2kr.           0,3kr.        N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Overført resultat Egenkapital 179,70kr.       192,2kr.       436,4kr.       460,3kr.    N.A. 5,0% 11,0% 10,8% 9,0%

Foreslået udbytte Egenkapital 0,00kr.           0,0kr.           0,0kr.           0,0kr.        N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Egenkapital (EK) i alt 419,70kr.      429,7kr.        674,2kr.        699,4kr.     N.A. 11,2% 17,1% 16,4% 14,9%

Koncernegenkapital 419,70kr.      429,7kr.        674,2kr.        699,4kr.     N.A. 11,2% 17,1% 16,4% 14,9%

Minoritetsinteresser -kr.           -kr.           -kr.           -kr.        N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 419,70kr.      429,70kr.      674,20kr.      699,40kr.   N.A. 11,2% 17,1% 16,4% 14,9%



 

 

Bilag 25 – Reformuleret egenkapitalopgørelse 

(1 side)  

 

  

 

 

Officiel egenkapitalopgørelse - KMD A/S

2009, 2010 & 2011

Beløb DKK mio.  Aktiekapital

Reserve for 

sikrings-

transaktioner

Reserve for 

valutakurs 

reguleringer

Overført 

resultat

Foreslået 

udbytte I alt

Egenkapital pr. 1. januar 2009 240,0kr.       -kr.               -kr.           179,7kr.    -kr.        419,7kr.    

Totalindkomst for året -2,5kr.              112,5kr.    110,0kr.    

Afsat acontoudbytte -100,0kr.  100,0kr.    -kr.        

Udbetalt acontoudbytte -100,0kr.   -100,0kr.   

Egenkapital pr. 31. december 2009 240,0kr.      -2,5kr.             -kr.           192,2kr.   -kr.        429,7kr.    

Egenkapital pr. 1. januar 2010 240,0kr.       -2,5kr.              -kr.           192,2kr.    -kr.        429,7kr.    

Totalindkomst for året 0,1kr.               0,2 244,2kr.    244,5kr.    

Afsat udbytte

Udbetalt udbytte

Egenkapital pr. 31. december 2010 240,0kr.      -2,4kr.             0,2kr.           436,4kr.   -kr.        674,2kr.    

Egenkapital pr. 1. januar 2011 240,0kr.       -2,4kr.              0,2kr.           436,4kr.    -kr.        674,2kr.    

Totalindkomst for året 2,5kr.               0,1kr.           322,6kr.    325,2kr.    

Realisering af sikringstransaktioner -1,3kr.              1,3kr.        -kr.        

Afsat udbytte -300,0kr.  300 -kr.        

Udbetalt udbytte -300 -300,0kr.   

Egenkapital pr. 31. december 2011 240,0kr.      -1,2kr.             0,3kr.           460,3kr.   -kr.        699,4kr.    

Reformuleret koncernegenkapitalopgørelse - KMD A/S

2009

Primosaldo 31.12.2008 419,7kr.          

Transaktioner med ejerne

Udbetalt acontoudbytte -100,0kr.     319,7kr.          

Totalindkomst

Totalindkomst for året 112,5kr.       

Reserve for sikringstransaktioner -2,5kr.          

Ultimosaldo 31.12.2009 110,0kr.       429,7kr.          

2010

Primosaldo 31.12.2009 429,7kr.          

Transaktioner med ejerne

Udbetalt acontoudbytte -kr.           429,7kr.          

Totalindkomst

Totalindkomst for året 244,2kr.       

Reserve for sikringstransaktioner 0,1kr.           

Reserve for valutakursreguleringer 0,2kr.           

Ultimosaldo 31.12.2010 244,5kr.       674,2kr.          

2011

Primosaldo 31.12.2010 674,2kr.          

Transaktioner med ejerne

Udbetalt acontoudbytte -300,0kr.     374,2kr.          

Totalindkomst

Totalindkomst for året 322,6kr.       

Reserve for sikringstransaktioner 2,5kr.           

Reserve for valutakursreguleringer 0,1kr.           

Ultimosaldo 31.12.2011 325,2kr.       699,4kr.          



 

 

Bilag 26 – Budgetforudsætninger analytisk resultatopgørelse 

(2 sider) 

Budgetforudsætninger analytisk resultatopgørelse

Basis case scenarie Terminalår

Budgetposter H2009 H2010 H2011 GNS. E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 GNS. T2021

Vækst i omsætning N.A. 3,3% 8,0% 5,6% 5,8% 5,2% 1,5% 0,0% -0,7% 0,9% 2,8% 3,3% 2,1% 2,3% 0,3%

Forventet inflation N.A. N.A. N.A. - 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

Omsætningsvækst efter inflation 8,0% 7,5% 3,7% 2,3% 1,6% 3,2% 5,0% 5,6% 4,3% 4,6% 2,5%

Nettoomsætning 3.826,9kr.      3.951,9kr.      4.266,3kr.      4.015,0kr.      4.607,5kr.    4.950,8kr.    5.134,6kr.    5.251,2kr.    5.334,0kr.    5.502,1kr.    5.778,5kr.    6.101,3kr.    6.364,9kr.    5.447,2kr.    6.524,0kr.      

Personaleomkostninger i % af omsætning -53,0% -49,9% -48,1% -50,3% -49,4% -49,0% -48,4% -48,2% -48,1% -47,9% -47,7% -47,5% -47,2% -48,2% -47,2%

Andre eksterne omkostninger i % af omsætning -40,2% -37,9% -38,6% -38,9% -39,5% -39,2% -39,0% -38,9% -38,7% -38,5% -38,4% -38,2% -38,2% -38,7% -38,2%

Andre driftsindtægter i % af omsætning 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Afskrivninger og amortiseringer i % af omsætning -3,4% -3,3% -3,2% -3,3% -3,4% -3,6% -4,0% -3,8% -3,7% -3,6% -3,5% -3,3% -3,2% -3,6% -3,2%

Værdi og valutakursregulering i % af omsætning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Realisering af sikringstransaktioner i % af omsætning -0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Kapitalandele i associerede virksomheder i % af omsætning 0,8% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finansielle indtægter i % af omsætning 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5%

Finansielle omkostninger i % af omsætning -0,7% -0,7% -0,4% -0,6% -0,6% -3,0% -3,5% -4,0% -4,0% -3,8% -3,7% -3,2% -3,1% -3,2% -3,0%

Selskabsskat i % 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

DA i % af omsætning 48,7% 43,2% 49,9% 47,3% 51,7% 56,6% 58,8% 57,1% 54,9% 53,3% 53,0% 52,6% 52,3% 54,5% 52,3%

DF i % af omsætning 28,9% 27,9% 31,6% 29,5% 32,2% 35,3% 35,7% 34,3% 32,1% 30,5% 30,2% 29,8% 29,5% 32,2% 29,5%

FA i % af omsætning 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

FF i % af omsætning 8,6% -1,6% 1,9% 3,0% 2,5% 2,7% 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 3,0%

EK i % af omsætning 11,2% 17,1% 16,4% 14,9% 17,0% 18,7% 20,3% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,5% 19,9%

Worst case scenarie Terminalår

Budgetposter H2009 H2010 H2011 GNS. E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 GNS. T2021

Vækst i omsætning N.A. 3,3% 8,0% 5,6% 2,2% -3,2% -3,4% -5,4% -4,3% -8,2% 1,3% 1,6% 1,5% -2,0% 0,3%

Forventet inflation N.A. N.A. N.A. 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

Omsætningsvækst efter inflation 4,4% -0,9% -1,2% -3,2% -2,1% -6,0% 3,5% 3,9% 3,7% 0,3% 2,5%

Nettoomsætning 3.826,9kr.      3.951,9kr.      4.266,3kr.      4.015,0kr.      4.454,5kr.    4.413,2kr.    4.361,6kr.    4.222,3kr.    4.135,1kr.    3.888,6kr.    4.025,9kr.    4.182,5kr.    4.339,3kr.    4.224,78kr.  4.447,76kr.    

Personaleomkostninger i % af omsætning -53,0% -49,9% -48,1% -50,3% -50,0% -51,0% -51,6% -52,2% -52,1% -51,9% -51,3% -50,5% -49,7% -51,1% -49,7%

Andre eksterne omkostninger i % af omsætning -40,2% -37,9% -38,6% -38,9% -40,2% -40,7% -41,2% -41,0% -39,7% -39,4% -39,5% -39,4% -39,4% -40,1% -39,4%

Andre driftsindtægter i % af omsætning 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

Afskrivninger og amortiseringer i % af omsætning -3,4% -3,3% -3,2% -3,3% -4,0% -4,5% -4,7% -4,9% -5,0% -4,8% -4,6% -4,7% -4,1% -4,6% -4,10%

Værdi og valutakursregulering i % af omsætning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00%

Realisering af sikringstransaktioner i % af omsætning -0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00%

Kapitalandele i associerede virksomheder i % af omsætning 0,8% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00%

Finansielle indtægter i % af omsætning 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,20%

Finansielle omkostninger i % af omsætning -0,7% -0,7% -0,4% -0,6% -0,6% -3,0% -3,5% -4,0% -4,0% -3,8% -3,7% -3,2% -3,1% -3,2% -3,10%

Selskabsskat i % 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,00%

DA i % af omsætning 48,7% 43,2% 49,9% 47,3% 53,0% 58,8% 57,1% 56,8% 55,9% 56,0% 55,8% 55,7% 55,6% 56,1% 55,60%

DF i % af omsætning 28,9% 27,9% 31,6% 29,5% 35,0% 37,0% 37,8% 36,7% 36,5% 36,3% 36,1% 35,9% 35,7% 36,3% 35,70%

FA i % af omsætning 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,1% 0,05%

FF i % af omsætning 8,6% -1,6% 1,9% 3,0% 2,2% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,70%

EK i % af omsætning 11,2% 17,1% 16,4% 14,9% 15,9% 19,3% 16,8% 17,5% 16,8% 17,1% 17,1% 17,2% 17,3% 17,2% 17,3%

Historisk udvikling Budgetperiode

Historisk udvikling Budgetperiode



 

 

 

Best case scenarie Terminalår

Budgetposter H2009 H2010 H2011 GNS. E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 GNS. T2021

Vækst i omsætning N.A. 3,3% 8,0% 5,6% 8,7% 7,9% 6,0% 8,6% 8,8% 10,0% 7,0% 4,9% 2,9% 7,2% 0,3%

Forventet inflation 0 0 0 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

Omsætningsvækst efter inflation 10,9% 10,1% 8,2% 10,9% 11,0% 12,2% 9,3% 7,1% 5,1% 9,4% 2,5%

Nettoomsætning 3.826,9kr.      3.951,9kr.      4.266,3kr.      4.015,0kr.      4.732,75kr.  5.212,26kr.  5.640,94kr.  6.254,73kr.  6.943,56kr.  7.793,36kr.  8.515,59kr.  9.122,77kr.  9.587,45kr.  7.089,27kr.   9.827,14kr.    

Personaleomkostninger i % af omsætning -53,0% -49,9% -48,1% -50,3% -48,4% -48,0% -47,4% -47,2% -47,1% -46,9% -46,7% -46,5% -46,2% -47,2% -46,2%

Andre eksterne omkostninger i % af omsætning -40,2% -37,9% -38,6% -38,9% -38,5% -38,2% -38,0% -37,9% -37,7% -37,5% -37,4% -37,2% -37,2% -37,7% -37,2%

Andre driftsindtægter i % af omsætning 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Afskrivninger og amortiseringer i % af omsætning -3,4% -3,3% -3,2% -3,3% -2,6% -2,6% -3,0% -2,8% -2,7% -2,6% -2,5% -2,3% -2,2% -2,6% -2,2%

Værdi og valutakursregulering i % af omsætning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Realisering af sikringstransaktioner i % af omsætning -0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Kapitalandele i associerede virksomheder i % af omsætning 0,8% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finansielle indtægter i % af omsætning 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% 0,6% 0,8% 0,8% 1,0% 1,2% 1,2% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0%

Finansielle omkostninger i % af omsætning -0,7% -0,7% -0,4% -0,6% -0,5% -1,5% -2,5% -3,0% -3,0% -2,8% -2,7% -2,2% -2,1% -2,3% -2,1%

Selskabsskat i % 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,1% 24,0%

DA i % af omsætning 48,7% 43,2% 49,9% 47,3% 50,9% 54,6% 56,6% 55,1% 53,9% 52,3% 52,0% 51,6% 51,3% 53,1% 51,3%

DF i % af omsætning 28,9% 27,9% 31,6% 29,5% 30,2% 33,3% 33,7% 32,3% 30,1% 28,5% 28,2% 27,8% 27,5% 30,2% 27,5%

FA i % af omsætning 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

FF i % af omsætning 8,6% -1,6% 1,9% 3,0% 2,7% 2,9% 3,2% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,2% 3,4%

EK i % af omsætning 11,2% 17,1% 16,4% 14,9% 18,2% 18,6% 19,9% 19,7% 20,7% 20,7% 20,7% 20,7% 20,7% 20,0% 20,7%
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Bilag 27 – Budgetestimat på forretningsenhedsniveau  

(2 sider) 

 

Budgetestimat for omsætningsudvikling på forretningsenhedsniveau

Basis case scenarie Terminalår

Valuta DKK mio.  H2009 H2010 H2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 GNS T2021

Administrativ softwareløsninger N.A. 1.015,6kr.   1.015,4kr.   1.104,7kr.  1.165,5kr.  1.247,1kr.  1.309,4kr.  1.361,8kr.  1.443,5kr.  1.533,0kr.    1.609,7kr.    1.690,1kr.    1.732,4kr.    

Andel af omsætning N.A. 25,7% 23,8% 24,0% 23,5% 24,3% 24,9% 25,5% 26,2% 26,5% 26,4% 26,6% 25,3% 26,6%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 0,0% 8,8% 5,5% 7,0% 5,0% 4,0% 6,0% 6,2% 5,0% 5,0% 5,8% 2,5%

Lovbaserede softwareløsninger N.A. 1.489,9kr.   1.651,1kr.   1.783,1kr.  1.890,1kr.  1.757,8kr.  1.546,9kr.  1.314,9kr.  1.157,1kr.  1.110,8kr.    1.155,2kr.    1.201,4kr.    1.231,5kr.    

Andel af omsætning N.A. 37,7% 38,7% 38,7% 38,2% 34,2% 29,5% 24,7% 21,0% 19,2% 18,9% 18,9% 27,0% 18,9%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 10,8% 8,0% 6,0% -7,0% -12,0% -15,0% -12,0% -4,0% 4,0% 4,0% -3,1% 2,5%

Markets & Services N.A. 276,6kr.      332,8kr.      376,0kr.     470,0kr.     611,1kr.     806,6kr.     1.000,2kr.  1.170,2kr.  1.334,0kr.    1.467,4kr.    1.540,8kr.    1.579,3kr.    

Andel af omsætning N.A. 7,0% 7,8% 8,2% 9,5% 11,9% 15,4% 18,8% 21,3% 23,1% 24,1% 24,2% 17,4% 24,2%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 20,3% 13,0% 25,0% 30,0% 32,0% 24,0% 17,0% 14,0% 10,0% 5,0% 18,9% 2,5%

Infrastructure Outsourcing N.A. 608,6kr.      652,7kr.      685,4kr.     729,9kr.     788,3kr.     838,0kr.     879,9kr.     925,6kr.     969,1kr.        1.009,9kr.    1.045,2kr.    1.071,3kr.    

Andel af omsætning N.A. 15,4% 15,3% 14,9% 14,7% 15,4% 16,0% 16,5% 16,8% 16,8% 16,6% 16,4% 16,0% 16,4%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 7,3% 5,0% 6,5% 8,0% 6,3% 5,0% 5,2% 4,7% 4,2% 3,5% 5,4% 2,5%

Projects N.A. 256,9kr.      302,9kr.      336,2kr.     365,1kr.     387,1kr.     399,8kr.     419,8kr.     437,4kr.     454,1kr.        472,2kr.        489,2kr.        501,5kr.        

Andel af omsætning N.A. 6,5% 7,1% 7,3% 7,4% 7,5% 7,6% 7,9% 8,0% 7,9% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 17,9% 11,0% 8,6% 6,0% 3,3% 5,0% 4,2% 3,8% 4,0% 3,6% 5,5% 2,5%

Produktsalg N.A. 304,3kr.      311,4kr.      322,0kr.     330,1kr.     343,3kr.     350,5kr.     357,5kr.     368,2kr.     377,4kr.        386,9kr.        398,1kr.        408,0kr.        

Andel af omsætning N.A. 7,7% 7,3% 7,0% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,5% 6,3% 6,3% 6,6% 6,3%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 2,3% 3,4% 2,5% 4,0% 2,1% 2,0% 3,0% 2,5% 2,5% 2,9% 2,8% 2,5%

Estimeret omsætning 3.826,90kr.   3.951,90kr.   4.266,30kr.   4.607,54kr.  4.950,82kr.  5.134,61kr.  5.251,21kr.  5.334,03kr.  5.502,10kr.  5.778,48kr.    6.101,27kr.    6.364,89kr.    6.524,02kr.    

Omsætningsvækst i % N.A. 3,3% 8,0% 8,0% 7,5% 3,7% 2,3% 1,6% 3,2% 5,0% 5,6% 4,3% 4,6% 2,5%
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Worst case scenarie Terminalår

Valuta DKK mio.  H2009 H2010 H2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 GNS T2021

Administrativ softwareløsninger N.A. 1.015,6kr.   1.015,4kr.   1.056,0kr.  1.087,7kr.  1.125,7kr.  1.148,3kr.  1.159,7kr.  927,8kr.     974,2kr.        1.003,4kr.    1.043,5kr.    1.069,6kr.    

Andel af omsætning N.A. 25,7% 23,8% 23,7% 24,6% 25,8% 27,2% 28,0% 23,9% 24,2% 24,0% 24,0% 25,1% 24,0%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 0,0% 4,0% 3,0% 3,5% 2,0% 1,0% -20,0% 5,0% 3,0% 4,0% 0,6% 2,5%

Lovbaserede softwareløsninger N.A. 1.489,9kr.   1.651,1kr.   1.733,6kr.  1.629,6kr.  1.499,2kr.  1.274,3kr.  1.070,4kr.  920,6kr.     856,1kr.        873,3kr.        908,2kr.        930,9kr.        

Andel af omsætning N.A. 37,7% 38,7% 38,9% 36,9% 34,4% 30,2% 25,9% 23,7% 21,3% 20,9% 20,9% 28,1% 20,9%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 10,8% 5,0% -6,0% -8,0% -15,0% -16,0% -14,0% -7,0% 2,0% 4,0% -6,1% 2,5%

Markets & Services N.A. 276,6kr.      332,8kr.      352,7kr.     381,0kr.     419,1kr.     469,3kr.     549,1kr.     659,0kr.     790,7kr.        869,8kr.        913,3kr.        936,1kr.        

Andel af omsætning N.A. 7,0% 7,8% 7,9% 8,6% 9,6% 11,1% 13,3% 16,9% 19,6% 20,8% 21,0% 14,3% 21,0%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 20,3% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 17,0% 20,0% 20,0% 10,0% 5,0% 12,0% 2,5%

Infrastructure Outsourcing N.A. 608,6kr.      652,7kr.      665,8kr.     645,8kr.     632,9kr.     639,2kr.     658,4kr.     671,6kr.     681,7kr.        695,3kr.        716,1kr.        734,1kr.        

Andel af omsætning N.A. 15,4% 15,3% 14,9% 14,6% 14,5% 15,1% 15,9% 17,3% 16,9% 16,6% 16,5% 15,8% 16,5%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 7,3% 2,0% -3,0% -2,0% 1,0% 3,0% 2,0% 1,5% 2,0% 3,0% 1,1% 2,5%

Projects N.A. 256,9kr.      302,9kr.      327,1kr.     346,8kr.     360,6kr.     370,4kr.     383,0kr.     399,1kr.     411,0kr.        425,4kr.        439,0kr.        450,0kr.        

Andel af omsætning N.A. 6,5% 7,1% 7,3% 7,9% 8,3% 8,8% 9,3% 10,3% 10,2% 10,2% 10,1% 9,1% 10,1%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 17,9% 8,0% 6,0% 4,0% 2,7% 3,4% 4,2% 3,0% 3,5% 3,2% 4,2% 2,5%

Produktsalg N.A. 304,3kr.      311,4kr.      319,2kr.     322,4kr.     324,0kr.     320,8kr.     314,4kr.     310,6kr.     312,2kr.        315,3kr.        319,1kr.        327,0kr.        

Andel af omsætning N.A. 7,7% 7,3% 7,2% 7,3% 7,4% 7,6% 7,6% 8,0% 7,8% 7,5% 7,4% 7,5% 7,4%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 2,3% 2,5% 1,0% 0,5% -1,0% -2,0% -1,2% 0,5% 1,0% 1,2% 0,3% 2,5%

Estimeret omsætning 3.826,90kr.   3.951,90kr.   4.266,30kr.   4.454,51kr.  4.413,24kr.  4.361,60kr.  4.222,34kr.  4.135,07kr.  3.888,57kr.  4.025,90kr.    4.182,47kr.    4.339,28kr.    4.447,76kr.    

Omsætningsvækst i % N.A. 3,3% 8,0% 4,4% -0,9% -1,2% -3,2% -2,1% -6,0% 3,5% 3,9% 3,7% 0,3% 2,5%
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Best case scenarie Terminalår

Valuta DKK mio.  H2009 H2010 H2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 GNS T2021

Administrativ softwareløsninger N.A. 1.015,6kr.   1.015,4kr.   1.116,9kr.  1.206,3kr.  1.314,8kr.  1.406,9kr.  1.477,2kr.  1.654,5kr.  1.786,8kr.    1.911,9kr.    2.026,6kr.    2.077,3kr.    

Andel af omsætning N.A. 25,7% 23,8% 23,6% 23,1% 23,3% 22,5% 21,3% 21,2% 21,0% 21,0% 21,1% 22,0% 21,1%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 0,0% 10,0% 8,0% 9,0% 7,0% 5,0% 12,0% 8,0% 7,0% 6,0% 8,0% 2,5%

Lovbaserede softwareløsninger N.A. 1.489,9kr.   1.651,1kr.   1.799,7kr.  1.925,6kr.  1.867,9kr.  1.774,5kr.  1.650,3kr.  1.584,2kr.  1.552,6kr.    1.630,2kr.    1.728,0kr.    1.771,2kr.    

Andel af omsætning N.A. 37,7% 38,7% 38,0% 36,9% 33,1% 28,4% 23,8% 20,3% 18,2% 17,9% 18,0% 26,1% 18,0%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 10,8% 9,0% 7,0% -3,0% -5,0% -7,0% -4,0% -2,0% 5,0% 6,0% 0,7% 2,5%

Markets & Services N.A. 276,6kr.      332,8kr.      432,6kr.     594,8kr.     862,5kr.     1.380,0kr.  2.028,6kr.  2.677,8kr.  3.213,3kr.    3.534,6kr.    3.711,4kr.    3.804,2kr.    

Andel af omsætning N.A. 7,0% 7,8% 9,1% 11,4% 15,3% 22,1% 29,2% 34,4% 37,7% 38,7% 38,7% 26,3% 38,7%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 20,3% 30,0% 37,5% 45,0% 60,0% 47,0% 32,0% 20,0% 10,0% 5,0% 31,8% 2,5%

Infrastructure Outsourcing N.A. 608,6kr.      652,7kr.      718,0kr.     775,5kr.     845,3kr.     907,8kr.     962,3kr.     1.013,3kr.  1.063,9kr.    1.112,9kr.    1.155,2kr.    1.184,0kr.    

Andel af omsætning N.A. 15,4% 15,3% 15,2% 14,9% 15,0% 14,5% 13,9% 13,0% 12,5% 12,2% 12,0% 13,7% 12,0%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 7,3% 10,0% 8,0% 9,0% 7,4% 6,0% 5,3% 5,0% 4,6% 3,8% 6,6% 2,5%

Projects N.A. 256,9kr.      302,9kr.      342,3kr.     375,5kr.     402,5kr.     422,6kr.     448,9kr.     472,2kr.     493,4kr.        514,7kr.        535,2kr.        548,6kr.        

Andel af omsætning N.A. 6,5% 7,1% 7,2% 7,2% 7,1% 6,8% 6,5% 6,1% 5,8% 5,6% 5,6% 6,4% 5,6%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 17,9% 13,0% 9,7% 7,2% 5,0% 6,2% 5,2% 4,5% 4,3% 4,0% 6,6% 2,5%

Produktsalg N.A. 304,3kr.      311,4kr.      323,3kr.     334,6kr.     348,0kr.     362,9kr.     376,4kr.     391,4kr.     405,5kr.        418,5kr.        431,0kr.        441,8kr.        

Andel af omsætning N.A. 7,7% 7,3% 6,8% 6,4% 6,2% 5,8% 5,4% 5,0% 4,8% 4,6% 4,5% 5,5% 4,5%

Estimeret omsætningsvækst i % N.A. N.A. 2,3% 3,8% 3,5% 4,0% 4,3% 3,7% 4,0% 3,6% 3,2% 3,0% 3,7% 2,5%

Estimeret omsætning 3.826,90kr.   3.951,90kr.   4.266,30kr.   4.732,75kr.  5.212,26kr.  5.640,94kr.  6.254,73kr.  6.943,56kr.  7.793,36kr.  8.515,59kr.    9.122,77kr.    9.587,45kr.    9.827,14kr.    

Omsætningsvækst i % N.A. 3,3% 8,0% 10,9% 10,1% 8,2% 10,9% 11,0% 12,2% 9,3% 7,1% 5,1% 9,4% 2,5%

BNP vækst i Danmark H2009 H2010 H2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 GNS T2020

Estimeret omsætningsvækst i % -5,9% 1,5% 1,2% 1,3% 1,4% 1,8% 2,2% 3,0% 2,0% 1,9% 1,6% 1,7% 1,9%

Kilde: Konvergensprogram 2012, Økonomi- og indenrigsministeriet
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Bilag 28 – Budgetteret analytisk resultatopgørelse  

(3 sider) 

 

 

Basis case scenarie Terminalår

Valuta DKK mio.  H2009 H2010 H2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 T2021

Omsætning 3.826,9kr.   3.951,9kr.   4.266,3kr.   4.607,5kr.    4.950,8kr.   5.134,6kr.   5.251,2kr.   5.334,0kr.   5.502,1kr.   5.778,5kr.   6.101,3kr.   6.364,9kr.   6.524,0kr.   

Personale omkostninger -2.029,3kr.  -1.970,2kr.  -2.050,4kr.  -2.276,1kr.   -2.425,9kr.  -2.485,2kr.  -2.531,1kr.  -2.565,7kr.  -2.635,5kr.  -2.756,3kr.  -2.898,1kr.  -3.004,2kr.  -3.079,3kr.  

Bruttoresultat 1.797,6kr.   1.981,7kr.   2.215,9kr.   2.331,4kr.    2.524,9kr.   2.649,5kr.   2.720,1kr.   2.768,4kr.   2.866,6kr.   3.022,1kr.   3.203,2kr.   3.360,7kr.   3.444,7kr.   

Andre eksterne omkostninger -1.539,5kr.  -1.499,6kr.  -1.646,7kr.  -1.820,0kr.   -1.940,7kr.  -2.002,5kr.  -2.042,7kr.  -2.064,3kr.  -2.118,3kr.  -2.218,9kr.  -2.330,7kr.  -2.431,4kr.  -2.492,2kr.  

Andre driftsindtægter 0,1kr.           2,2kr.           7,9kr.           4,6kr.            5,0kr.           5,1kr.           5,3kr.           5,3kr.           5,5kr.           5,8kr.           6,1kr.           6,4kr.           6,5kr.           

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBITDA 258,2kr.      484,3kr.      577,1kr.      516,0kr.       589,1kr.      652,1kr.      682,7kr.      709,4kr.      753,8kr.      809,0kr.      878,6kr.      935,6kr.      959,0kr.      

Korrigeret EBITDA 286,70kr.      526,30kr.      696,00kr.      - - - - - - - - - -

Afskrivninger og amortiseringer -129,6kr.     -129,6kr.     -135,6kr.     -156,7kr.      -178,2kr.     -205,4kr.     -199,5kr.     -197,4kr.     -198,1kr.     -202,2kr.     -201,3kr.     -203,7kr.     -208,8kr.     

Driftsoverskud før andre driftsposter (EBIT) 128,6kr.      354,7kr.      441,5kr.      359,4kr.       410,9kr.      446,7kr.      483,1kr.      512,1kr.      555,7kr.      606,7kr.      677,2kr.      732,0kr.      750,3kr.      

Skat af EBIT -32,5kr.        -91,6kr.        -111,0kr.     -89,8kr.         -102,7kr.     -111,7kr.     -120,8kr.     -128,0kr.     -138,9kr.     -151,7kr.     -169,3kr.     -183,0kr.     -187,6kr.     

Driftsoverskud efter skat før usædvanlige poster 96,1kr.         263,1kr.      330,5kr.      269,5kr.       308,2kr.      335,0kr.      362,3kr.      384,1kr.      416,8kr.      455,1kr.      507,9kr.      549,0kr.      562,7kr.      

Værdi og valutakursregulering 0,0kr.           0,2kr.           0,1kr.           -kr.            -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           

Realisering af sikringstransaktioner -2,5kr.          0,1kr.           2,5kr.           -kr.            -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           

Kapitalandele i associerede virksomheder 31,9kr.         0,0kr.           0,0kr.           -kr.            -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           

Udskudt skatteaktiv, udnyttet -kr.           -kr.           -kr.           -kr.            -kr.           -kr.           1,8kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           

Driftsoverskud efter skat (NOPAT) 125,5kr.      263,4kr.      333,1kr.      269,5kr.       308,2kr.      335,0kr.      364,1kr.      384,1kr.      416,8kr.      455,1kr.      507,9kr.      549,0kr.      562,7kr.      

Finansielle indtægter 6,8kr.           3,8kr.           6,7kr.           9,2kr.            14,9kr.         20,5kr.         21,0kr.         26,7kr.         33,0kr.         34,7kr.         30,5kr.         31,8kr.         32,6kr.         

Finansielle omkostninger -27,5kr.        -29,0kr.        -17,2kr.        -27,6kr.         -148,5kr.     -179,7kr.     -210,0kr.     -213,4kr.     -209,1kr.     -213,8kr.     -195,2kr.     -197,3kr.     -195,7kr.     

Skatteeffekt 5,2kr.           6,3kr.           2,6kr.           4,6kr.            33,4kr.         39,8kr.         47,3kr.         46,7kr.         44,0kr.         44,8kr.         41,2kr.         41,4kr.         40,8kr.         

Nettofinansielle omkostninger efter skat (NFO) -15,5kr.       -18,9kr.       -7,9kr.          -13,8kr.        -100,3kr.     -119,4kr.     -141,8kr.     -140,0kr.     -132,1kr.     -134,3kr.     -123,6kr.     -124,1kr.     -122,3kr.     

Totalindkomst 110,0kr.      244,5kr.      325,2kr.      255,7kr.       207,9kr.      215,7kr.      222,4kr.      244,0kr.      284,7kr.      320,7kr.      384,4kr.      424,9kr.      440,4kr.      

Årets resultat 112,5kr.       244,2kr.       322,6kr.       255,7kr.        207,9kr.       215,7kr.       222,4kr.       244,0kr.       284,7kr.       320,7kr.       384,4kr.       424,9kr.       440,4kr.       

Selskabsskat i % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Historisk udvikling Budgetperiode



 

 

 

 

Worst case scenarie Terminalår

Valuta DKK mio.  H2009 H2010 H2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 T2021

Omsætning 3.826,9kr.   3.951,9kr.   4.266,3kr.   4.454,5kr.    4.413,2kr.   4.361,6kr.   4.222,3kr.   4.135,1kr.   3.888,6kr.   4.025,9kr.   4.182,5kr.   4.339,3kr.   4.447,8kr.   

Personale omkostninger -2.029,3kr.  -1.970,2kr.  -2.050,4kr.  -2.227,3kr.   -2.250,8kr.  -2.250,6kr.  -2.204,1kr.  -2.154,4kr.  -2.018,2kr.  -2.065,3kr.  -2.112,1kr.  -2.156,6kr.  -2.274,8kr.  

Bruttoresultat 1.797,6kr.   1.981,7kr.   2.215,9kr.   2.227,3kr.    2.162,5kr.   2.111,0kr.   2.018,3kr.   1.980,7kr.   1.870,4kr.   1.960,6kr.   2.070,3kr.   2.182,7kr.   2.173,0kr.   

Andre eksterne omkostninger -1.539,5kr.  -1.499,6kr.  -1.646,7kr.  -1.790,7kr.   -1.796,2kr.  -1.797,0kr.  -1.731,2kr.  -1.641,6kr.  -1.532,1kr.  -1.590,2kr.  -1.647,9kr.  -1.709,7kr.  -1.781,6kr.  

Andre driftsindtægter 0,1kr.           2,2kr.           7,9kr.           2,2kr.            2,2kr.           2,2kr.           2,1kr.           2,1kr.           1,9kr.           2,0kr.           2,1kr.           2,2kr.           2,2kr.           

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBITDA 258,2kr.      484,3kr.      577,1kr.      438,8kr.       368,5kr.      316,2kr.      289,2kr.      341,1kr.      340,2kr.      372,4kr.      424,5kr.      475,2kr.      393,6kr.      

Korrigeret EBITDA 286,70kr.      526,30kr.      696,00kr.      - - - - - - - - - -

Afskrivninger og amortiseringer -129,6kr.     -129,6kr.     -135,6kr.     -178,2kr.      -198,6kr.     -205,0kr.     -206,9kr.     -206,8kr.     -186,7kr.     -185,2kr.     -196,6kr.     -177,9kr.     -204,1kr.     

Driftsoverskud før andre driftsposter (EBIT) 128,6kr.      354,7kr.      441,5kr.      260,6kr.       169,9kr.      111,2kr.      82,3kr.         134,4kr.      153,6kr.      187,2kr.      227,9kr.      297,2kr.      189,5kr.      

Skat af EBIT -32,5kr.        -91,6kr.        -111,0kr.     -65,1kr.         -42,5kr.        -27,8kr.        -20,6kr.        -33,6kr.        -38,4kr.        -46,8kr.        -57,0kr.        -74,3kr.        -47,4kr.        

Driftsoverskud efter skat før usædvanlige poster 96,1kr.         263,1kr.      330,5kr.      195,4kr.       127,4kr.      83,4kr.         61,8kr.         100,8kr.      115,2kr.      140,4kr.      171,0kr.      222,9kr.      142,1kr.      

Værdi og valutakursregulering 0,0kr.           0,2kr.           0,1kr.           -kr.            -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           

Realisering af sikringstransaktioner -2,5kr.          0,1kr.           2,5kr.           -kr.            -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           

Kapitalandele i associerede virksomheder 31,9kr.         0,0kr.           0,0kr.           -kr.            -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           

Udskudt skatteaktiv, udnyttet -kr.           -kr.           -kr.           -kr.            -kr.           -kr.           1,8kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           

Driftsoverskud efter skat (NOPAT) 125,5kr.      263,4kr.      333,1kr.      195,4kr.       127,4kr.      83,4kr.         63,6kr.         100,8kr.      115,2kr.      140,4kr.      171,0kr.      222,9kr.      142,1kr.      

Finansielle indtægter 6,8kr.           3,8kr.           6,7kr.           4,5kr.            8,8kr.           8,7kr.           12,7kr.         13,2kr.         15,6kr.         12,1kr.         10,5kr.         8,7kr.           11,2kr.         

Finansielle omkostninger -27,5kr.        -29,0kr.        -17,2kr.        -26,7kr.         -132,4kr.     -152,7kr.     -168,9kr.     -165,4kr.     -147,8kr.     -149,0kr.     -133,8kr.     -134,5kr.     -142,8kr.     

Skatteeffekt 5,2kr.           6,3kr.           2,6kr.           5,6kr.            30,9kr.         36,0kr.         39,1kr.         38,0kr.         33,1kr.         34,2kr.         30,8kr.         31,5kr.         32,9kr.         

Nettofinansielle omkostninger efter skat (NFO) -15,5kr.       -18,9kr.       -7,9kr.          -16,7kr.        -92,7kr.       -107,9kr.     -117,2kr.     -114,1kr.     -99,2kr.       -102,7kr.     -92,5kr.       -94,4kr.       -98,7kr.       

Totalindkomst 110,0kr.      244,5kr.      325,2kr.      178,7kr.       34,8kr.         -24,5kr.       -53,6kr.       -13,3kr.       16,0kr.         37,7kr.         78,4kr.         128,6kr.      43,4kr.         

Årets resultat 112,5kr.       244,2kr.       322,6kr.       178,7kr.        34,8kr.         -24,5kr.        -53,6kr.        -13,3kr.        16,0kr.         37,7kr.         78,4kr.         128,6kr.       43,4kr.         

Selskabsskat i % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
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Best case scenarie Terminalår

Valuta DKK mio.  H2009 H2010 H2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 T2021

Omsætning 3.826,9kr.   3.951,9kr.   4.266,3kr.   4.732,8kr.    5.212,3kr.   5.640,9kr.   6.254,7kr.   6.943,6kr.   7.793,4kr.   8.515,6kr.   9.122,8kr.   9.587,5kr.   9.827,1kr.   

Personale omkostninger -2.029,3kr.  -1.970,2kr.  -2.050,4kr.  -2.290,7kr.   -2.501,9kr.  -2.673,8kr.  -2.952,2kr.  -3.270,4kr.  -3.655,1kr.  -3.976,8kr.  -4.242,1kr.  -4.429,4kr.  -4.634,0kr.  

Bruttoresultat 1.797,6kr.   1.981,7kr.   2.215,9kr.   2.442,1kr.    2.710,4kr.   2.967,1kr.   3.302,5kr.   3.673,1kr.   4.138,3kr.   4.538,8kr.   4.880,7kr.   5.158,1kr.   5.193,1kr.   

Andre eksterne omkostninger -1.539,5kr.  -1.499,6kr.  -1.646,7kr.  -1.822,1kr.   -1.991,1kr.  -2.143,6kr.  -2.370,5kr.  -2.617,7kr.  -2.922,5kr.  -3.184,8kr.  -3.393,7kr.  -3.566,5kr.  -3.708,1kr.  

Andre driftsindtægter 0,1kr.           2,2kr.           7,9kr.           9,5kr.            10,4kr.         11,3kr.         12,5kr.         13,9kr.         15,6kr.         17,0kr.         18,2kr.         19,2kr.         19,7kr.         

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBITDA 258,2kr.      484,3kr.      577,1kr.      629,5kr.       729,7kr.      834,9kr.      944,5kr.      1.069,3kr.   1.231,4kr.   1.371,0kr.   1.505,3kr.   1.610,7kr.   1.504,6kr.   

Korrigeret EBITDA 286,70kr.      526,30kr.      696,00kr.      - - - - - - - - - -

Afskrivninger og amortiseringer -129,6kr.     -129,6kr.     -135,6kr.     -123,1kr.      -135,5kr.     -169,2kr.     -175,1kr.     -187,5kr.     -202,6kr.     -212,9kr.     -209,8kr.     -210,9kr.     -254,4kr.     

Driftsoverskud før andre driftsposter (EBIT) 128,6kr.      354,7kr.      441,5kr.      506,4kr.       594,2kr.      665,6kr.      769,3kr.      881,8kr.      1.028,7kr.   1.158,1kr.   1.295,4kr.   1.399,8kr.   1.250,2kr.   

Skat af EBIT -32,5kr.        -91,6kr.        -111,0kr.     -126,6kr.      -142,6kr.     -159,8kr.     -184,6kr.     -211,6kr.     -246,9kr.     -277,9kr.     -310,9kr.     -335,9kr.     -301,4kr.     

Driftsoverskud efter skat før usædvanlige poster 96,1kr.         263,1kr.      330,5kr.      379,8kr.       451,6kr.      505,9kr.      584,7kr.      670,2kr.      781,8kr.      880,2kr.      984,5kr.      1.063,8kr.   948,8kr.      

Værdi og valutakursregulering 0,0kr.           0,2kr.           0,1kr.           -kr.            -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           

Realisering af sikringstransaktioner -2,5kr.          0,1kr.           2,5kr.           -kr.            -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           

Kapitalandele i associerede virksomheder 31,9kr.         0,0kr.           0,0kr.           -kr.            -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           

Udskudt skatteaktiv, udnyttet -kr.           -kr.           -kr.           -kr.            -kr.           -kr.           1,8kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           -kr.           

Driftsoverskud efter skat (NOPAT) 125,5kr.      263,4kr.      333,1kr.      379,8kr.       451,6kr.      505,9kr.      586,5kr.      670,2kr.      781,8kr.      880,2kr.      984,5kr.      1.063,8kr.   948,8kr.      

Finansielle indtægter 6,8kr.           3,8kr.           6,7kr.           18,9kr.          31,3kr.         45,1kr.         50,0kr.         69,4kr.         93,5kr.         102,2kr.       91,2kr.         95,9kr.         87,4kr.         

Finansielle omkostninger -27,5kr.        -29,0kr.        -17,2kr.        -23,7kr.         -78,2kr.        -141,0kr.     -187,6kr.     -208,3kr.     -218,2kr.     -229,9kr.     -200,7kr.     -201,3kr.     -221,7kr.     

Skatteeffekt 5,2kr.           6,3kr.           2,6kr.           1,2kr.            11,3kr.         23,0kr.         33,0kr.         33,3kr.         29,9kr.         30,7kr.         26,3kr.         25,3kr.         32,4kr.         

Nettofinansielle omkostninger efter skat (NFO) -15,5kr.       -18,9kr.       -7,9kr.          -3,5kr.           -35,7kr.       -72,9kr.       -104,6kr.     -105,5kr.     -94,8kr.       -97,1kr.       -83,2kr.       -80,2kr.       -101,9kr.     

Totalindkomst 110,0kr.      244,5kr.      325,2kr.      376,3kr.       415,9kr.      433,0kr.      481,9kr.      564,7kr.      687,1kr.      783,1kr.      901,3kr.      983,7kr.      846,9kr.      

Årets resultat 112,5kr.       244,2kr.       322,6kr.       376,3kr.        415,9kr.       433,0kr.       481,9kr.       564,7kr.       687,1kr.       783,1kr.       901,3kr.       983,7kr.       846,9kr.       

Selskabsskat i % 25% 25% 25% 25% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%

Historisk udvikling Budgetperiode



 

 

Basis case scenarie Terminalår

Valuta DKK mio.  Klasse 1.1.2009 H2009 H2010 H2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 T2021

Driftsaktiver (DA)

Kundeforhold Drift 0,0kr.         0,0kr.         0,0kr.         54,8kr.       

Rettigheder Drift 0,6kr.         0,3kr.         1,5kr.         12,7kr.       

Goodwill Drift 15,7kr.       15,7kr.       15,7kr.       124,9kr.    

Færdiggjorte udviklingsprojekter Drift 1,8kr.         23,2kr.       17,6kr.       38,0kr.       

Udviklingsprojekter under udførelse Drift 206,2kr.    280,9kr.    371,5kr.    499,7kr.    

Grunde og bygninger Drift 134,3kr.    121,4kr.    111,2kr.    103,2kr.    

Indretning af lejede lokaler Drift 0,0kr.         7,6kr.         23,9kr.       41,3kr.       

Tekniske anlæg og maskiner Drift 207,5kr.    206,2kr.    208,1kr.    212,0kr.    

Inventar, it-udstyr og biler Drift 62,7kr.       47,4kr.       30,6kr.       21,7kr.       

Deposita Drift 40,3kr.       40,8kr.       41,9kr.       44,6kr.       

Udskudt skatteaktiv Drift 0,0kr.         0,0kr.         0,5kr.         1,8kr.         

Varebeholding Drift 35,4kr.       19,4kr.       11,5kr.       8,5kr.         

Tilgodehavender fra salg Drift 688,1kr.    787,3kr.    686,6kr.    714,9kr.    

Tilgodehavender fra associerede virksomheder Drift 2,8kr.         0,0kr.         0,0kr.         0,0kr.         

Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder Drift 0,0kr.         0,0kr.         0,7kr.         0,0kr.         

Igangværender arbejder for fremmed regning Drift 53,7kr.       102,2kr.    9,3kr.         67,5kr.       

Andre tilgodehavender Drift 40,8kr.       32,1kr.       34,8kr.       39,8kr.       

Tilgodehavender selskabsskat Drift 12,2kr.       1,8kr.         0,9kr.         2,0kr.         

Periodeafgrænsningsposter (tilgodehavende) Drift 122,1kr.    139,0kr.    103,2kr.    97,1kr.       

Likvidebeholdning (drift) Drift 2,3kr.         38,3kr.       39,5kr.       42,7kr.       

Driftsaktiver (DA) i alt 1.626,5kr.   1.863,6kr.   1.709,0kr.   2.127,2kr.   2.380,4kr.   2.802kr.         3.019kr.         3.000kr.         2.930kr.         2.934kr.         3.064kr.         3.211kr.         3.331kr.         3.414kr.         

Driftsforpligtelser (DF)

Hensættelse til udskudt skat Drift 22,2kr.       27,8kr.       47,8kr.       61,0kr.       

Leverandører/Hensatte forpligtelser Drift 13,3kr.       0,0kr.         0,0kr.         37,1kr.       

Forudbetalinger fra kunder Drift 17,6kr.       22,4kr.       16,9kr.       28,8kr.       

Leverandørgæld Drift 204,7kr.    373,6kr.    354,1kr.    413,0kr.    

Gæld til tilknyttede virksomheder Drift 1,6kr.         0,0kr.         0,0kr.         16,8kr.       

Andre gældsforpligtelser (kortfristede) Drift 484,5kr.    566,0kr.    516,4kr.    539,5kr.    

Andre gældsforpligtelser (langfristede) Drift 7,5kr.         7,9kr.         8,2kr.         8,6kr.         

Skyldig selskabsskat Drift 2,2kr.         8,5kr.         4,2kr.         8,3kr.         

Hensatte forpligtelser Drift 4,1kr.         13,8kr.       32,0kr.       105,7kr.    

Periodeafgrænsningsposter (forpligtelse) Drift 0,3kr.         86,3kr.       121,1kr.    131,1kr.    

Driftsforpligtelser (DF) i alt 758,0kr.      1.106,3kr.   1.100,7kr.   1.349,9kr.   1.483,6kr.   1.748kr.         1.833kr.         1.801kr.         1.712kr.         1.678kr.         1.745kr.         1.818kr.         1.878kr.         1.925kr.         

Nettodriftsaktiver (NDA) i alt 868,5kr.      757,3kr.      608,3kr.      777,3kr.      896,8kr.      1.054kr.         1.186kr.         1.199kr.         1.218kr.         1.256kr.         1.319kr.         1.393kr.         1.453kr.         1.489kr.         

Finansielle aktiver (FA)

Kapitalandele i associerede virksomheder Finansiel 18,1kr.       0,0kr.         0,0kr.         0,0kr.         

Værdipapirer Finansiel 3,5kr.         3,2kr.         2,7kr.         2,2kr.         

Finansielle aktiver (FA) i alt 21,6kr.        3,2kr.          2,7kr.          2,2kr.          3,1kr.          5kr.                5kr.                5kr.                5kr.                6kr.                6kr.                6kr.                6kr.                7kr.                

Finansielle forpligtelser (FF)

Likvidebeholdning (finansielt) Finansiel 0,0kr.         -65,3kr.     -225,3kr.   -72,9kr.     

Kreditinstitutter (langfristede) Finansiel 0,0kr.         276,0kr.    155,9kr.    118,9kr.    

Kreditinstitutter (kortfristede) Finansiel 470,4kr.    116,8kr.    0,0kr.         32,6kr.       

Afledte finansielle instrumenter Finansiel 0,0kr.          3,3kr.          6,2kr.          1,5kr.          

Finansielle forpligtelser (FF) i alt 470,4kr.      330,8kr.      -63,2kr.       80,1kr.        115,2kr.      134kr.            149kr.            158kr.            160kr.            165kr.            173kr.            183kr.            191kr.            196kr.            

Netto Finansielle forpligtelser (NFF) i alt 448,8kr.      327,6kr.      -65,9kr.       77,9kr.        112,1kr.      129kr.            144kr.            152kr.            155kr.            160kr.            168kr.            177kr.            185kr.            189kr.            

Egenkapital (EK)

Aktiekapital Egenkapital 240,0kr.      240,0kr.      240,0kr.      240,0kr.      

Reserve for sikringstransaktioner Egenkapital 0,0kr.          -2,5kr.         -2,4kr.         -1,2kr.         

Reserve for valutakursregulering Egenkapital 0,0kr.          0,0kr.          0,2kr.          0,3kr.          

Overført resultat Egenkapital 179,7kr.      192,2kr.      436,4kr.      460,3kr.      

Foreslået udbytte Egenkapital 0,0kr.          0,0kr.          0,0kr.          0,0kr.          

Egenkapital (EK) i alt 419,7kr.      429,7kr.      674,2kr.      699,4kr.      784,7kr.      926kr.            1.042kr.         1.046kr.         1.063kr.         1.096kr.         1.151kr.         1.216kr.         1.268kr.         1.300kr.         

Koncernegenkapital 419,7kr.      429,7kr.      674,2kr.      699,4kr.      784,7kr.      926kr.            1.042kr.         1.046kr.         1.063kr.         1.096kr.         1.151kr.         1.216kr.         1.268kr.         1.300kr.         

Minoritetsinteresser -kr.          -kr.          -kr.          -kr.          

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 419,7kr.      429,7kr.      674,2kr.      699,4kr.      784,7kr.      926kr.            1.042kr.         1.046kr.         1.063kr.         1.096kr.         1.151kr.         1.216kr.         1.268kr.         1.300kr.         
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Worst case scenarie Terminalår

Valuta DKK mio.  Klasse 1.1.2009 H2009 H2010 H2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 T2021

Driftsaktiver (DA)

Kundeforhold Drift 0,0kr.         0,0kr.         0,0kr.         54,8kr.       

Rettigheder Drift 0,6kr.         0,3kr.         1,5kr.         12,7kr.       

Goodwill Drift 15,7kr.       15,7kr.       15,7kr.       124,9kr.    

Færdiggjorte udviklingsprojekter Drift 1,8kr.         23,2kr.       17,6kr.       38,0kr.       

Udviklingsprojekter under udførelse Drift 206,2kr.    280,9kr.    371,5kr.    499,7kr.    

Grunde og bygninger Drift 134,3kr.    121,4kr.    111,2kr.    103,2kr.    

Indretning af lejede lokaler Drift 0,0kr.         7,6kr.         23,9kr.       41,3kr.       

Tekniske anlæg og maskiner Drift 207,5kr.    206,2kr.    208,1kr.    212,0kr.    

Inventar, it-udstyr og biler Drift 62,7kr.       47,4kr.       30,6kr.       21,7kr.       

Deposita Drift 40,3kr.       40,8kr.       41,9kr.       44,6kr.       

Udskudt skatteaktiv Drift 0,0kr.         0,0kr.         0,5kr.         1,8kr.         

Varebeholding Drift 35,4kr.       19,4kr.       11,5kr.       8,5kr.         

Tilgodehavender fra salg Drift 688,1kr.    787,3kr.    686,6kr.    714,9kr.    

Tilgodehavender fra associerede virksomheder Drift 2,8kr.         0,0kr.         0,0kr.         0,0kr.         

Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder Drift 0,0kr.         0,0kr.         0,7kr.         0,0kr.         

Igangværender arbejder for fremmed regning Drift 53,7kr.       102,2kr.    9,3kr.         67,5kr.       

Andre tilgodehavender Drift 40,8kr.       32,1kr.       34,8kr.       39,8kr.       

Tilgodehavender selskabsskat Drift 12,2kr.       1,8kr.         0,9kr.         2,0kr.         

Periodeafgrænsningsposter (tilgodehavende) Drift 122,1kr.    139,0kr.    103,2kr.    97,1kr.       

Likvidebeholdning (drift) Drift 2,3kr.         38,3kr.       39,5kr.       42,7kr.       

Driftsaktiver (DA) i alt 1.626,5kr.   1.863,6kr.   1.709,0kr.   2.127,2kr.   2.360,9kr.   2.595kr.         2.492kr.         2.398kr.         2.312kr.         2.178kr.         2.246kr.         2.330kr.         2.413kr.         2.494kr.         

Driftsforpligtelser (DF)

Hensættelse til udskudt skat Drift 22,2kr.       27,8kr.       47,8kr.       61,0kr.       

Leverandører/Hensatte forpligtelser Drift 13,3kr.       0,0kr.         0,0kr.         37,1kr.       

Forudbetalinger fra kunder Drift 17,6kr.       22,4kr.       16,9kr.       28,8kr.       

Leverandørgæld Drift 204,7kr.    373,6kr.    354,1kr.    413,0kr.    

Gæld til tilknyttede virksomheder Drift 1,6kr.         0,0kr.         0,0kr.         16,8kr.       

Andre gældsforpligtelser (kortfristede) Drift 484,5kr.    566,0kr.    516,4kr.    539,5kr.    

Andre gældsforpligtelser (langfristede) Drift 7,5kr.         7,9kr.         8,2kr.         8,6kr.         

Skyldig selskabsskat Drift 2,2kr.         8,5kr.         4,2kr.         8,3kr.         

Hensatte forpligtelser Drift 4,1kr.         13,8kr.       32,0kr.       105,7kr.    

Periodeafgrænsningsposter (forpligtelse) Drift 0,3kr.         86,3kr.       121,1kr.    131,1kr.    

Driftsforpligtelser (DF) i alt 758,0kr.      1.106,3kr.   1.100,7kr.   1.349,9kr.   1.559,1kr.   1.633kr.         1.649kr.         1.550kr.         1.509kr.         1.412kr.         1.453kr.         1.502kr.         1.549kr.         1.616kr.         

Nettodriftsaktiver (NDA) i alt 868,5kr.      757,3kr.      608,3kr.      777,3kr.      801,8kr.      962kr.            843kr.            849kr.            802kr.            766kr.            793kr.            828kr.            864kr.            878kr.            

Finansielle aktiver (FA)

Kapitalandele i associerede virksomheder Finansiel 18,1kr.       0,0kr.         0,0kr.         0,0kr.         

Værdipapirer Finansiel 3,5kr.         3,2kr.         2,7kr.         2,2kr.         

Finansielle aktiver (FA) i alt 21,6kr.        3,2kr.          2,7kr.          2,2kr.          2,2kr.          2kr.                2kr.                2kr.                2kr.                2kr.                2kr.                2kr.                2kr.                2kr.                

Finansielle forpligtelser (FF)

Likvidebeholdning (finansielt) Finansiel 0,0kr.         -65,3kr.     -225,3kr.   -72,9kr.     

Kreditinstitutter (langfristede) Finansiel 0,0kr.         276,0kr.    155,9kr.    118,9kr.    

Kreditinstitutter (kortfristede) Finansiel 470,4kr.    116,8kr.    0,0kr.         32,6kr.       

Afledte finansielle instrumenter Finansiel 0,0kr.         3,3kr.         6,2kr.         1,5kr.         

Finansielle forpligtelser (FF) i alt 470,4kr.      330,8kr.      -63,2kr.       80,1kr.        98,0kr.        110kr.            113kr.            114kr.            112kr.            105kr.            109kr.            113kr.            117kr.            116kr.            

Netto Finansielle forpligtelser (NFF) i alt 448,8kr.      327,6kr.      -65,9kr.       77,9kr.        95,8kr.        108kr.            111kr.            112kr.            110kr.            103kr.            107kr.            111kr.            115kr.            114kr.            

Egenkapital (EK)

Aktiekapital Egenkapital 240,0kr.      240,0kr.      240,0kr.      240,0kr.      

Reserve for sikringstransaktioner Egenkapital 0,0kr.          -2,5kr.         -2,4kr.         -1,2kr.         

Reserve for valutakursregulering Egenkapital 0,0kr.          0,0kr.          0,2kr.          0,3kr.          

Overført resultat Egenkapital 179,7kr.      192,2kr.      436,4kr.      460,3kr.      

Foreslået udbytte Egenkapital 0,0kr.          0,0kr.          0,0kr.          0,0kr.          

Egenkapital (EK) i alt 419,7kr.      429,7kr.      674,2kr.      699,4kr.      706,0kr.      854kr.            732kr.            737kr.            693kr.            663kr.            686kr.            717kr.            749kr.            764kr.            

Koncernegenkapital 419,7kr.      429,7kr.      674,2kr.      699,4kr.      706,0kr.      854kr.            732kr.            737kr.            693kr.            663kr.            686kr.            717kr.            749kr.            764kr.            

Minoritetsinteresser -kr.          -kr.          -kr.          -kr.          

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 419,7kr.      429,7kr.      674,2kr.      699,4kr.      706,0kr.      854kr.            732kr.            737kr.            693kr.            663kr.            686kr.            717kr.            749kr.            764kr.            
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Best case scenarie Terminalår

Valuta DKK mio.  Klasse 1.1.2009 H2009 H2010 H2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 T2021

Driftsaktiver (DA)

Kundeforhold Drift 0,0kr.         0,0kr.         0,0kr.         54,8kr.       

Rettigheder Drift 0,6kr.         0,3kr.         1,5kr.         12,7kr.       

Goodwill Drift 15,7kr.       15,7kr.       15,7kr.       124,9kr.    

Færdiggjorte udviklingsprojekter Drift 1,8kr.         23,2kr.       17,6kr.       38,0kr.       

Udviklingsprojekter under udførelse Drift 206,2kr.    280,9kr.    371,5kr.    499,7kr.    

Grunde og bygninger Drift 134,3kr.    121,4kr.    111,2kr.    103,2kr.    

Indretning af lejede lokaler Drift 0,0kr.         7,6kr.         23,9kr.       41,3kr.       

Tekniske anlæg og maskiner Drift 207,5kr.    206,2kr.    208,1kr.    212,0kr.    

Inventar, it-udstyr og biler Drift 62,7kr.       47,4kr.       30,6kr.       21,7kr.       

Deposita Drift 40,3kr.       40,8kr.       41,9kr.       44,6kr.       

Udskudt skatteaktiv Drift 0,0kr.         0,0kr.         0,5kr.         1,8kr.         

Varebeholding Drift 35,4kr.       19,4kr.       11,5kr.       8,5kr.         

Tilgodehavender fra salg Drift 688,1kr.    787,3kr.    686,6kr.    714,9kr.    

Tilgodehavender fra associerede virksomheder Drift 2,8kr.         0,0kr.         0,0kr.         0,0kr.         

Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder Drift 0,0kr.         0,0kr.         0,7kr.         0,0kr.         

Igangværender arbejder for fremmed regning Drift 53,7kr.       102,2kr.    9,3kr.         67,5kr.       

Andre tilgodehavender Drift 40,8kr.       32,1kr.       34,8kr.       39,8kr.       

Tilgodehavender selskabsskat Drift 12,2kr.       1,8kr.         0,9kr.         2,0kr.         

Periodeafgrænsningsposter (tilgodehavende) Drift 122,1kr.    139,0kr.    103,2kr.    97,1kr.       

Likvidebeholdning (drift) Drift 2,3kr.         38,3kr.       39,5kr.       42,7kr.       

Driftsaktiver (DA) i alt 1.626,5kr.   1.863,6kr.   1.709,0kr.   2.127,2kr.   2.409,0kr.   2.846kr.         3.193kr.         3.446kr.         3.743kr.         4.076kr.         4.428kr.         4.707kr.         4.918kr.         5.223kr.         

Driftsforpligtelser (DF)

Hensættelse til udskudt skat Drift 22,2kr.       27,8kr.       47,8kr.       61,0kr.       

Leverandører/Hensatte forpligtelser Drift 13,3kr.       0,0kr.         0,0kr.         37,1kr.       

Forudbetalinger fra kunder Drift 17,6kr.       22,4kr.       16,9kr.       28,8kr.       

Leverandørgæld Drift 204,7kr.    373,6kr.    354,1kr.    413,0kr.    

Gæld til tilknyttede virksomheder Drift 1,6kr.         0,0kr.         0,0kr.         16,8kr.       

Andre gældsforpligtelser (kortfristede) Drift 484,5kr.    566,0kr.    516,4kr.    539,5kr.    

Andre gældsforpligtelser (langfristede) Drift 7,5kr.         7,9kr.         8,2kr.         8,6kr.         

Skyldig selskabsskat Drift 2,2kr.         8,5kr.         4,2kr.         8,3kr.         

Hensatte forpligtelser Drift 4,1kr.         13,8kr.       32,0kr.       105,7kr.    

Periodeafgrænsningsposter (forpligtelse) Drift 0,3kr.         86,3kr.       121,1kr.    131,1kr.    

Driftsforpligtelser (DF) i alt 758,0kr.      1.106,3kr.   1.100,7kr.   1.349,9kr.   1.429,3kr.   1.736kr.         1.901kr.         2.020kr.         2.090kr.         2.221kr.         2.401kr.         2.536kr.         2.637kr.         2.966kr.         

Nettodriftsaktiver (NDA) i alt 868,5kr.      757,3kr.      608,3kr.      777,3kr.      979,7kr.      1.110kr.         1.292kr.         1.426kr.         1.653kr.         1.855kr.         2.027kr.         2.171kr.         2.282kr.         2.257kr.         

Finansielle aktiver (FA)

Kapitalandele i associerede virksomheder Finansiel 18,1kr.       0,0kr.         0,0kr.         0,0kr.         

Værdipapirer Finansiel 3,5kr.         3,2kr.         2,7kr.         2,2kr.         

Finansielle aktiver (FA) i alt 21,6kr.        3,2kr.          2,7kr.          2,2kr.          9,5kr.          10kr.              11kr.              13kr.              14kr.              16kr.              17kr.              18kr.              19kr.              20kr.              

Finansielle forpligtelser (FF)

Likvidebeholdning (finansielt) Finansiel 0,0kr.         -65,3kr.     -225,3kr.   -72,9kr.     

Kreditinstitutter (langfristede) Finansiel 0,0kr.         276,0kr.    155,9kr.    118,9kr.    

Kreditinstitutter (kortfristede) Finansiel 470,4kr.    116,8kr.    0,0kr.         32,6kr.       

Afledte finansielle instrumenter Finansiel 0,0kr.         3,3kr.         6,2kr.         1,5kr.         

Finansielle forpligtelser (FF) i alt 470,4kr.      330,8kr.      -63,2kr.       80,1kr.        127,8kr.      151kr.            181kr.            210kr.            233kr.            261kr.            285kr.            306kr.            321kr.            316kr.            

Netto Finansielle forpligtelser (NFF) i alt 448,8kr.      327,6kr.      -65,9kr.       77,9kr.        118,3kr.      141kr.            169kr.            197kr.            219kr.            245kr.            268kr.            287kr.            302kr.            296kr.            

Egenkapital (EK)

Aktiekapital Egenkapital 240,0kr.      240,0kr.      240,0kr.      240,0kr.      

Reserve for sikringstransaktioner Egenkapital 0,0kr.          -2,5kr.         -2,4kr.         -1,2kr.         

Reserve for valutakursregulering Egenkapital 0,0kr.          0,0kr.          0,2kr.          0,3kr.          

Overført resultat Egenkapital 179,7kr.      192,2kr.      436,4kr.      460,3kr.      

Foreslået udbytte Egenkapital 0,0kr.          0,0kr.          0,0kr.          0,0kr.          

Egenkapital (EK) i alt 419,7kr.      429,7kr.      674,2kr.      699,4kr.      861,4kr.      969kr.            1.123kr.         1.229kr.         1.434kr.         1.609kr.         1.758kr.         1.884kr.         1.980kr.         1.961kr.         

Koncernegenkapital 419,7kr.      429,7kr.      674,2kr.      699,4kr.      861,4kr.      969kr.            1.123kr.         1.229kr.         1.434kr.         1.609kr.         1.758kr.         1.884kr.         1.980kr.         1.961kr.         

Minoritetsinteresser -kr.          -kr.          -kr.          -kr.          

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 419,7kr.      429,7kr.      674,2kr.      699,4kr.      861,4kr.      969kr.            1.123kr.         1.229kr.         1.434kr.         1.609kr.         1.758kr.         1.884kr.         1.980kr.         1.961kr.         
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Bilag 30 – Beskrivelse af peer gruppe virksomheder 

(6 sider) 

 

 

Unit4 er et Hollandsk IT selskab, som sælger enterprise software applikationer målrettet 
virksomheder af alle størrelser. Virksomheden er børsnoteret på Euronext Amsterdam, 
som en del af Amsterdam Midkap indekset.  

Med hovedkvarter i Sliedricht, Holland samt kontorer i 24 lande i Europa, Nordamerika, 
Asien og Afrika arbejder selskabet med lokale distributionspartnere for at have global 
markedsdækning og har flere datterselskaber heriblandt som største aktionær i Financi-

alForce.com samt Cloud Applications.  

Unit4 blev i 2010 udnævnt af IDC, som værende blandt top seks ERP software virksom-
hed på globalt plan, og de mest kendte produkter er Agresso Business World ERP suite 

og Coda Financial bogførings software.  

Unit4 har kunder blandt en lang række sektorer heriblandt: 

 Kommuner, regioner og stat 

 Højere uddannelsesinstitutioner 

 Non-profit 

 Finansielle services 

 Detail virksomheder 

Seneste økonomiske resultater 

Unit4’ omsætning i 2011 oplevede en vækst på 7,8% til DKK 3.381,4 millioner. Heraf 
udgjorde licenssalget DKK 595 millioner og oplevede en vækst på 10%, Service mm 
udgjorde DKK 1.149 millioner, vedligeholdelse og support voksede med 2,9% og ud-
gjorde DKK 1.350 millioner mens cloudløsninger (SAAS) voksede 45% til DKK 287 milli-

oner.126  

Unit4 indgår i peer gruppen, grundet virksomhedens matchende kundebase med KMD, 

samt produktportefølje indenfor bogføringssoftware og ERP systemer.  

Kilde: http://www.unit4.com/investors/financialinformation/annualreports  

 

 

SAP er et tysk software selskab, og verdens førende indenfor enterprise application 
software. SAP udvikler enterprise software til at administrere daglig drift og kunde rela-
tioner. Virksomheden er børsnoteret på børsen i Frankfurt samt New York Stock Exchan-
ge, og har hovedkvarter i Walldorf, Baden-Württemberg med regionale kontorer ver-
den rundt. 

De mest kendte produkter er enterprise ressource planning application (SAP ERP), deres 
enterprise data warehouse løsning (SAP Business Warehouse, SAP Business Objects) og 
senest SAP Hana til Sybase mobil produkter og hukommelses teknologi. 

                                                        
126 Unit4 årsrapport 2011, s. 31 

http://www.unit4.com/investors/financialinformation/annualreports


 

 

Seneste økonomiske resultater 

Den totale omsætning steg 16% i 2011 til DKK 104.564 millioner. Væksten skyldes primært en 
effekt i software omsætning som voksede DKK 5.187 millioner, samt øget omsætning fra support 
salg på DKK 6.127 millioner. Software og software-relaterede service omsætning repræsente-
rede i 2011 80% af omsætningen med DKK83.156 millioner, mens professionel service og an-
den service omsætning bidrog med DKK 21.407 millioner.  

 

Kilde: SAP årsrapport 2011, s. 121 

Som det ses af ovenstående figur udgør det offentlige marked ca. 10% af 2011 om-

sætningen hos SAP. 

Et eksempel herpå er Cape Town i Sydafrica, der med mere end 24.000 ansatte ser-
vicere flere end 3,4 millioner indbyggere. Således anvender Cape Town flere software 
løsninger som eksempelvis: SAP ERP Human Capital, SAP CRM application, SAP Business 

Objects, Business Intelligence.  

På trods af at SAP ikke er eksponeret i lige så høj grad mod offentlige investeringer på 
samme måde som KMD, mindsker ikke kvaliteten af peer gruppen. Over 80% af omsæt-
ningen genereres fra stabile licensbetalinger, givet at deres kunder hvert år betaler et 
såkaldt ”Maintenence fee”, og er derfor på samme måde som KMD ikke udsat for kon-

junktur udsving. 

SAP indgår i peer gruppen, grundet virksomhedens matchende ERP systemer til KMD.  

Kilde: 
http://www.sapannualreport.com/2011/uploads/tx_sapaddons/SAP_AR2011_en_02.pdf  

 

 
 
 

Sage Group er en global enterprise software virksomhed, og en af verdens førende 
leverandører af enterprise ressource planning software til 6 millioner kunder i hele ver-
den, primært uden egen it afdeling. Virksomheden er børsnoteret på London Stock Ex-

change som en del af FTSE 100 indekset.  

http://www.sapannualreport.com/2011/uploads/tx_sapaddons/SAP_AR2011_en_02.pdf
http://www.sage.com/group


 

 

Mindre virksomheder udgør 79% af kundebasen. Hertil leverer Sage daglig support i 
anvendelsen af software og rådgivning i skat, personale vilkår og lønforhold. Til større 
virksomheder levere Sage premium kontrakter som inkluderer software, support, mobil 
funktionalitet samt garanterede svartider. 2/3-dele af omsætningen stammer fra disse 

premium kontrakter. 

Sage har hovedkvarter i Newcastle i United Kingdom. Yderligere har selskabet kontore-

re i 23 lande og har distributionsnetværk i mere end 160 lande.  

Sage produkter inkluderer ERP ressource planning produkter, herunder software målret-
tet bogføring, Løn og HR og kunderelationssystemer (CRM). Størstedelen af produkterne 
er udviklet og solgt lokalt for at matche nationale finansielle, juridiske og regulatoriske 

regler.  

Seneste økonomiske resultater 

Den organiske vækst i omsætningen steg 4% til DKK 12.437 millioner, og indeholder 
således ikke bidrag fra opkøbte virksomheder og ikke kerne-aktiviteter. Ikke kerne-
aktiviteter udgør 2% af 2011 omsætningen.  

Software og software relaterede services (inklusiv stand-alone software licenser, pro-
fesionelle services og hardware) voksede organisk med 3% til DKK 4.229 millioner, mens 
abonnement omsætningen voksede organisk med 5% til DKK 8.110 millioner. Af abon-

nements salget udgjorde software og vedligeholdelse 47%.  

Sage Group indgår i peer gruppen, grundet virksomhedens matchende software og ERP 

systemer til KMD.  

Kilde: http://asp-gb.secure-zone.net/v2/624/1708/4067/Sage---Annual-Report---
Accounts-2011.pdf  

 

 

Dassault Systemes er et fransk selskabet, som udvikler 3D systemer og produkt livs cyklus 
management software. Virksomhedens software muliggør at ingeniører kan skabe tredi-
mensionelle modeller af et produkt, simulere samling og test det før man bygger en pro-
totype. Dassault markedsfører deres software under navnene Catia, Enovia, Delmia, 
Smarteam, Spatial og SolidWorks.   

Firmaet har hovedkvarter i Vélizy-Villacoublay bydelen, i Paris Frankrig. Selskabet er 

børsnoteret på Euronext Paris stock exchange og ejes 43,13% af Dassault Group.  

Kunderne inkludere virksomheder indenfor luftfarts-, automobil-, bygge-, energi-, skibs-

værftsindustrien.   

Grundet firmaets markant anderledes kundebase end KMD, indgår Dassault ikke i peer 

gruppen. 

Kilde: 
http://www.3ds.com/fileadmin/COMPANY/FINANCE/PDF/DDR/DS_Annualreport2011

_02042012.pdf  

 

  

http://asp-gb.secure-zone.net/v2/624/1708/4067/Sage---Annual-Report---Accounts-2011.pdf
http://asp-gb.secure-zone.net/v2/624/1708/4067/Sage---Annual-Report---Accounts-2011.pdf
http://www.3ds.com/fileadmin/COMPANY/FINANCE/PDF/DDR/DS_Annualreport2011_02042012.pdf
http://www.3ds.com/fileadmin/COMPANY/FINANCE/PDF/DDR/DS_Annualreport2011_02042012.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dassault_Systemes_Company_Logo.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Atos.svg


 

 

Det franske selskab Atos sælger management konsulent assistance og supply chain ma-
nagement software, e-marketing, outsourcing services, geomarketing og administrere 

kunders hardware, software og netværk.  

Virksomheden er Europas største IT service firma med aktiviteter i 42 lande globalt, og 
mere end 74.000 medarbejdere. Atos er børsnoteret på Euronext Paris, som en del af 

CAC Mid 60 indekset. 

Selskabet operere indenfor fleres industrier som: Finansiel, forsvar og sikkerhed, energi, 
uddannelse, forsikring, produktion og det offentlige. De offentlige løsninger inkludere 
MyCity samt YourGov. Systemer som inkludere trafik information, trafik information, 

parkeringsinformation mm.  

Grundet firmaets markant anderledes fokus i den offentlige sektor end KMD, indgår 

Atos ikke i peer gruppen. 

Kilde: http://atos.net/NR/rdonlyres/F7A21DE1-961E-4062-BCA0-

39E4297D3335/0/Atos2011Referencedocument.pdf  

 

 

Det schweiziske selskab Temenos producere softwareløsninger til finansielle banker in-
denfor detail, virksomheds, private, islamiske og mikro banker. Virksomheden er børsno-

teret på den på schweiziske børs.  

Hovedkvarteret ligger i Geneve, og med mere end 60 kontorer i 41 lande, servicere 

firmaet over 1.000 finansielle institutter i flere end 125 lande i hele verden.  

Det mest kendte produkt er TEMENOS T24, som har været det bedst sælgende eller 

næstbedst sælgende kernebank løsning i de sidste 12 år.  

Grundet firmaets markant anderledes produktportefølje og kundesegment i forhold til 

KMD, indgår Temenos ikke i peer gruppen. 

Kilde: http://www.temenos.com/  

 

 

Det Amerikanske software firma med hovedkvarter i Redmond, Washington i USA udvik-
ler, producere, licensere og supportere en bred gruppe af produkter primært relateret 
til computere. Microsoft dominerer det globale pc marked med sine Microsoft Windows 
Styresystemer og Microsoft Office programmer til computere. Virksomheden er børsno-

teret på den Amerikanske børs NASDAQ.  

De seneste år har Microsoft diversificeret sig, med produkter indenfor video spil med 
lanceringen af Xbox, Windows Phone styresystemer samt digitale service markedet med 

MSN og Zune.  

Grundet firmaets primære omsætning som skabes af licenser og Microsoft Office styre-
systemer, adskiller selskabet sig fra KMD’ produktportefølje og indgår derfor ikke i 

peer gruppen. 

http://atos.net/NR/rdonlyres/F7A21DE1-961E-4062-BCA0-39E4297D3335/0/Atos2011Referencedocument.pdf
http://atos.net/NR/rdonlyres/F7A21DE1-961E-4062-BCA0-39E4297D3335/0/Atos2011Referencedocument.pdf
http://www.temenos.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo-temenos.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microsoft_wordmark.svg


 

 

Kilde: http://www.microsoft.com/en-us/default.aspx  

 

 

Oracle er et multinationalt Amerikansk software firma der specialisere sig i at udvikle og 
sælge computer hardware systemer og enterprise software produkter. Mest kendte er 
database management systemer. Oracle er børsnoteret på den Amerikanske børs 
NASDAQ.  

Selskabet har hovedkvarter i Redwood City, Californien og har over 110.000 medar-
bejdere. Oracle bygger også værktøjer til database udvikling og supply chain mana-
gement.  

Grundet firmaets markant anderledes produktportefølje og kundesegment i forhold til 

KMD, indgår Oracle ikke i peer gruppen. 

Kilde: http://www.oracle.com/us/products/index.html  

 

JDA Software Group er et Amerikansk software firma, og global leverandør af supply 
chain management software. Virksomheden er børsnoteret på den Amerikanske børs 

NASDAQ.  

Selskabet har hovedkvarter i Scottsdale, Arizona i USA, og har over 6.000 kunder i alle 

størrelser indenfor produktion, transport, detail og service industrien. 

De mest solgte software løsninger adressere analyse applikation, e-commerce krav i 

detail industrien og lagersystemer. 

Grundet firmaets markant anderledes kundesegment og produktportefølje i forhold til 

KMD, indgår JDA Software Group ikke i peer gruppen. 

Kilde: http://www.jda.com/  

 

 
 

IBM er en Amerikansk multiteknologisk og konsulent virksomhed. Selskabet producere og 
sælger computer hardware og software, og tilbyder infrastruktur, hosting og konsulent 

ydelser i en bred gruppe af produkter varierende fra computere til nanoteknologi.  

Selskabet har hovedkvarter i Armonk, New York i USA.  

Avisen Fortune rangerede i 2012 IBM som USA’ anden største virksomhed baseret på 

antal ansatte med over 430.000. 

http://www.microsoft.com/en-us/default.aspx
http://www.oracle.com/us/products/index.html
http://www.jda.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oracle_logo.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:JDA_Software_logo.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:IBM_logo.svg


 

 

Grundet firmaets primære fokus på udvikling af software og hardware, der varierer i 

forhold til KMD, indgår IBM ikke i peer gruppen. 

Kilde: http://www.ibm.com/us/en/  

  

 

http://www.ibm.com/us/en/


 

 

Bilag 31 – Estimering af den risikofrie rente 

(1 side) 

 

 

    Gennemsnitlige daglige lukkerente 2011 01.01.12-01.05.12 Gns % 

10-årig dansk Statsobligation 2,799% 1,798% 2,30% 

 

Kilde: www.NasdaqOMX.dk, 8. maj. 2012 

http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/microsite/?Instrument=XCSE3ST.L._21_GB  

http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/microsite/?Instrument=XCSE3ST.L._21_GB


 

 

Bilag 32 – Risikopræmie beregning 

(1 side) 

 

Inputs for synthetic rating estimation

Please read the special cases worksheet (see below) before you use this spreadsheet.

Before you use this spreadsheet, make sure that the iteration box (under calculation options in excel) is checked.

Enter the type of firm = 2 (Enter 1 if large manufacturing firm, 2 if smaller or riskier firm, 3 if financial service firm) Small: <$5 billion

Do you have any operating lease or rental commitments? YES

Enter current Earnings before interest and taxes (EBIT) = 77,37 (Add back only long term interest expense for financial firms)

Enter current interest expenses = 3,01 (Use only long term interest expense for financial firms)

Enter current long term government bond rate = 2,30%

Output

Interest  coverage ratio = 6,15

Estimated Bond Rating = A Note: If you get REF! All over the place, set the operating lease commitment question in cell F5

Estimated Default Spread = 1,40% to No, and then reset it to Yes. It should work .

Estimated Cost of Debt = 3,70%

 If you want to update the spreads listed below, please visit http://www.bondsonline.com

For large manufacturing firms 10,77 For financial service firms (default spreads are slighty different)

If interest coverage ratio is If long term interest coverage ratio is

> ≤ to Rating is Spread is greater than ≤ to Rating is Spread is

-100000 0,199999 D 600,00% -100000 0,049999 D 12,00%

0,2 0,649999 C 10,50% 0,05 0,099999 C 10,50%

0,65 0,799999 CC 9,50% 0,1 0,199999 CC 9,50%

0,8 1,249999 CCC 8,75% 0,2 0,299999 CCC 8,75%

1,25 1,499999 B- 6,75% 0,3 0,399999 B- 6,75%

1,5 1,749999 B 6,00% 0,4 0,499999 B 6,00%

1,75 1,999999 B+ 5,50% 0,5 0,599999 B+ 5,50%

2 2,2499999 BB 4,75% 0,6 0,749999 BB 4,75%

2,25 2,49999 BB+ 3,75% 0,75 0,899999 BB+ 3,75%

2,5 2,999999 BBB 2,50% 0,9 1,199999 BBB 2,50%

3 4,249999 A- 1,65% 1,2 1,49999 A- 1,65%

4,25 5,499999 A 1,40% 1,5 1,99999 A 1,40%

5,5 6,499999 A+ 1,30% 2 2,49999 A+ 1,30%

6,5 8,499999 AA 1,15% 2,5 2,99999 AA 1,15%

8,50 100000 AAA 0,65% 3 100000 AAA 0,65%

For smaller and riskier firms

If interest coverage ratio is

greater than ≤ to Rating is Spread is

-100000 0,499999 D 12,00%

0,5 0,799999 C 10,50%

0,8 1,249999 CC 9,50%

1,25 1,499999 CCC 8,75%

1,5 1,999999 B- 6,75%

2 2,499999 B 6,00%

2,5 2,999999 B+ 5,50%

3 3,499999 BB 4,75%

3,5 3,9999999 BB+ 3,75%

4 4,499999 BBB 2,50%

4,5 5,999999 A- 1,65%

6 7,499999 A 1,40%

7,5 9,499999 A+ 1,30%

9,5 12,499999 AA 1,15%

12,5 100000 AAA 0,65%

Kilde:  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/ratings.xls , 5 maj 2012



 

 

Bilag 33 – WACC beregninger 

(1 side) 

 

 

 

 

Gennemsnitlige daglige lukkerente 2011 01.01.12-01.05.12 Gns %

10-årig dansk Statsobligation 2,799% 1,798% 2,30%

Skattesats 25,0%

Selskabsspecifik risikotillæg på gæld 1,40%

Lånerente efter skat 2,8%

Afkast på markedsporteføljen 5,5%

Markedets risikopræmie 7,80%

Illikviditetstillæg 3,3%

EK afkastkrav 10,27%

EK 85,0%

FK 15,0%

WACC 9,15%

Target kapitalstruktur

CAPM



 

 

Bilag 34 – Beregning af FCF og værdiansættelse via DCF-modellen  

(3 sider) 

 

 

Basis case scenarie Terminalår

Valuta DKK mio.  1.1.2009 H2009 H2010 H2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 T2021

DOES (NOPAT) N.A. 125,5kr.   263,4kr.   333,1kr.   269,5kr.  308,2kr.     335,0kr.     364,1kr.     384,1kr.     416,8kr.     455,1kr.     507,9kr.     549,0kr.      562,7kr.         

Netto Driftsaktiver (NDA) 868,5kr.        757,3kr.   608,3kr.   777,3kr.   896,8kr.  1.054,3kr.  1.185,8kr.  1.198,7kr.  1.217,6kr.  1.256,0kr.  1.319,0kr.  1.392,7kr.  1.452,9kr.  1.489,2kr.     

∆NDA N.A. -111,2kr.  -149,0kr.  168,9kr.   119,5kr.  157,5kr.     131,6kr.     12,8kr.        18,9kr.        38,4kr.        63,0kr.        73,7kr.        60,2kr.        36,3kr.           

FCFF =NOPAT - ∆NDA 236,8kr.   412,4kr.   164,1kr.   150,0kr.  150,7kr.     203,5kr.     351,3kr.     365,1kr.     378,4kr.     392,0kr.     434,2kr.     488,8kr.     526,4kr.        

Kilde: Sørensen, Ole (2009) Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktiske tilgang 3. udgave, s.228

WACC 9,15%

År - - - - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Tilbagediskonteringsfaktor - - - - 0,916 0,839 0,769 0,705 0,646 0,591 0,542 0,496 0,455 0,417

FCFF-tilbagediskonteret (Budgetperiode)  -  -  -  - 137,5kr.  126,5kr.     156,5kr.     247,5kr.     235,7kr.     223,8kr.     212,4kr.     215,6kr.     222,3kr.      219,3kr.         

FCFF-tilbagediskonteret (Terminalperiode) 3.849,6kr.     

Nutidsværdi af FCF i budgetperiode (Ultimo 2011) 1.777,8kr.     31,59% Budgetperiodens andel af enterpriseværdi

Nutidsværdi af FCF i terminalperiode (Ultimo 2011) 3.849,6kr.     68,41% Terminalperiodens andel af enterpriseværdi

Enterprise value 5.627,4kr.     

-Bogførtværdi af NFF (Ultimo 2011) 77,9kr.          

Egenkapital værdi 5.549,5kr.     

Midtårsjusteret værdi af egenkapital 5.797,8kr.     

Fremskrevetværdi af egenkapital til 14. maj 2012 6.035,1kr.     

Kilde: Egen bearbejdning, jf. Sørensen (2009) s. 334

Historisk udvikling Budgetperiode



 

 

 

Worst case scenarie Terminalår

Valuta DKK mio.  1.1.2009 H2009 H2010 H2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 T2021

DOES (NOPAT) N.A. 125,5kr.   263,4kr.   333,1kr.   195,4kr.  127,4kr.     83,4kr.        63,6kr.        100,8kr.     115,2kr.     140,4kr.     171,0kr.     222,9kr.      142,1kr.         

Netto Driftsaktiver (NDA) 868,5kr.        757,3kr.   608,3kr.   777,3kr.   801,8kr.  961,9kr.     842,9kr.     848,7kr.     802,2kr.     766,0kr.     793,1kr.     828,1kr.     863,5kr.      878,3kr.         

∆NDA N.A. -111,2kr.  -149,0kr.  168,9kr.   24,5kr.     160,1kr.     -118,9kr.    5,8kr.          -46,5kr.      -36,2kr.      27,1kr.        35,0kr.        35,4kr.        14,8kr.           

FCFF =NOPAT - ∆NDA 236,8kr.   412,4kr.   164,1kr.   170,9kr.  -32,6kr.      202,3kr.     57,8kr.       147,3kr.     151,4kr.     113,3kr.     135,9kr.     187,5kr.     127,4kr.        

Kilde: Sørensen, Ole (2009) Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktiske tilgang 3. udgave, s.228

WACC 9,15%

År - - - - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Tilbagediskonteringsfaktor - - - - 0,916 0,839 0,769 0,705 0,646 0,591 0,542 0,496 0,455 0,417

FCFF-tilbagediskonteret (Budgetperiode)  -  -  -  - 156,6kr.  -27,4kr.      155,6kr.     40,7kr.        95,1kr.        89,5kr.        61,4kr.        67,5kr.        85,3kr.        53,1kr.           

FCFF-tilbagediskonteret (Terminalperiode) 706,7kr.         

Nutidsværdi af FCF i budgetperiode (Ultimo 2011) 724,3kr.        50,62% Budgetperiodens andel af enterpriseværdi

Nutidsværdi af FCF i terminalperiode (Ultimo 2011) 706,7kr.        49,38% Terminalperiodens andel af enterpriseværdi

Enterprise value 1.431,0kr.     

-Bogførtværdi af NFF (Ultimo 2011) -kr.            

Egenkapital værdi 1.431,0kr.     

Midtårsjusteret værdi af egenkapital 1.495,0kr.     

Fremskrevetværdi af egenkapital til 14. maj 2012 1.556,2kr.     

Kilde: Egen bearbejdning, jf. Sørensen (2009) s. 334

Historisk udvikling Budgetperiode



 

 

 

Best case scenarie Terminalår

Valuta DKK mio.  1.1.2009 H2009 H2010 H2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 T2021

DOES (NOPAT) N.A. 125,5kr.   263,4kr.   333,1kr.   379,8kr.  451,6kr.     505,9kr.     586,5kr.     670,2kr.     781,8kr.     880,2kr.     984,5kr.     1.063,8kr.  948,8kr.         

Netto Driftsaktiver (NDA) 868,5kr.        757,3kr.   608,3kr.   777,3kr.   801,8kr.  961,9kr.     842,9kr.     848,7kr.     802,2kr.     766,0kr.     793,1kr.     828,1kr.     863,5kr.      878,3kr.         

∆NDA N.A. -111,2kr.  -149,0kr.  168,9kr.   24,5kr.     160,1kr.     -118,9kr.    5,8kr.          -46,5kr.      -36,2kr.      27,1kr.        35,0kr.        35,4kr.        14,8kr.           

FCFF =NOPAT - ∆NDA 236,8kr.   412,4kr.   164,1kr.   355,3kr.  291,5kr.     624,8kr.     580,7kr.     716,7kr.     818,0kr.     853,1kr.     949,5kr.     1.028,4kr.  934,0kr.        

Kilde: Sørensen, Ole (2009) Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktiske tilgang 3. udgave, s.228

WACC 9,15%

År - - - - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Tilbagediskonteringsfaktor - - - - 0,916 0,839 0,769 0,705 0,646 0,591 0,542 0,496 0,455 0,417

FCFF-tilbagediskonteret (Budgetperiode)  -  -  -  - 325,5kr.  244,7kr.     480,5kr.     409,2kr.     462,6kr.     483,8kr.     462,3kr.     471,4kr.     467,8kr.      389,2kr.         

FCFF-tilbagediskonteret (Terminalperiode) 4.717,1kr.     

Nutidsværdi af FCF i budgetperiode (Ultimo 2011) 3.807,7kr.     44,67% Budgetperiodens andel af enterpriseværdi

Nutidsværdi af FCF i terminalperiode (Ultimo 2011) 4.717,1kr.     55,33% Terminalperiodens andel af enterpriseværdi

Enterprise value 8.524,8kr.     

-Bogførtværdi af NFF (Ultimo 2011) -kr.            

Egenkapital værdi 8.524,8kr.     

Midtårsjusteret værdi af egenkapital 8.906,2kr.     

Fremskrevetværdi af egenkapital til 14. maj 2012 9.270,8kr.     

Kilde: Egen bearbejdning, jf. Sørensen (2009) s. 334

Historisk udvikling Budgetperiode


