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Indledning 

Hvad er værdien af et selskabet? Spørgsmålet indikerer et facit med to streger under og dermed et 

endegyldigt svar. Svaret kan, for et børsnoteret selskab, være markedskursen. Men for mange opkøb ender 

den aftalte pris over markedskursen. Det er nærliggende, at konkludere at markedskursen må være forkert, 

men forklaringen er nærmere, at værdien af et selskab er langt mere end markedets forventninger og den 

fremtidige forventede omsætning. I den ekstreme situation, hvor et selskab opnår monopol på et marked 

ved et opkøb, må det vurderes, at situationen er mere værdifuld end det opkøbte selskab. Den usynlige 

værdi af et selskab udgøres af knowhow, patenter, kontrakter, kundekredsen og markedsandele, som i den 

ideelle verden er indregnet i markedskursen. Den reelle gevinst af disse usynlige værdier kan variere 

voldsomt efter, hvem der rekvirerer dem.  

I 2012 blev det danske kommunikationsselskab Thrane & Thrane opkøbt af den engelske industrikæmpe 

Cobham Plc. Opkøbet havde et langt forløb med stor mediebevågenhed. De første udmeldinger om 

interessen for et opkøb meldes af Thrane & Thrane i en fondsbørsmeddelelse dateret den 27. februar 2012. 

Forløbet kulminerer med, at bestyrelsen, med undtagelse af grundlæggeren Lars Thrane, den 3. Maj 2012 

anbefaler et salg til Cobham Plc. Lars Thrane forlader i november måned 2012 Cobham overbevist om, at 

opkøbet betyder enden for dansk deltagelse i udviklingen af satellitkommunikation.  

Det må antages, at Cobham Plc. før afgivelse af deres bud har foretaget en grundig undersøgelse af Thrane 

& Thrane for finde både synlige og usynlige strømme af værdier, både negative og positive. Analysen har 

vist det fremtidige potentiale af virksomheden og værdien af de fysiske aktiver samt de immaterielle 

aktiver, som knowhow, patenter og synergieffekter. Analysen har givet Cobham den nødvendige afklaring 

for at klargøre til et opkøb. 

Problemidentifikation 

I løbet af foråret 2012 afgiver Cobham Plc. to bud på aktiemajoriteten i Thrane & Thrane. Cobham Plc.’s 

andet bud accepteres, og de betaler en overkurs på cirka 48 procent for aktien set i forhold til 

markedskursen. Men hvad er det for værdier, Cobham Plc. ser i Thrane & Thrane? 

Problemformulering 

Med udgangspunkt i værdiansættelsesteorien analyseres, hvilket billede den afgivne tilbudskurs tegner 

for værdien for Thrane & Thrane med indregnede synergieffekter? Herunder hvilke underliggende 

synergidrivere, der dannede grundlaget for denne overpris? 
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Undersøgelsesspørgsmål 

o Hvilke produktområder hos Thrane & Thrane kunne Cobham Plc. benytte til at påvirke deres 

position i satellitkommunikationsindustrien?  

o Hvilke faktorer i omverdenen påvirker Thrane & Thrane´s profitabilitet, og hvordan har udviklingen 

været for disse faktorer? 

o Hvilke forhold i industrien påvirker Thrane & Thrane´s profitabilitet, og hvordan har udviklingen 

været for disse faktorer? 

o Hvad er den beregnede aktiekurs for Thrane &Thrane, som enkelt stående virksomhed, ved 

regnskabsårets afslutning den 30. april 2012? 

o Hvorledes blev Thrane & Thrane integreret i Cobham Plc.? 

o Hvad er den beregnede aktiekurs for Thrane &Thrane, som en integreret del af Cobham Plc. ved 

regnskabsårets afslutning den 30. april 2012? 

 

Afgrænsning 

Da Thrane & Thrane er en stor multinational koncern med salg til hele verden og med produktion i en 

række lande, er der indført afgræsning til begrænsning af undersøgelserne i denne hovedopgave. 

 

De anvendte teorier og modeller vil, i denne hovedopgave, ikke være genstand for nogen dybdegående 

teoretiske udredninger. Den akademiske accept af modellerne vil ikke blive gjort til genstand for diskussion.  

I den reformulerede egenkapitalopgørelse er aktiebaseret aflønning en blanding af optionsprogram og salg 

af medarbejderaktier. Dette sker ud fra en betragtning af, at enhver form for aktieløn til medarbejdere for 

fremtiden skal beskattes som løn. Uddybning af denne betragtning findes på: 

http://www.ey.dk/DK/da/Services/Tax/Personal-Taxes/lov---afskaffelse-af-skattebegunstigede-

medarbejderaktieordninger-L31-211211. 

 

Der anvendes en selskabsskat på 25 procent ved alle udregninger af skatteeffekter.  

 

Da Thrane & Thrane har inddelt deres omsætning i de fem geografiske områder Danmark, Europa, ekskl. 

Danmark, Nordamerika, Asien & Oceanien og andre. Denne geografiske opdeling afgrænses i strategi 

analysen yderligere til: Den Europæiske Union, USA, Kina, Japan, Indien og Rusland. Til analyse af 

produktionsomkostninger med fokus på løn i den strategiske analyse benyttes de største produktionslande 

for Thrane & Thrane: Kina og Taiwan med det officielle navn Republic of China. 

http://www.ey.dk/DK/da/Services/Tax/Personal-Taxes/lov---afskaffelse-af-skattebegunstigede-medarbejderaktieordninger-L31-211211
http://www.ey.dk/DK/da/Services/Tax/Personal-Taxes/lov---afskaffelse-af-skattebegunstigede-medarbejderaktieordninger-L31-211211
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Til værdiansættelsen er der udelukkende benyttet offentliggjort materiale, og der ikke er skabt kontakt til 

virksomheden af nogen art. Værdiansættelsen er baseret på årsrapporten fra koncernen, og derfor vil 

moderselskabet i denne hovedopgave ikke være genstand for diskussion eller undersøgelse. 

I strategiafsnittet er satellitkommunikationsindustrien afgrænset til de virksomheder, der producerer 

produkter til al slags datatransmission inden for jordens atmosfære. 

Da Cobham opkøbte Thrane & Thrane blev deres omsætning fordoblet på SATCOM området. Da 

omsætning er en essentiel del af værdiansættelse, afgrænses denne hovedopgave således, at der ses bort 

fra denne omsætningsstigning. 

Metode og teori 

Dette afsnit er en gennemgang af de metoder og de forskellige teorier, som er benyttet i denne 

hovedopgave. Formået med dette afsnit er at give læseren et overblik over de valgte rammer for opgaven 

med hensyn til arbejdsgange og teoretisk fundament. 

 

Metode 

Hovedopgaven er opdelt i fire hovedkapitaler, en virksomhedsbeskrivelse, en værdiansættelse af Thrane & 

Thrane, integration og rekonstruktion af Thrane & Thrane i Cobham Plc. og en værdiansættelse af Thrane & 

Thrane med synergieffekter.  

 

Hovedafsnittene er hver deres brik af det samlede puslespil, som kan udlede grundene til, at Cobham 

betalte en overpris for Thrane & Thrane set i forhold til markedsprisen.  

 

I den nedenstående figur vises den overordnede strukturelle ramme for udarbejdelsen af denne 

hovedopgave. Hovedkapitlerne er her vist i den rækkefølge, de vil følge. Det vil efter hvert hovedkapitel 

følge en delkonklusion som afrunding på kapitlet. Hovedopgaven vil blive afsluttet med konklusion, som 

opsamling af de fire delkonklusioner, og en perspektivering af opgavens indhold og problemfelt.  
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I det efterfølgende vil metoden og tilgangen til hver af kapitlerne blive beskrevet.  

 

Indledning og metode 

Disse afsnit er introduktion til denne opgave og en beskrivelse af hvorledes denne opgave er sammensat. 

Metodeafsnittet indeholder beskrivelser af, hvordan teorierne er applikeret i kapitalerne i denne opgave og 

fremgangsmåden for hvert kapitel. Teoriafsnittet indeholder beskrivelser og formler for hver af de 

benyttede teorier i denne opgave.  

 

Virksomhedsbeskrivelser 

Dette afsnit er en detaljeret gennemgang af de to virksomheder i denne hovedopgave. Afsnittet skal 

afdække, hvad de to virksomheder består af, dog vil fokus i afsnittet vil være på Thrane & Thrane. Afsnittet 

undersøger virksomhedernes produkter, omsætning, markeder og for Thrane & Thrane også deres strategi. 

Afsnittets datagrundlag er årsrapporter og virksomhedernes hjemmesider.  

 

Værdiansættelse af Thrane & Thrane uden synergieffekter. 

Dette afsnit er opdelt i fire underkapitaler: Strategisk analyse, regnskabsanalysen, budgettering og 

værdiansættelse.  

Konklusion

Værdiansættelse af Thrane &Thrane med 
synergieffekter

Intregration og rekonstruktion af Thrane 
&Thrane i Cobham Plc.

Værdiansættelse  af Thrane &Thrane uden 
synergieffekter

Virksomhedsbeskrivelser

Indledning og metode

Figur 1 Egen tilvirkning 
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Strategisk analyse 

Det strategiske afsnit indledes med en analyse af den omverden, Thrane & Thrane befinder sig i med de 

begrænsninger, som er beskrevet i afgrænsningsafsnittet. Denne analyse foretages med PEST modellen.  

De politiske faktorer analyseres ud fra følgende faktorer: 

o Myndigheder 

o Handel i Kina og nye vækstmarkeder generelt 

Afsætning af den type produkter Thrane & Thrane producerer kræver ofte godkendelse fra forskellige 

myndigheder. På baggrund af Thrane & Thrane’s produktområder analyseres betydningen af IMO1 og 

nationale luftfartsmyndigheder for produkterne.  

Myndighederne udøver avanceret form for censur i flere lande, herunder Kina, og dennes betydning vil 

også blive analyse grundet disse markeders betydning for omsætning fremover. 

De nye markeders betydning får mange virksomheder til at søge mod disse markeder i jagt på omsætning. 

Disse markeder er fundamentalt anderledes end hjemmemarkederne i de vestlige lande, da korruption og 

bestikkelse kan have afgørende betydning for adgangen til disse markeder. 

De økonomiske faktorer analyseres ud fra følgende faktorer: 

o Udviklingen i økonomien  

o Renteudvikling og valutakursudvikling 

o Konjunktur 

o Lønudvikling i produktionslande 

Konjunkturer er op- og nedture i verdensøkonomien. I denne hovedopgave beskrives konjunkturerne med 

S&P 500 som approksimation.  

Udviklingen i økonomien beskrives ud fra udviklingen i bruttonationalproduktet2 (BNP). BNP viser 

størrelsen af et lands samlede økonomi og også udviklingen i økonomien. Denne opgave tager 

udgangspunkt i de definerede markeder fra Thrane & Thrane og de yderligere tilpasninger i 

afgræsningsafsnittet. Der analyseres på den økonomiske udvikling for: Den Europæiske Union, USA, Kina, 

Japan, Indien, Rusland.  

Renteudvikling er udviklingen i den kort og lange rente. I denne opgave analyseres den danske korte og 

                                                           
1 The International Maritime Organization 
2 Bruttonationalproduktet (BNP) er et lands samlede produktionsresultat i et givet år, korrigeret for lønudbetalinger til 
og fra udlandet, formueindkomster til og fra udlandet, produktions- og importskatter til udlandet samt subsidier fra 
udlandet. 
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lange rente med data fra Nordea3. Valutakursudvikling er udviklingen af de to hovedvalutaer i verden euro 

og dollars, men fokus på euro og valutaens svingninger i forhold til andre internationale valuta. 

Thrane & Thrane har, som mange andre virksomheder, outsourcet deres produktion til lavtlønsområder. 

Lønudviklingen har derfor stor betydning for omkostningerne for Thrane & Thrane. Der fokuseres på 

lønudvikling i Taiwan og Kina, hvor hovedparten af produktionen er placeret. 

De sociokulturelle faktorer analyseres ud fra følgende faktorer: 

o Behovet for konstant opkobling til nettet 

o Øget konkurrence om arbejdskraft 

I toget, i bussen, i bil og på flyveren er der mulighed for at gå på nettet. Vi bruger mere og mere tid på 

nettet, men det kræver specielt udstyr at kunne servicere folks behov for konstant adgang til nettet. 

De højteknologiske virksomheder, som Thrane & Thrane, vil fremover få sværere og sværere ved at skaffe 

den mængde uddannet arbejdskraft, de skal bruge, idet arbejdsstyrken over de kommende år vil skrumpe. 

 

Det strategisk afsnit forsætter med en analyse af satellitkommunikationsindustrien, hvor Thrane & Thrane 

befinder sig. Denne analyse foretages med Porter’s five forces teorien (Henry, 2008, side 71). Som model 

navnet indikerer, består analysen af fem dele og vurderer konkurrenceintensiteten i 

satellitkommunikationsindustrien.  

Forhandlingstyrken af køberne vurderes på baggrund af styrkeforholdet mellem industrien og deres 

hovedaftagerne. Hovedaftagerne for industrien defineres som skibsfabrikanter, flyfabrikanter og offentlige, 

samt halvoffentlige entiteter. Der analyseres både på baggrund af den nuværende og den forventede 

langsigtede efterspørgsel, således at både deres nuværende og langsigtede forhandlingsstyrke vurderes.  

Forhandlingstyrken hos leverandører vurderes på baggrund af styrkeforholdet mellem industrien og deres 

hovedleverandører. Hovedleverandører defineres som underleverandører, af halv fabrikata og 

råmaterialer, og satellitoperatører.  

Truslen fra substituerende produkter vurderes ud fra eksisterende alternativer til datatransmission. De 

nuværende alternativer er kabeler og telemaster med datatransmissionsmuligheder. Mulighederne er 

stærkt afhængige af placering på jordkloden. 

Truslen fra nye konkurrenter vurderes ud fra konkurrencekravene i industrien. Der analyseres på stor skala 

drift og kapitalkrav, som de to konkurrencekrav. Disse to krav er ikke en udtømmende liste, men disse 

                                                           
3 Nordea er en dansk storbank 
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vurderes til de mest betydningsfulde i forhold til entre på markedet. 

Rivalisering i satellitkommunikationsindustrien er en del af nøglen til at forstå profitabiliteten i satellit-

kommunikationsindustrien. Rivalisering analyseres ud fra de høje faste udgifter de påkrævede forsknings- 

og udviklingsafdelinger kræver og mulighederne for at trække sig fra industrien. 

 

Strategiafsnittet afsluttes med en analyse af de komparative fordele Thrane & Thrane har, og hvordan disse 

kan bruges på kort og langt sigt. Denne analysen foretages med SWOT modellen (Henry, 2008, side 117) og 

baseres på data fra virksomhedsbeskrivelserne, PEST og Porters five forces modellerne. Analysen af de 

komparative fordele fungerer, som konklusionen på strategiafsnittet. Styrker og svagheder er fundet i den 

interne analyser af Thrane & Thrane. Trusler og muligheder er fundet i de eksterne analyser af Thrane & 

Thrane.   

 

Regnskabsanalyse 

Dette afsnit har til formål, at nedbryde de officielle regnskaber således, at de finansielle drivere for Thrane 

& Thrane lokaliseres. Regnskabsanalysen danner grundlag for budgetterne, der benyttes i den senere 

værdiansættelse. Regnskabsanalysen er inddelt i tre underkapitler: Regnskabspraksis, de reformulerede 

opgørelser og en rentabilitetsanalysen.  

Da Thrane & Thrane har skævt regnskabsår og aflagde regnskab for den tidsmæssige periode 01. Maj til 30. 

april er analyse periode også forskudt over to år. Den regnskabsmæssige periode der analyseres er 

2005/2006 til 2011/2012.  

I de reformulerede opgørelser beregnes skatteeffekter ud fra den danske selskabsskattesatsen på 25 

procent, som har været gældende gennem hele analyseperioden. 

 

Regnskabspraksis angiver de metoder der benyttes i regnskabet. Metoder er den måde årsrapportens 

forskellige elementer er indregnet og målt på (KPMG, 2011/2012, side 199). Regnskabspraksis analyseres, 

idet denne skal holdes konstant over den ønskede periode for at sammenligning er mulig. 

 

De reformulerede opgørelser består af egenkapitalopgørelse, resultatopgørelse og balance.  Hver opgørelse 

er baseret på regnskabstal og noter fra de officielle årsrapporter fra Thrane & Thrane. 

Den officielle egenkapitalopgørelse reformuleres således, at opgørelsen fremstår på totalindkomstniveau. 

Dog fra den 1. januar 2009 stillede IFRS standarderne krav om, at egenkapitalopgørelsen blev opgjort på 

total indkomstniveau. Denne skæringsdato ligger senere end de første analyserede år, så for at sikre det 
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fuldstændige billede er hele perioden opgjort på totalindkomst niveau. I årene 2005/2006 til 2008/2009 ses 

en post klassificeret som øvrige kapitalindskud-ej transaktioner med ejerne, og dette repræsenterer 

akkumuleret overskud indregnet i egenkapitalopgørelse for adaption til IFRS standard for opgørelse af 

totalindkomst. Af den reformulerede egenkapitalopgørelse fremgår desuden alle ikke-resultatførte 

værdireguleringer, og postering direkte på egenkapital er opstillet særskilt. 

Den officielle resultatopgørelse reformuleres, så drift og finansiering adskilles. Denne adskillelse tillader 

sporing af kilderne til rentabilitet. Driften skal yderligere opdeles i drift fra forretningsmæssige aktiviteter 

og andet drift og dette gøres for at kunne analysere værdien, der skabes af de forretningsmæssige 

disponeringer. Den officielle resultatopgørelse reformuleres således, at opgørelsen, i lighed med 

egenkapitalopgørelsen, fremstår på totalindkomstniveau. Den reformulerede kapitalopgørelse beriges med 

dirty-surplus posteringer fra den reformulerede egenkapitalopgørelse og derved sikres, at totalindkomsten 

fra de to opgørelsen er identiske. 

Den officielle balance reformuleres, så driftsaktiver og finansielle aktiver opdeles. Driftsaktiver og 

driftsforpligtelser udgør poster, som kan henføres til produktion og salg. Finansielle aktiver og finansielle 

forpligtelser udgør poster, som kan henføres til finansiering af driften. Driftsaktiver og driftsforpligtelser 

giver til sammen nettodriftsaktiver. Nettodriftsaktiver skal yderligere opdeles i forretningsmæssige 

aktiviteter, kaldet kerne nettodriftsaktiver og ikke-forretningsmæssige, kaldet ikke-kerne 

nettodriftsaktiviteter. Kerne nettodriftsaktiver er et mål for den kapital virksomheden har investeret i deres 

kerne drift aktivitet. 

Det historiske frie cash flow illustrerer Thrane & Thrane´s evne til at servicere deres gæld og udbetalinger til 

ejerne. Det frie cash flow er forskellen mellem pengestrømme fra driften og fra investeringer i driften 

(Sørensen, 2009, side 228). Det frie cash flow beregnes på to forskellige måder for at sikre konsistensen i 

analysen.  

Den første metode forklarer det frie cash flow, som totalindkomsten fra driften og en dividende der 

udbetales til finansieringsaktiviteten. Den anden metode forklarer det frie cash flow, som en betaling af 

finansielle omkostninger, en reduktion af gælden og udbetale udbytter. 

 

Rentabilitetsanalyse 

De reformulerede opgørelser danner baggrund for en analyse af rentabilitet for Thrane & Thrane. Analyse 

af rentabilitet foretages på baggrund af den udvidede Dupont-model. Formålet med denne analyse er, at 

lokalisere driverne bag den nuværende rentabilitet. 

Egenkapitalens forrentning nedbrydes gennem tre niveauer og afdækker, hvad der driver den nuværende 
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rentabilitet.  Det første niveau opdeler egenkapitalens forrentning i et afkast på nettodriftsaktiver, finansiel 

gearing og et spread. (Sørensen, 2009, side 256) 

Det næste niveau opdeler forrentningen af den investerede kapital i overskudsgraden og aktivernes 

omsætningshastighed 

Det tredje niveau opdeler overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed i deres underliggende 

drivere (Sørensen, 2009, side 268)  

 

Budgettering 

Metode til budgettering er på bagrund af de fundne resultater i reformuleringer. Det fremtidige budget er 

afgrænset til perioden 2012/2013 til 2020/2021, hvor terminalperioden og dermed steady state starter i 

året 2020/2021. Steady state er betegnelsen for perioden med en konstant vækstrate og konstant afkast på 

kapital. Budgetperioden er en vurdering af satellitindustriens kommende udvikling, og at denne 

tidshorisont vil indeholde både positive og negative tendenser. Det vurderes også, at tidshorisonten for 

budgettet er tilstrækkelig til at sikre, at overnormal salgsvækst og overskud er overstået.   

Afsnittet er opbygget således: 

1. Fastlæggelse af den geografiske nettoomsætning 

2. Budgetforudsætninger 

3. Budget for perioden 2012/2013 til 2020/2021 

Det første punkt fastlægger den geografiske nettoomsætning. Geografien er her opdelt i: Europa inkl. 

Danmark; Nordamerika; Asien, Oceanien og andre på baggrund af opdelinger i Thrane & Thrane´s 

årsrapporter. Set i forhold til årsrapporterne er Danmark er lagt under Europa grundet den 

omsætningsmæssig lille andel. Andre lande er placeret sammen med Asien & Oceanien grundet deres lille 

omsætningsandel. Fremskrivninger af nettoomsætningen er på baggrund af den fundene i den strategiske 

analyse med fokus på den økonomiske udvikling i de geografiske områder.  

Det anden punkt fastlægger udviklingen i udgiftsposterne i budgetperioden. Udgiftsposterne er: 

Bruttoavance, udviklingsomkostninger, distributionsomkostninger, administrationsomkostninger, 

afskrivninger, aktivernes omsætningshastighed, kerne nettodriftsaktiver. Udviklingen i disse poster er på 

baggrund af fundene i regnskabsanalysen og herunder de reformulerede opgørelser. Det skal bemærkes, at 

afskrivninger4 angives, som et positivt tal. Væksten i terminalperioden på 3 procent er baseret på 

                                                           
4 Regnskabsmæssig disposition, hvor et aktivs bogførte værdi nedsættes for hver regnskabsperiode. 
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vurderinger fra IMF (IMF, 2012, The World Economic Outlook, Washington). Denne vækst er afstemt med 

udviklingen i verdensøkonomien, således at Thrane & Thrane ikke vækster hurtigere end økonomien og 

dermed på sigt overtager verdensherredømmet (Sørensen, 2009, side 324).    

Det tredje punkt udregning af et konkret budget for perioden 2012/2013 til 2020/2021, hvor udviklingen i 

de to foregående punkter omregnes til kroner og øre. Budgettet udregner de tre økonomiske nøgletal: 

EBITDA, EBIT og NOPLAT, samt kerne nettodriftsaktiver.  

Værdiansættelse 

Metode til værdiansættelse af Thrane & Thrane er på baggrund af det opstillede budget, hvor de 

beregnede økonomiske nøgletal benyttes. 

Der benyttes to modeller til værdiansættelse af Thrane & Thrane: DCF-modellen og 

Residualindkomstmodellen. De to anvendes simultant og skal give enslydende resultater for værdien af 

virksomheden. 

DCF-modellen er en kapitalværdibaseret model, som benytter WACC, de vægtede gennemsnitlige 

kapitalomkostninger, til at tilbagediskontere det frie cash flow (Sørensen, 2009, side 36). Det frie cash flow 

er den kapital, der står til rådighed for aktionærerne. Det frie cash flow beregnes som pengestrømme fra 

driftsaktiviteten fratrukket investeringsaktiviteten. Grundantagelsen i DCF modellen er et konstant afkast 

efter budgetteringsperioden. Det forudsættes også, at driftsrisiko ikke ændres, hvorved WACC bliver 

konstant. 

Residualindkomstmodellen bygger på årsrapporternes målinger og benytter WACC, de vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger til at tilbagediskontere residualindkomsten (Sørensen, 2009, side 37). 

Residualindkomsten er den værdi, der skabes for aktionærer, når overskuddet er større end 

alternativafkastet. Residualindkomsten beregnes som virksomhedens driftsoverskud fratrukket 

kapitalomkostninger på driftsaktiver. Grundantagelsen i residualindkomstmodellen er et konstant afkast 

efter budgetteringsperioden. Det forudsættes også at driftsrisiko ikke ændres, hvorved WACC bliver 

konstant. 

De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, WACC, benyttes til en tilbagediskontering af henholdsvis 

det frie cash flow og residualindkomsten. WACC er afkastkravet for at investere i virksomhedens 

driftsaktivitet, og formlen for WACC består af flere delelementer (Sørensen, 2007 side 54). Disse 

delelementer er: Ejernes og långivernes afkastkrav, samt den relative værdi af egenkapital og nettogælden 

set i forhold til den samlede værdi af virksomheden.  
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Ejernes afkastkrav udregnes ved CAPM5 formelen og denne formel indeholder følgende delelementer: Den 

risikofrie rente, beta for Thrane & Thrane og det forventet afkast for investering i markedsporteføljen. 

Ydermere benyttes definitionen af markedsrisikopræmien: Den risikofrie rente fratrukket det forventede 

afkast for investering i markedsporteføljen. 

 

Integration og rekonstruktion af Thrane & Thrane i Cobham  

Metode til dette kapitel tager udgangspunkt i værdikæden analysen. Formålet med kapitlet er at afdække 

de synergieffekt Cobham kan udnyttet ved at integrere Thrane & Thrane i virksomheden. En synergieffekt 

defineres i denne hovedopgave som:”Synergies are the areas, where there is a gain or loss from companies 

merging together” (Davis, 2012, side 72). 

Værdikædeanalysens dele benyttes som rammeværktøj til afdække synergieffekter. Værdikædeanalysens 

todelte udgangspunkt i primæraktiviteter og støtteaktiviteter, samt underinddeling, adskiller 

synergieffekterne. Denne adskillelse medfører, at synergieffekter mellem Cobham og Thrane & Thrane 

bliver identificerbare. (Sudarsanam, 2003, side 51). 

 

Værdiansættelse af Thrane & Thrane med synergieffekter 

Metoden til dette kapitel er den samme, som tidligere benyttet. Denne værdiansættelse tager 

udgangspunkt i det tidligere budget med tilpasning til fundne synergieffekter. Dette kapitel er afslutningen 

på opgaven og giver det fulde svar på, hvad Thrane & Thrane er værd for Cobham. 

 

Teori 

Dette afsnit gennemgår de videnskabelige teorier, der benyttes i denne hovedopgave. Teorierne følger i 

den orden de benyttes i opgaven, og hver teori beskrives i eget afsnit. Placeringer af teorien i opgaven er 

beskrevet i det foregående kapitel metode.  

 

PEST 

Som beskrevet i metodeafsnittet benyttes PEST analysen (Henry, 2008, side 51) til at analysere og vurdere 

ændringer i den omverden, Thrane & Thrane befinder sig i. PEST er et analyseværktøj til at overvåge og 

identificere signaler om ændringer og trends i eksterne miljø, som påvirker det komparative miljø og 

slutteligt vil influere virksomheden. PEST analysen inddeler omverdenen i 4 faktorer: Politiske faktorer, 

                                                           
5 CAPM = Capital Asset Pricing Model 
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økonomiske faktorer, sociokulturelle faktorer og teknologiske faktorer.  

De politiske faktorer favner meget bredt og består af ethvert politisk aspekt, heraf kan nævnes lovgivning, 

politisk stabilitet, skatter, afgifter og transnationale myndigheder, som Den Europæiske Union.  

De økonomiske faktorer er den generelle økonomiske udvikling og de mest centrale emner er: 

Renteudvikling, disponibel indkomst, arbejdsløshed, inflation, BNP udvikling og valutakursudvikling. 

Sociokulturelle faktorer indeholder mere bløde værdier, som mode, trends i spisevaner og befolkningens 

holdninger. De sociokulturelle faktorer er umulige at forudse på langt sigt, men har utrolig stor betydning 

på den korte bane og for balancen i det komparative miljø på sigt. 

De teknologiske faktorer er den utroligt hurtige udvikling af teknologier i samfundet. Disse faktorer kan 

både influere virksomheder på fabrikationssiden og produktsiden. En integreret del af de teknologiske 

faktorer er udskiftningsgraden af produkter, hvor den almindelige forbruger typisk har langt hurtigere 

udskrifter produkter end et fabrik udskrifter deres maskiner, selvom essensen af udskiftningen, nemlig 

opgradering til en bedre model, er den samme.  

 

Porter’s five forces 

Som beskrevet i metodeafsnittet benyttes Porter’s five forces til at analysere og vurdere attraktiviteten i 

den industri Thrane & Thrane befinder sig i. Porter’s five forces er udviklet af Michael E. Porter. Porter´s five 

forces er et analytisk rammeværktøj til at vurdere attraktiviteten af en industri (Henry, 2008, side 69) 

baseret på fem komparative styrker. De fem styrker er: Buyers, suppliers, substitutes, potential entrants, og 

industry competitors. Udgangspunktet for Porter´s five forces er SCP-modellen6, og denne fastslår, at 

strukturen for en industri fastlægger en virksomheds konkurrencemæssige fremgangsmåde, som igen 

fastlægger profitabiliteten.  

Bargaining power of buyers (Henry, 2008, side 72) vurderer de nuværende og de potentielle kunders magt 

over for industrien. Vurderingen i denne opgave sker på baggrund af koncentrationen af kunderne og deres 

volumen for indkøb. 

Bargaining power of suppliers (Henry, 2008, side 74) vurderer de nuværende og de potentielle 

leverandørers magt over for industrien. Vurdering en denne opgave sker på baggrund af betydningen af 

input fra leverandør og muligheder for alternative produkter. 

Threats of new substitutes (Henry, 2008, side 75) vurderer mulighederne for erstatning af industriens 

produkter med produkter eller services, der imødekommer samme behov.  

Threats of new entrants (Henry, 2008, side 71) vurderer mulighederne for indtrængen i industrien for nye 

                                                           
6 Structure-conduct-performance: SCP model 
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konkurrenter. Adgangsbarrierer for nye konkurrenter er i denne opgave vurderet ud fra stordriftsfordele, 

kapitalkrav og produkt differentiation.  

Rivalry among industry competitors (Henry, 2008, side 76) vurderer rivaliseringen i industrien. Graden af 

rivalisering fastlægges ud de høje faste omkostninger, der er forbundet med at have forsknings- og 

udviklingsafdelinger, og de høje udgangsomkostninger, der er forbundet med en tilbagetrækning fra 

industrien.  

 

De 2 teorier PEST og Porter’s five forces kan samles i nedenstående figur. Den blå del af figuren 

repræsenterer PEST teorien og den grønne repræsenterer Porter’s five forces. Opstillinger viser tydeligt, 

hvordan teorierne omkredser hinanden og deres placering i forhold til den enkelte industri og den enkelt 

virksomheds placering i midten af industrien. Pilen i figuren viser retning af de strømninger teorierne følger. 

PEST analysen, hvor de 4 dele påvirker hinanden, og at en ændring i en af de 4 medfører en ændring i hele 

systemet. Porter’s five forces peger pilene alle ind mod industrien og indikerer, at 4 forces påvirker 

industrien uafhængigt af hinanden, men alle søger indflydelse over for industrien. 

 

Figur 2 Egen tilvirkning 

 

SWOT  

Som beskrevet i metodeafsnittet benyttes SWOT teorien (Henry, 2008, side 117) til en analyse af Thrane & 

Thrane, som virksomhed. SWOT teorien er et analytisk værktøj ti, at vurdere det strategiske kohærens 

mellem interne evner og behovet fra det eksterne miljø.  SWOT består af 4 dele: Strenghts, weakness, 

opportunities og threats. Strenghts og weakness udgør de interne muligheder og evner i Thrane & Thrane. 
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Opportunities og threats udgør de muligheder og ændringer, det eksterne miljø stiller Thrane & Thrane 

overfor. 

 

Den reformulerede egenkapitalopgørelse 

Reformulering af den officielle egenkapital opgørelse er fortaget ud fra følgende fremgangsmåde:   

1. Korriger primo og ultimo saldoen for poster, der er forkert klassificeret (Sørensen, 2009, side 156).  

2. Beregn transaktion med ejerne (Sørensen, 2009, side 157). 

3. Beregn årets totalindkomst (Sørensen, 2009, side 158). 

Reformulering er foretaget med to forhold in mente og er derfor todelt. Transaktioner med ejerne og 

værdiændringer i balancen er isoleret i totalindkomsten. Den reformulerede egenkapitalopgørelse opgøres 

på totalindkomst niveau, og eventuelle dirty-surplus accounting i form af gevinster eller tab skal isoleres i 

opgørelsen. 

Return-on-equity (ROE) i den reformulerede egenkapitalopgørelse er beregnet med gennemsnitstal for 

egenkapital og med følgende formel: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑟

1

2
 × (𝐸𝐾𝑡−1+𝐸𝐾𝑡)

  

 

Den reformulerede resultatopgørelse 

Den reformulerede resultatopgørelse allokerer skat til de forskellige overskudskomponenter, således at de 

opgøres på efter-skat basis (Sørensen, 2009, side 198). Skatteallokering sker ud fra beregning af den 

sparede skat, finansielle omkostninger sikrer. Denne sparede skat benævnes skatteskjoldet og beregnes 

med følgende formel: 

𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑘𝑗𝑜𝑙𝑑 = 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 × 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 

 

Den reformulerede balance 

Reformulering af den officielle balance er foretaget ud fra følgende fremgangsmåde: 

1. Balance poster er kategoriseret ud fra deres tilhørsforhold hos enten drift eller finansiering 

(Petersen og Plenborg, 2012, side 73) 

2. Balance poster er kategoriseret, som værende forpligtelser eller aktiver (Sørensen, 2009, side 180) 

3. Balance poster er kategoriseret som værende kerne eller ikke-kerne, henholdsvis drift eller 

forpligtelse (Sørensen, 2009, side 181) 

4. Det reformulerede balance er opstillet således balanceligningen overholdes 
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Balanceligningen: 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟   

 

Thrane & Thrane´s likvide beholdning af kontanter er opdelt i et finansielt driftsaktiv for at sikre likviditets 

til den løbende drift, og et netto finansielt aktiv, som nedbringer de netto finansielle forpligtelser. Dette 

driftsaktiv beregnes, som en procentdel af omsætningen. (Sørensen, 2009, side 184). Dette er fastlagt til 1 

procent i denne opgaven: 

𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑥 1 % 

De likvide beholdninger er herefter reduceret med det udregnede beløb. 

 

Den historiske frie cash flow 

Metode 1 udregnes som: 

𝐹𝑟𝑖𝑡 𝑐𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 − Æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 => 𝐹𝐶𝐹 = 𝐷𝑂 − ∆𝑁𝐷𝐴 

Metode 2 udregnes som: 

𝐹𝑟𝑖𝑡 𝑐𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 − æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

+ 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 => 𝐹𝐶𝐹 = 𝑁𝐹𝑂 − ∆𝑁𝐹𝐹 + (𝑑 − ø𝑣𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑠𝑘𝑢𝑑) 

 

Rentabilitetsanalysen 

Niveau 1 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 +  [𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 ×  𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷] 

Hvor 

𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 = 𝑁𝐹𝐹 𝐸𝐾⁄  

𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴 =  𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟 

𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝐷𝑂 𝑁𝐷𝐴⁄  

𝑟 =  𝑁𝐹𝑂 𝑁𝐹𝐹⁄  

Niveau 2 

𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝑂𝐺 × 𝐴𝑂𝐻 

Niveau 3 

𝑂𝐺 =  𝑂𝐺𝑠𝑎𝑙𝑔 + 𝑂𝐺𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟  

𝐴𝑂𝐻 =  𝐴𝑂𝐻𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑁𝐷𝐴 + 𝐴𝑂𝐻𝐼𝑘𝑘𝑒−𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑁𝐷𝐴 

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝐴𝑂𝐻 =  1 𝐴𝑂𝐻⁄  
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Værdiansættelse 

WACC 

𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 =
𝑉0

𝐸𝐾

𝑉0
𝑁𝐷𝐴 × 𝑟𝑒 +

𝑉0
𝑁𝐹𝐹

𝑉0
𝑁𝐷𝐴 × 𝑟𝑔 

Hvor 

𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 = De gennemsnitlige kapitalomkostninger  

𝑟𝑒 = Ejernes afkastkrav - CAPM 

𝑟𝑔 = Fremmedkapitalens afkastkrav  

𝑉0
𝐸𝐾 = Markedsværdien af egenkapital 

𝑉0
𝑁𝐹𝐹 = Markedsværdi af nettogælden (nettofinansielle forpligtelser) 

𝑉0
𝑁𝐷𝐴 = Markedsværdien af virksomheden (𝑉0

𝑁𝐷𝐴 = 𝑉0
𝐸𝐾 + 𝑁0

𝑁𝐹𝐹) 

 

Fremmedkapitalens afkastkrav 

𝑟𝑔 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠)(1 − 𝑡) 

Hvor 

𝑟𝑔 = Fremmedkapitalens afkastkrav 

𝑟𝑠 = Selskabsspecifikt risikotillæg 

𝑡 = Skatteprocent 

Det selskabsspecifikt risikotillæg er et udtryk for den risiko långivere løber på den enkelte virksomhed for at 

lånet ikke kan blive tilbage betalt. Idet pengestrømmene måles efter skat, skal fremmedkapitalens 

afkastkrav således også måles efter skat, og derfor indgår skatteprocent i formlen. 

CAPM 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽[𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓] 

Hvor 

𝑟𝑒 = Ejernes afkastkrav - CAPM 

𝑟𝑓 = Den risikofrie rente 

𝛽 = Beta – systematisk risiko 

𝐸(𝑟𝑚) = Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓 = Markedsrisikopræmie 

 

Den risikofrie rente er teoretisk set renten på nulkuponobligationer, uden konkurs- og 

geninvesteringsrisiko, der matcher tidshorisonten på pengestrømmene, der tilbagediskonteres. 

Nulkuponobligation af denne type findes ikke i handlen, og i praksis anvendes den effektive rente på den 
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toneangivende 10 årige statsobligation (Sørensen, 2009, side 51). Hermed matches varighed på den 

risikofrie obligation med længe på budget perioden. 

Beta er den systematiske risiko ved en aktie og estimeres ud fra den historiske samvariation mellem den 

enkelte akties afkast og afkastet på aktiemarkedet (Sørensen, 2009, side 53). Størrelsen på beta udtrykker 

risiko og tolkes således: 

𝛽 = 0  er en risikofri investering 

0 < 𝛽 < 1 er en investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

𝛽 = 1 er en investering med samme risiko, som markedsporteføljen 

𝛽 > 1 er en investering med større risiko en markedsporteføljen 

Markedsrisikopræmien er det tillæg investor kræver for at investere i aktien i forhold til en investering i 

risikofrie aktiver (Sørensen, 2009, side 51). 

       

Discounted Cash-flow-model 

DCF-model beregnes ved følgende formel: 

𝑉𝐸𝐾 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡

(1+𝑟 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡
𝑇
𝑡=1 +

𝐹𝐶𝐹𝐸𝑇+1

(𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐−𝑔)×(1+𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑇 − 𝑉𝑁𝐹𝐹  

Hvor 

𝐹𝐶𝐹𝐸 = 𝐷𝑂 − ∆𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑁𝐷𝐴 

    

Residualindkomstmodellen 

Residualindkomstmodel beregnes ved følgende formel: 

𝑉𝐸𝐾 = 𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑁𝐷𝐴 + ∑
𝑅𝐼𝐷𝑂𝑡

(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡
+

𝑅𝐼𝐷𝑂𝑇+1

(𝑔 − 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑊

𝑇

𝑡=1

− 𝑉𝑁𝐹𝐹 

Hvor 

𝑅𝐼𝐷𝑂𝑡 = 𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇𝑡(𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 × 𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑁𝐷𝐴𝑡−1) 

 

For begge modeller 

𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐  = De gennemsnitlige kapitalomkostninger 

𝑉𝐸𝐾 = Værdi egenkapital 

𝑉𝑁𝐹𝐹 = Værdi Nettofinansielle forpligtelser 

𝑔 = Vækst 

𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑁𝐷𝐴  = Kerne Nettodriftsaktiver 
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Integration og rekonstruktion af Thrane & Thrane i Cobham  

Som tidligere beskrevet benyttes værdikædeanalysen, som rammeværktøj til analysen af synergieffekter. I 

nedenstående figur 3 kan modellen ses. Der er på figuren angivet hvad der er primæraktivitet og hvad der 

er supportaktivitet.  

Firm infrastructur er aktiviteter, der supporterer hele værdikæden. Heraf kan nævnes finansafdeling, it-

afdeling og lignende.  

HR management er aktiviteter, der supporterer hele værdikæden i henhold til medarbejderspørgsmål. 

Disse aktiviteter er rekruttering, træning og udvikling. 

Technology development er aktiviteter, der driver værdikæden og betegnes, som virksomhedens 

´knowhow´. I fysisk form kan disse være processer. 

Procurement er aktiviteter, som tilvejebringer input til hele værdikæden. Input dækker alt lige fra 

råmateriale, kontorforsyninger, til bygninger og servicekontrakter. 

Inbound logistics er er aktiviteter der håndterer modtagne input og styring af input flow til produktionen, 

således at produktionen optimeres. 

Operations er aktiviteter, hvor selve produktionen sker og hjertet i mange virksomheder. 

Marketing and sales er aktiviteter, der understøtter og øger salget af produkterne. 

Service er aktiviteter der stimulere eller øger værdi af produktet overfor kunder. Et eksempel er 

kundeservice og reservedele til slutbrugeren.   

 

Figur 3 The value chain (Henry, 2008, side 105) 

 

Dataindsamling og kildekritik 

Denne hovedopgave er baseret på sekundære informationskilder, hvilket bevirker at ukorrekt information 

kan forekomme. Som en direkte følge af dette er der benytte flere datakilder, hvor det har været muligt. 

Blandt disse sekundærer informationskilder er udbydere af finansielle data, offentlige organisationer og 

private samarbejdsorganisationer. Disse kilder vurderes at have en høj troværdighed. 

Regnskabstal og anden regnskabsmæssigdata stammer primært fra Thrane & Thrane´s årsrapporter og 

Cobham´s hjemmeside. Thrane & Thrane udarbejder og fremlægger denne information, men den skal 
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overholde en række lovmæssigkrav, og derfor vurderes det at denne data har en høj grad af troværdighed. 

Begrebdefinitioner 

I det følgende afsnit defineres de tekniske termer og begreber, som bruges i gennem opgaven.  

Inmarsat:  International Maritime Satellite Organisation. Inmarsat driver et netværk af satellitter til global 

transmission af alle typer af globale mobiltjenester inklusiv maritim, aeronautisk og landbaseret. Inmarsat 

er en af de førende satellit service operatører i verden.     

FleetBroadband:  Inmarsats maritime bredbåndstjeneste, der bl.a. vil muliggøre datatransmissioner med 

hastigheder op til 432 kbps. 

Jordstation:  Jordstationer eller Land Earth Station er stationære jordbaserede stationer, der via 

forbindelse til de jordbaserede netværk sender og modtager signaler til og fra satellitter. 

STC: Supplemental Type Certificate. Ved salg og installation af et satellitkommunikationsprodukt til et civilt 

opererende fly er det nødvendigt at opnå en STC godkendelse til den specifikke flytype. 

GMDSS: Global Maritime Distress and Safety System er et globalt kommunikationssystem, der gør det 

muligt for skibe at sende nødsignaler til kyststationer og andre skibe i nærheden.   

HF: High Frequency er frekvenser mellem 4,2 -30 MHz. Anvendes til maritim radiokommunikation. 

MF: Medium Frequency er frekevenser mellem 1,6 - 4,2 MHz. Anvendes til maritim radiokommunikation 

 

Virksomhedsbeskrivelser 

Dette første hovedkapitel skal give et overblik over produkter, forretningsområder og markeder for Thrane 

& Thrane og Cobham Plc. Afsnittet indeholder også historien om de to virksomheder. Afsnittet har til 

formål at danne et grundlag for den videre analyse.  

 

Thrane & Thrane 

Historie 

Thrane & Thrane er historien om et garageselskab, der voksede sig stort. Thrane & Thrane bliver skabt af de 

2 enæggede tvillinger Lars og Per Thrane. Virksomheden blev skabt af et ønske om at være selvstændig 

(Lemke, 2005, side 1) og ikke ud fra en god idé. Det første skridt til virksomheden bliver skabt i kælderen 

hos Lars Thrane med udvikling af et radiotelex modem til maritimt brug. Virksomheden Thrane & Thrane 

bliver startet i året 1981 med hjælp fra Erland Thrane. Thrane & Thrane bliver stiftet med 300.000 i 

aktiekapital og et lån fra den hedengangne udviklingsfond på 1. mio. kroner.  

 

Virksomhedens første produkt bliver det udviklede radiotelex modem. I løbet af 1985 påbegynder Thrane & 
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Thrane udviklingen maritime satellitterminaler (Lemke, 2005, side 1), til Inmarsat og tager dermed det 

første skridt fra radiokommunikation til satellitkommunikation. 

Samarbejdet mellem Inmarsat og Thrane & Thrane blev voldsomt styrket i årene 1985 til 1990, hvor Thrane 

& Thrane’s ekspertise nu var blevet så stor, at de kunne udvikle og opføre jordstationer til Inmarsat 

satellitsystemer. Thrane &Thrane har siden 1990 opført næsten alle eksisterende stationer til Inmarsat 

tjenester.  

 

I marts måned 2001 blev Thrane & Thrane børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen (Thrane & Thrane, 

2000/2001, side 6). Selskabet er de foregående år vokset voldsomt, og omsætningen er endt tæt ved 500 

mio. kr. for året 2001. Udgifterne til R&D er også steget voldsomt. Virksomheden angiver de tre vigtigste 

grunde til børsintroduktionen til: 

1. Lettere adgang til ny kapital til fremtidig vækst og udvikling af virksomheden. 

2. Bredere ejerskab og klarere profil over for leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere 

3. Oprettelse af et incitamentsprogram til ledere og medarbejdere      

Interessen for børsintroduktionen var overvældende, og aktien blev overtegnet tre gange. 

 

Thrane & Thrane er i dag en vidtforgrenet virksomhed, der udvikler, producerer og sælger avanceret udstyr 

baseret på satellit- og radioteknologi til alle tænkelige og utænkelige situationer. I grove træk er 

udviklingen af virksomheden gået fra de to brødre til nu at have en medarbejderstab på cirka 600 

medarbejdere og en milliard omsætning.  

 

Produkter 

Thrane & Thrane har inddelt deres i produkter i fire områder: Maritim, Landmobil, Aeronautisk og 

Systemer. Hvert område har sit karakteristika. Produkterne produceres hos underleverandører i en række 

forskellige lande: Kina, USA, Thailand, Indonesien og Mexico. Thrane & Thrane har faciliteter til samling af 

produkter i Danmark, men ingen egentlig produktion. 

 

Maritim 

Produktområder er opdelt i 2 kategorier: Radiokommunikation og satellitkommunikation. Produkterne er 

alle specialiserede til de hårde og krævende forhold til søs. Produkterne i denne serie forhandles under 

varemærket SAILOR. 
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Radiokommunikation 

Radiokommunikation er typisk benyttet til intern kommunikation på et skib og til skibe i 

den umiddelbare nærhed. Radioudstyret fungerer på flere frekvensniveauer VHF, MF og 

HF. Ud over den afbillede håndholdt radio producerer T&T stadig radiotelexer og 

stationære radioer 

I året 2011/12 har denne produktgruppe en omsætning på 183 mio. kr. 

 

Satellitkommunikation 

Satellitkommunikation er, som navnet antyder, teknisk udstyr til kommunikation 

mellem en satellit og et skib. Thrane & Thrane’s produkter i denne gruppe har mange 

funktioner, hvoraf nød- og sikkerhedstjeneste GMDSS er en af hjørnestenene. 

Produktgruppen består af antenner, som den afbilledede, og fastmonterede moduler til 

satellitkommunikation. 

Denne gruppe af udstyr monteres på skibe ved konstruktion på værfterne, og derfor er denne gruppe 

følsom over for udviklingen i antal nybyggede skibe, herunder størrelsen på disse. EU har indført 

lovgivningsmæssige krav, om at skibe over 500 bruttoton skal være udstyret med GMDSS udstyr. Det 

afbilledede produkt er det meget succesfulde Fleetbroadband. Produktet findes i flere klasser tilpasset til 

den størrelse skib det monteres på. Fleetbroadband muliggør, at skibe via satellit kan kommunikere med 

telefoni og internet.  

Thrane &Thrane har som pionerer på satellitkommunikationsområder i 2011 udviklet en ny SAILOR 

antenne, der benytter KU-frekvenser til datatransmission. Dette giver mulighed for langt hurtigere 

datatransmission, set i forhold til Fleetbroadband hastighed på 432 Kbps, og der kan nås hastigheder op til 

2 Mbps.  

Omsætning 

Det Maritime produktområde er Thrane & 

Thrane’s vigtigste og genererer syvoghalvtreds 

procent af hele omsætningen i 2011/2012. 

Området havde 644 mio. kr. i omsætning i året 

2011/2012, hvoraf de cirka 183 mio. kr. stammer 

fra radiokommunikationsudstyr. Toppunkterne i  

2007/2008 og 2008/2009 skyldes store ordrer fra 

værfter og opgradering af ældre udstyr til ny 

standard af GMDSS. 

50%
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Maritim andel af total 
omsætning

Figur 4 Egen tilvirkning på baggrund af Thrane & Thrane 
årsregnskaber 
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Kunderne, der driver denne omsætning, er skibsværfter, rederier og professionelle skibsejere til fx 

arbejdsbåde og fiskefartøjer. En mindre del afsættes til private, dog mest bestående af nød- og 

sikkerhedsudstyr. 

 

Landmobile 

Produktområdet landmobile er produkter til satellitkommunikation. Produkterne 

er terminaler, og de har to varianter: fastmonteret eller bærbare. Terminaler er 

bindeled mellem it-udstyr, som telefoner eller laptops, og en satellit. Produkterne i 

denne serie forhandles under varemærket EXPLORER.  

Produkterne hovedformål er datatransmission, og produkterne er udviklet til at 

kunne modstå ekstremt brug. Produktområdet er i kraftig udvikling, da kunderne ønsker øget 

datamodtagelse og trådløse kommunikationsløsninger baseret på internetteknologi. 

Thrane & Thrane er stolte af denne produktgruppe og med god grund, idet de har leveret den foretrukne 

teknologi til at sikre kommunikation til omverdenen ved flere store naturkatastrofer.  

 

Omsætning 

Landmobile genererer tyve procent af hele 

omsætningen i 2011/2012. Området havde 232 

mio. kr. i omsætning i året 2011/2012. 

Kunderne afspejler den ekstreme brug 

produkterne er bygget til. Kunderne er 

internationale nødhjælpsorganisationer, militær, 

olie-, gas- og mineselskaber og medier. Medierne 

benytter terminaler til at sikre transmission fra 

fjernt beliggende egne og katastrofeområder. Olie-, 

gas- og mineselskaber benytter produkterne både til udvindingsprojekter og ved produktion i fjerntliggende 

egne. 

 

Aeronautisk 

Produktområdet er fokuseret på udvikling af office-in-the-sky. De 

installerede produkter giver adgang til: Internetsurfing, telefoni, fax og 

flere har en indbygget trådløs netværksløsning. Produkterne fås som en 

komplet pakkeløsning og som meget avancerede delkomponenter til 
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Figur 5 Egen tilvirkning på baggrund af Thrane & Thrane 
årsregnskaber 
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kommunikation med fx lufthavnskontroltårne. Idet produkterne kan installeres i både forretningsfly og 

rutefly, er de underlagt strenge lovmæssige krav og dertilhørende godkendelser. Thrane & Thrane har 

opnået en så høj godkendelse, at flere produkterne nu også kan indgå som en del af sikkerhedsudstyret. 

Produkterne i denne serie forhandles under varemærket AVIATOR.  

Omsætning 

Omsætningen fra det aeronautisk produktområde 

er stærkt stigende og genererer nu elleve procent 

af al omsætning.  Området havde 123 mio. kr. i 

omsætning for året 2011/2012. Fremgangen er 

siden 2008/2009 drevet af tankegangen office-in-

the-sky og ønsket om konstant tilslutning til 

internettet fra kunderne.  

Kunderne er myndigheder, flyproducenter, 

kommercielle flyselskaber og selskaber med eget fly. Produkterne kan benyttes militært, men i denne 

sammenhæng løser myndigheder tillige opgaver som kystbevogtning, miljøovervågning og lignende. 

Flyproducenter er i denne sammenhæng producenter af mindre flytyper og her kan nævnes Cessna. 

 

Systemer 

Produktområdet er udvikling, opførelse og service af landstationer efter 

ordre. Stationerne er udelukkende til kommunikation af de forskellige 

tjenester Inmarsat har udviklet satellitter til. Landstationerne formidler 

data modtaget fra satellitterne til skibe, fly og landenheder. 

Systemer er desuden bindeledet mellem satellitterne og de jordbundne 

telenetværk, samt internettet. 

Omsætning 

Omsætningen fra system produktområdet er ret 

stabil og på elleve procent af al omsætning. 

Produktområdets størrelse fastlægges af behovet 

for nye tjenester, samt opgradering eller 

udskiftning af ældre stationer. Området havde en 

omsætning på 128 mio. kr. i 2011/2012. 

Kunder til dette område er Inmarsat, teleselskaber 
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Figur 7 Egen tilvirkning på baggrund af Thrane & Thrane 
årsregnskaber 

Figur 6 Egen tilvirkning på baggrund af Thrane & Thrane 
årsregnskaber 
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og regeringer, der ønsker at udvide mulighederne for benyttelse af Inmarsat systemer. Ved udgangen af 

regnskabet året 2011/2012 havde Thrane &Thrane modtaget to store ordrer på system produktområdet til 

i alt 143 mio. kr. De to systemer skal leveres i løbet af 2012/2013 og ikke medregnet i årsregnskabet. 

 

Thrane & Thrane markeder og omsætning 

Thrane & Thrane har inddelt deres geografiske markeder som følgende: Danmark, Europa ekskl. Danmark, 

Nordamerika, Asien & Oceanien og andre lande. Historisk set har Europa ekskl. Danmark været det største 

marked, og selvom omsætningen for markedet er vigende, genererede markedet fireogfyrre procent af al 

omsætning i året 2011/2012. Danmark spiller en mindre i den samlede omsætning med en andel på seks 

procent, men har en stor rolle i selskabets identitet. Denne identitet og dermed kultur gennemsyrer 

selskabet, der har en flad ledelsesorganisation, hvor fokus er på den gode idé. Thrane & Thrane tager deres 

ansvar som global produktionsvirksomhed alvorligt og har standardiserede aftaler om produktions- og 

arbejdsforhold med deres leverandører. Thrane & Thrane arbejder også tæt sammen med DTU 

(Højteknologifonden, 2010, hjemmeside), hvor Lars Thrane fik sin ingeniøruddannelse, omkring udvikling af 

nye antenneteknologier med støtte fra Højteknologifonden.  

Thrane & Thrane har som mange andre globale virksomheder fundet at forøgelser af deres omsætning skal 

drives af innovation og fra de nye industrialiserede lande (Thrane & Thrane, Generalforsamling 2010, side 

29). Dette faktum afspejler sig i udviklingen af omsætningen, og det ses, at omsætningen for markedet 

Asien og Oceanien er steget fra sytten procent af omsætning i 2005/2006 til seksogtyve procent i 

2011/2012. Omsætningen i 2005/2006 var på 157 mio. kr. og er steget til 292 mio. kr. i 2011/2012. 

 

Figur 8 Den procentmæssige fordeling af geografisk omsætning. Egen tilvirkning på baggrund af Thrane & Thrane årsregnskaber 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Andre 2% 2% 2% 2% 4% 3% 3%

Asien & Oceanien 17% 20% 22% 27% 23% 25% 26%

Nordamerika 20% 23% 19% 16% 15% 18% 21%

Europa, ekskl. Danmark 57% 45% 54% 53% 56% 51% 44%

Danmark 4% 10% 3% 3% 2% 3% 6%
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Thrane & Thrane har i perioden fra 2005/2006 til øget deres totale omsætning fra 918 mio. kr. til 1,127 mio. 

kr., dog med en rekordomsætning i 2007/2008 på 1,253 mio. kr. Dette højdepunkt falder sammen med 

toppen af udviklingen af den globale økonomi. Det er lykkedes Thrane & Thrane under gældskrisens storm 

over Europa at øge omsætningen med tre procent fra 2010/2011 til 2011/2012, og dette skyldes den 

omsætningsstigning i Nordamerika og Asien og Oceanien. 

Thrane & Thrane har haft positive resultater hvert år i perioden 2005/2006 til 2011/2012. I nedenstående 

tabel er de oplyste tal i årsregnskabet opgivet. 

1.000 kr. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Årets resultat 87.475 45.303 21.536 85.467 58.860 133.686 113.020 

Tabel 1 Årets resultater. Fra Thrane & Thrane årsregnskaber 

Det store fald i resultaterne i årene 2006/2007 og 2007/2008 skyldes store omkostninger til integration og 

rekonstruktion efter opkøb af Nera Satcom (Thrane & Thrane, 2006/2007, side 1) i efteråret 2006. 

 

Thrane & Thrane strategi 

I året 2006 fastlagde Thrane & Thrane en 5 års strategiplan, denne strategi kaldte de Strategi2011 (Thrane 

& Thrane,2006/2007, side 15). Strategien havde seks dimensioner: Teknologisk lederskab, nærhed til 

markedet, samarbejde med leverandører, nye forretningsområder, attraktiv arbejdsplads og optimal 

kapitaludnyttelse. Disse seks dimensioner skulle bidrage til at nå det overordnede mål: En omsætning på 2 

mia. kr. i 2011. Grunden til at disse målsætninger nævnes er, at denne strategi bliver videreført fra 2011, og 

det overordnede mål er stadig 2 mia. kr. i omsætning. De seks dimensioner peger i samme retning i forhold 

til, hvilken strategi, ud fra Porters teori om tre generiske strategier, Thrane & Thrane ønsker at følge. 

Virksomheden ønsker at følge en differentiations strategi, hvor deres komparative miljø er den brede 

satellitkommunikations industri. 

 

Thrane & Thrane har fulgt den strategi de sidste år med stor succes, men lønudviklingen i de 

industrialiserede lande har betydet, at de har flyttet deres produktion til lavtlønsområder i udlandet.  

En del af grunden til den store succes med strategiplanen er det stærke samarbejde med Inmarsat, som har 

givet unikke muligheder for udvikling af nye produkter til de kommende tjenester. Thrane & Thrane har 

gennem strategiske opkøb sikret sig bredere produktportefølje og knowhow til deres forsknings- og 

udviklingsafdelinger for at sikre opfyldelse af Strategi2011.  
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Cobham Plc. 

Thrane & Thrane blev i året 2012 opkøbt af den engelske virksomhed Cobham. Selskabet udvikler og 

producerer en lang række produkter til militært og civilt brug. Cobham betegner sig selv som en del af 

forsvars- og sikkerhedsindustrien (Cobham, 2013, Company structure). Cobham rapporterede i 

årsregnskabet for året 2012, hvor også Thrane & Thrane er medregnet, en omsætning på 1,749 mio. GBP og 

omregnet svarer dette til en omsætning i danske kroner på 16,2 mia. kr.7. Cobham er særdeles velkendt 

med mergers and aquisition og har i det seneste årti opkøbt og integreret 50 selskaber, hvor Thrane & 

Thrane er det største opkøb (Cobham, 2013, Investor) beløbsmæssigt. 

 

Cobham blev grundlagt i 1934 af Alan Cobham, dog hed virksomheden Flight Refuelling Limited, til 

udviklingen af Air-to-Air refuelling teknologi. Denne teknologi bliver rygraden i Cobham, og i 1949 udvikler 

Cobham den først ”Probe and Drogue” teknologi til Air-to-Air refuelling. Denne teknologi anvendes, i højt 

udviklet stadie, stadig i dag, men har ændret navn til ”Hose and Drogue”. 

 

Cobham producerer teknologier, som benyttes i rummet, i luften, på land og i vand. Cobham er opdelt i tre 

divisioner med et antal selvstændige forretningsenheder, de så kaldte strategic business units.  

De tre divisioner og strategic business units er: 

1. Cobham Aerospace and Security Division 

a. Aerospace Communications 

b. Antenna Systems 

c. Commercial Systems 

d. SATCOM 

e. Tactical Communications and Surveillance 

2. Cobham's Defence Systems Division  

a. Defence Electronics 

3. Cobham Mission Systems Division 

a. Aviation Services 

b. Life Support 

c. Mission Equipment 

 

                                                           
7 Omregning sker efter valutakursen fra nationalbanken den 28.12.2012 på 9,132 dkk. pr GBP. 
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Produkter  

Division Cobham Aerospace and Security designer, udvikler og producerer kommunikationsprodukter til 

civilt og miltært brug. Produkterne muliggør transmission af tale, video og andet data til land, vands, i 

luften og i rummet. Divisionen er markedsleder i industrisegmentet ”military and homeland security 

surveillance systems (Elder, B., Hume,N., 2009, side 1)”.  

Ved opkøbet af Thrane & Thrane blev omsætningen i den selvstændige forretningsenhed SATCOM, ifølge 

Cobham’s årsregnskab 2012, fordoblet. Før opkøbet af Thrane & Thrane udbød SATCOM 

forretningsenheden produkter under tre forskellige varemærker: Airbourne, Sea Tel og TracStar. 

Produkterne under varemærket Airbourne er aeronautiske antenner og andre komponenter til 

flysatellitkommunikation. Produkterne under varemærket Sea Tel er antenner udelukkende til modtagelse 

af TV til søs og antenner til modtagelse af anden data som fx tale, fax, video og internet. Produkterne under 

varemærket TracStar er antenner og satellitdiske til satellitkommunikation. Disse kan fastmonteres på 

køretøjer eller stilles på jorden. Disse antenner kan benyttes af flere satellitsystemer og deres tilhørende 

tjenester. mm.        

 

Omsætning og markeder 

Cobham’s primære marked er USA, med halvtreds procent af den 

samlede omsætning. De amerikanske væbnede styrker og 

sikkerhedstjenester står for fyrre procent af omsætningen. De sidste ti 

procent stammer fra en række store kontrakter Cobham har med de 

civile dele af Boeing, Lockhead Martin og flere andre store amerikanske 

koncerner.  Cobham’s europæiske del af omsætningen er syvogtyve 

procent, hvor Storbritannien er det største enkeltland med ti procent.  

 

Delkonklusion 

Thrane & Thrane var en højst specialiseret virksomhed med fokus på udvikling af produkter opkoblet til 

Inmarsat satellitnetværk. Produkterne var i høj grad henvendt til den maritime industri, men i de senere år 

har den aeronautiske industri vist stor interesse for produkter med office-in-the-sky tankegangen og en 

konstant tilkobling til internettet. Thrane & Thrane omsætningen var i høj grad præget af Europa, men de 

senere år er omsætningen blevet generet uden for Europa. Ved opkøbet af Thrane & Thrane fik Cobham 

fordoblet omsætningen i deres SATCOM forretningsenhed, og samtidig fik de en langt bredere 

produktportefølje. Inden opkøbet var aktiviteterne i Cobham’s SATCOM forretningsenhed primært 

Tabel 2 fra Cobham årsregnskab 2012 
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fokuseret på kommunikation fra land- og luftfartøjer, men en mindre del til den maritime industri med Sea 

Tel varemærket til modtagelse af TV. Den integrerede SATCOM produktportefølje tilbyder nu 

satellitkommunikation fra ethvert type fartøj og til både civilt og miltært brug. Cobham har med 

overtagelse af Thrane & Thrane sikret sig et tæt samarbejde med Inmarsat og en meget stor viden om 

produkter til de forskellige tjenester under Inmarsat. Cobham har ved opkøbet sikret sig en brede del af 

markedet for satellitkommunikation, og derved cementeret deres position, som en af de førende i 

industrien. 

 

Værdiansættelse af Thrane & Thrane uden synergieffekter 

Her følger det andet hovedkapitel og kapitlet er en værdiansættelse af Thrane & Thrane uden synergieffekt. 

Formålet med kapitlet er at finde den rene værdi af Thrane & Thrane for Cobham.   

 

Strategisk analyse 

I denne omskiftelige verden skal enhver virksomhed forsøge at tilpasse deres strategi til udviklingen i 

omverdenen, og det er denne udvikling, der analyseres i denne del af opgaven.  

Denne del af opgaven tager sit udgangspunkt i Thrane & Thrane´s omverden med de indskrænkninger, der 

forefindes i den indledende kapitelafgrænsning. 

 

Politiske faktorer 

Et stabilt politisk miljø er af højeste betydning for økonomisk udvikling. De politiske kræfter verden over 

kæmper alle med virkninger af den finansielle krise og den efterfølgende europæiske gældskrise. 

Bekymringen for mange politikere er, at krisen endnu ikke er overstået, og gældskrisen spreder sig som 

ringe i vandet. Ny lovgivning og tiltag skal sikre mod gentagelser, men enhver større virksomhed bør 

undersøge, hvilke afledte effekter denne lovgivning har.  

Det politiske miljø og de politiske påvirkninger er konstant i bevægelse og kan skifte fra dag til dag. En 

enkeltstående begivenhed kan medføre nye eller stramninger af love.  

 

Myndigheder 

En af de mest indflydelsesrige myndigheder i den martime verden er IMO8 under FN. IMO har 170 

                                                           
8 the International Maritime Organization 
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medlemsstater og 3 associerede lande. Disse lande er gennem samarbejdet forpligtet til at inkorporere 

cirkulærer i deres nationale lovgivning. IMO udsteder cirkulærer til blandt andet forbedring af sikkerhed til 

søs. Disse cirkulærer spænder fra skibskonstruktion til træning af personale. IMO sætter også standarderne 

for det internationale sikkerhedssystem GMDSS, hvori det er bestemt at alt datatransmission håndteres af 

Inmarsat satellitter. 

 

Modsat det transnationale samarbejde om søfart håndteres sikkerhed i luften af de nationale 

luftfartsmyndigheder. På globalt plan er der to dominerende samarbejder mellem regeringer og 

flyfabrikanter den amerikanske CAST9 og den europæiske ESSI10. Dette samarbejde har også til formål at 

styrke sikkerheden i luften, dog på et fabrikationsplan. De nationale lufthavnsmyndigheder certificerer 

virksomheder og produkter til brug i fly. Disse certifikater er vigtige, idet de både åbner og lukker 

muligheden for omsætning.    

 

En trist del af den politiske magtanvendelse er udøvelsen af censur. Myndigheder ønsker at styre 

kommunikation både negativt og positivt, dog med en kraftig slagside mod styring af negativ 

kommunikation. Dette influerer på alle dele af datatransmissionen, og kravet om filtre på data er 

ufravigeligt. Kravet kan føre til grundlæggende ændringer i produkter, før et salg kan muliggøres. 

 

Handel i Kina og nye vækstmarkeder generelt 

De nye vækstmarkeder kan sikre økonomisk vækst for en virksomhed i en tid, hvor udviklingen på 

hjemmemarkedet er usikkert. De nye markeder stiller fundamentalt andre krav til virksomheden end 

hjemmemarkedet. Disse markeder ligger alle højt oppe i det globale indeks for korruption og bestikkelse fra 

Transparency International11. Markedsudviklingen er styret meget mere af direkte betalinger end af 

markedskræfterne, og den praksis giver unfair konkurrence, samt en stor usikkerhed for investeringer. Der 

arbejdes på at ændre dette forhold, og den kinesiske premierminister Li Keqiang har udtalt: “The 

government will establish an anti-graft mechanism so that officials dare not and are unable to practice 

corruption” (Baijie, 2013, side 1). Denne udtalelse er, som årstallet indikerer, fremsat ganske nyligt, og 

egentlige tiltag er ikke vedtaget af den kinesiske regering. I flere af de nye markeder har korruption og 

bestikkelse så dybe rødder i embedsmandsværket, at tiltag til bekæmpelse stort set ikke er eksisterende. 

 

                                                           
9  The Commercial Aviation Safety Team 
10 The European Strategic Safety Initiative 
11 NGO med base i Berlin 
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Økonomiske faktorer 

Konjunkturer 

Konjunkturer er de overordnede bevægelser i verdensøkonomien. Stater, virksomheder og individer er alle 

underlagt disse svingninger. Forbrugsgoder og aktier opdeles efter deres følsomhed over for 

konjunkturerne i cykliske og ikke cykliske forbrugsgoder og aktier. Satellitkommunikationsindustrien 

producerer cykliske goder, men er meget mindre følsom end mange andre højteknologiske goder, det 

skyldes manglende substitutter. Dette er behandlet særskilt i næste kapitel. Som en approksimation 

udvikling i verdenskonjunkturen benyttes S&P12 markedsindeks S&P 50013. Grundlaget for at et amerikansk 

indeks benyttes er, at Verdensbanken har beregnet, at aktiemassen i De Forenede Stater udgør cirka 

treogtredive procent af den globale aktiemasse (Worldbank, 2013, database). S&P 500 indekset benyttes 

på baggrund af dets store andel af den samlede aktiemasse i De Forende Stater. 

 

Figur 9 Udvikling i S&P 500 fra 1980 til 2012 

Indekset afspejler tydeligt konjunkturen i verdensøkonomien og både dotcom krisen og finanskrisen 

fremgår tydeligt.  

 

Bruttonationalprodukt udvikling 

Udviklingen i økonomien defineres som en udvikling i det statiske mål BNP. Dette mål er udbredt, som det 

bedste mål for mål af vækst på tværs af kloden. Målet er dog ikke et entydigt svar, idet dele af mål opgøres 

på baggrund af sofistikerede matematiske udregninger og statisktikker. 

Den globale økonomiske udvikling har været på et vågeblus siden den finansielle krise ramte verden i 2008, 

                                                           
12 Standard & Poor's Financial Services LLC 
13 The index includes 500 leading companies in leading industries of the U.S. economy, capturing 75% coverage of U.S. 
equities. 
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og i kølvandet på den finansielle krise blev verden i året 2011 ramt af den europæiske gældskrise, som 

stadig truer og endnu kan trække flere lande ud over afgrunden. Nedenfor er vist den historiske og den 

forventede udvikling i BNP målet i procent fra IMF14. 

 

Tabel 3 Udvikling i BNP (IMF, 2012, The World Economic Outlook database) 

Den Europæiske Union er for tiden et meget omdiskuteret og højt politisk prioriteret transnationalt 

samarbejde. Senest kom unionen på forsiden af verdens nyheder ved redningspakken til Cypern i marts 

måned. Den Europæiske Union er skabt ud fra ideen om et forenet Europa og var i året 2012, målet på BNP, 

verdens andenstørste økonomi (CIA, 2013, database) kun overgået af USA. Det ses i tabellen, at Den 

Europæiske Union har store vanskeligheder med at få genrejst økonomierne i unionen efter kriserne. Bag 

tallene viser Tyskland sig som den store europæiske motor, og landet vil stå for en stor del af væksten i BNP 

i årene 2013 til 2017 (IMF, 2012, database). En del af væksten vil således også stamme fra de tidligere 

østeuropæiske lande, dog er deres økonomier så små, at det ikke vil drive europæisk økonomi fremad. 

Tabellen viser samtidig, at væksten i Den Europæiske Union i løbet af en årrække år vil stabilisere sig 

omkring 2 procent. Denne årlige vækst er dog langt fra tidligere tiders vækst, hvor der i året 2006 var en 

årlig vækst på hele 3,6 procent. Denne træge vækst i unionen er tæt knyttet til udviklinger i af de nationale 

underskud og den massive udenlandsgæld. Nedenstående tabel viser den historiske og den forventede 

udvikling i Den Europæiske Unions nationale gæld. 

 

Tabel 4 Udvikling i national gæld (IMF, 2012, The World Economic Outlook database) 

Det ses af tabellen, at der er en kraftig stigning i udenlandsgælden fra 2008 til 2009, det skyldes den 

kraftige økonomiske opbremsning og den efterfølgende stigning i arbejdsløsheden, som medfører kraftigt 

øgede sociale udgifter. Tabellen viser også, at den europæiske gæld endnu ikke har toppet, og at en 

egentlig reduktion først finder sted efter 2014.  

 

                                                           
14 The International Monetary Fund (IMF) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

European Union 3,6 % 3,4 % 0,6 % -4,2 % 2,1 % 1,6 % -0,2 % 0,5 % 1,5 % 1,9 % 2,0 % 2,1 %

Japan 1,7 % 2,2 % -1,0 % -5,5 % 4,5 % -0,8 % 2,2 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 %

United States 2,7 % 1,9 % 0,3 % -3,1 % 2,4 % 1,8 % 2,2 % 2,1 % 2,9 % 3,4 % 3,4 % 3,3 %

China 12,7 % 14,2 % 9,6 % 9,2 % 10,4 % 9,2 % 7,8 % 8,2 % 8,5 % 8,5 % 8,5 % 8,5 %

India 9,5 % 10,0 % 6,9 % 5,9 % 10,1 % 6,8 % 4,9 % 6,0 % 6,4 % 6,7 % 6,9 % 6,9 %

Russia 8,2 % 8,5 % 5,2 % -7,8 % 4,3 % 4,3 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 3,9 % 3,8 % 3,8 %

ForventetHistorisk 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

European Union 48,0 % 45,9 % 48,9 % 57,9 % 61,7 % 64,5 % 69,9 % 71,5 % 72,0 % 71,7 % 70,8 % 69,3 %

Historisk Forventet
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USA er, som verdens største økonomi, det vigtigste marked for mange industrier. USA har med deres 

stærke private sektorer formået at genetablere økonomisk vækst efter finanskrisen i 2008. Den europæiske 

gældskrise satte sine spor for den økonomiske vækst for USA i 2011, men kun et mindre tilbagefald. USA 

har senest haft en politisk krise om deres statsgæld, som de til stadighed forsøger at løse, hvor en uløst 

aftale om statsgæld har potentiale til at skubbe den amerikanske økonomi ud i recession.  Med de 

nuværende aftaler vil den amerikanske vækst stabilisere sig og fra 2015 nå 3,4 procent årligt.  

 

Kina har med sine tocifrede vækstrater sat nye standarder for økonomisk formåen og udvikling. Den 

kinesiske tigerøkonomi er opbygget på baggrund af massive fabrikationskomplekser, hvilket har givet Kina 

rygtet som verdens fabrik. Kriserne har sat sine tydelige spor i udvikling af BNP, og væksten er stort set 

halveret fra toppen i 2007 til 2012. Tabellen viser, at Kina vil have en kraftigt BNP vækst, som USA og Den 

Europæiske Union kun kan drømme om, allerede fra 2013, og denne vækst skulle gerne være stabil frem 

mod 2017. 

 

Japan er en højteknologisk nation med en stor eksport af elektroniske artikler. Japan er på linje med Den 

Europæiske Union og USA plaget af høj gæld og især for Japan en lav vækst. Selv i de brølende nuller var 

BNP væksten mindre i Japan sammenlignet med USA og Den Europæiske Union. Tabellen viser, at Japan i 

2012 fik fravristet sig af krisens greb og fik en positiv BNP vækst. Dog viser tabellen også en lavere stabil 

BNP vækst for Japan. Dette forsøger den netop indsatte premiere minister Shinzo Abe fundamentalt at 

ændre. Den japanske regering har i værksat en række pengepolitiske tiltag (IMF, 2013, Side 1) til 

stimulering af økonomien på langt sigt. Da disse tiltag endnu ikke er vedtaget ved lov, er de ikke gengivet i 

tabellen, men er essentielle på sigt. 

 

Indien er endnu en af Asiens tigerøkonomier, og som tabellen viser har denne økonomi også opnået to 

cifrede vækstrater. Indien er, som Kina, et stort produktionsland, og en af de mest betydningsfulde dele af 

produktionsapparatet er Indiens meget vel udviklede tekstilindustri. Indien blev i langt højere grad end Kina 

ramt af de økonomiske kriser i 2008 og 2011. Indiens vækst på sigt vil stabilisere sig, men tynges af en 

mindre veludviklet økonomi end den kinesiske og kan derved ikke opnå de tilsvarende høje vækstrater.  

 

Ruslands økonomi er baseret på eksport af råstoffer. Rusland er verdens største producent af olie og 

besidder den største forekomst af naturgas i verden. Råstofferne er stærkt cykliske goder, og Rusland er 

stærkt følsom over for konjunkturbevægelser i verdensøkonomien. Denne følsomhed giver sig i den grad 

udslag i tabellen, hvor Ruslands økonomi skrumper med 7,8 procent under finanskrisen, hvilket overgår 
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faldet hos både Den Europæiske Union og USA. Rusland BNP vækst er tæt knyttet til udviklingen i Den 

Europæiske Union, som er hovedaftager for deres gasproduktion. BNP væksten vil stabilisere sig omring 3,8 

procent frem mod 2017, hvor en spirende eksport af militært isenkram dog kan få betydning.  

 

Renteudvikling og valutakursudvikling 

Centralbanker verden over holder renterne historisk lave. Der er ikke tidligere set, at centralbankerne i så 

bredt landemæssigt omfang og i så lang en periode har holdt renterne så lave (IMF, 2013, side 1). Blandt 

andet i USA har renterne været i nærheden af nul i snart 4 år. Den lave renter er et forsøg på en stimulering 

af økonomien og at skabe øget økonomisk vækst. De lave renter skal øge lysten til investering hos 

virksomheder og giver samtidigt rentebesparelser til tidligere investeringer, hvis disse er variabelt 

forrentet. Nedenstående graf viser udviklingen i den lange rente15 og den korte rente16 i Danmark fra år 

2003 til februar 2013, samt en prognose for det fulde år 2013 og frem. Der ses, at renten vil forsætte sit 

lave niveau gennem hele 2013 og derefter stige i 2014, hvor også en øget positiv BNP vækst forventes. 

 

Figur 10 Nordea renteforventning for perioden 2003 til 2014 (Nordea, 2013, webpage) 

 

De 2 toneangivende valutaer i verden er euro17 og dollars18 og deres udvikling både over for hinanden og 

over for andre valutaer har stor betydning for afsætning af produkter. En lav valutakurs kan øge eksporten, 

idet goder bliver billigere for udlandet. Valutakurser er meget volatile og kan selv i perioder med stabil 

vækst have store udsving. Som det ses i nedenstående figur, er euroen styrket kraftigt over for den 

japanske yen i løbet af 2012. Dette forventes dog at ændre sig grundet den nye penge- og valutapolitik, 

som den nye japanske regering har indført. Den store ubekendte for udviklingen i valutakurserne er den 

kinesiske regerings ændringer i forhold til deres valuta yuan, som tidligere har være en meget kontrolleret 

                                                           
15 Den lange rente er til udstedelser med en løbetid på længere end 1 år. 
16 Den korte rente er til udstedelser med en løbetid på kortere end 1 år. 
17 Euro er den fælles valuta, der benyttes i Den Europæiske Unions valutasamarbejde 
18 Dollars er den valuta, der benyttes i De Forenede Stater. 
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valuta. Der er spekulation om en tripolar valutaverden med en flydende valutakurs for yuan eller en fortsat 

politik med en kunstig lav yuan kurs.  

 

Figur 11 Udviklingen i Eurokurs over for udvalgt valuta (Nationalbank, 2013, side 9) 

Lønudvikling i produktionslande 

Målet for mange produktionsvirksomheder ved outsourcing har i mange år været Kina, og mange elektronik 

virksomheder har flyttet deres produktion til Taiwan, som har en højt specialiseret arbejdsstyrke til 

produktion af elektronik. 

Som følge af en stærkt stigende BNP har lønudviklingen i Kina også taget fart og er på det seneste med 

støtte fra regeringen steget kraftigt grundet indførsel af højere minimumsløn. Selv under den finansielle 

krise steg lønningerne i Kina. Selvom lønniveauet ikke har nået europæiske eller amerikanske højder er 

stigninger i løn lig med en stigning i produktionsomkostninger og dermed et dårligere resultat på 

bundlinjen. Det månedlige lønniveauet er siden 2007 steget med 1000 Yuan19. 

 

Figur 12 Udvikling i gennemsnitlig månedsløn i Kina (National Bureau of Statistics of China, 2011, s, 153) 

Taiwan er et yndet produktionsland for elektronik, og også mange delkomponeret produceres her. Taiwan 

betegnes som en af Asiens tigerøkonomier og har oplevet stor stigning i levestandard og økonomisk 

formåen. Dette afspejler sig i udviklingen af månedslønnen for service- og industriarbejdere, som er for 

                                                           
19 Yuan er den kinesiske møntfod. Taiwan dollar er den taiwanske møntfod. 
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opadgående. Lønnen afspejler krisen, og der ses en kort nedgang i gennemsnitslønnen under finanskrisen. 

Dette var kun kortvarigt, og lønniveauet i 2011 ligger højere end før finanskrisen.  

 

Figur 13 Udvikling i gennemsnitlig månedsløn i Taiwan (Council for Economic Planning and Development, 2012, side 42) 

Sociokulturelle faktorer 

En af de mest udprægede sociokulturelle tendenser er et udtalt ønske og et følt behov for konstant 

opkobling til internettet. En undersøgelse fra danske medier viser, at danskerne i gennemsnit cirka var 100 

minutter på internettet om dagen i 2011 (Danske Medier, 2012, side 7). Dette er en stigning på 25 

procent20 blot siden 2008, hvor en stor del af denne stigning kan tilskrives udbredelse af smartphones. 

Denne stigning i forbrug af tid på nettet går igen verden over. I takt med at flere og flere får adgang til 

internettet vil dette forbrug i fremtiden stige, og til en hver internetopkobling skal der benyttes et middel til 

datatransmission. 

 

Det demografiske problem med en aldrende befolkning og en faldende arbejdsstyrke vil i de kommende år 

begynde at slå igennem. De små årgange er færdige med de lange uddannelser og er enten på 

arbejdsmarkedet eller på vej derud, og de store årgange forbereder deres pension. Denne cocktail betyder 

en øget konkurrence om højtuddannet arbejdskraft for udvikling- og forskningsvirksomheder. 

Virksomheder der ønsker at bibeholde deres innovationsmæssige forspring kan på sigt blive nødt til at 

vende sig mod udlandet for at sikre tilstrækkeligt udannet arbejdskraft. Denne udvikling kan skabe store 

problemer for de ny-industrialiserede lande, idet de skarpeste hjerner vil søge mod udlandet og derved 

fastholde dem som produktionslande med en overflod af uuddannet arbejdskraft. 

  

Teknologiske faktorer 

Dataforbindelser i kabler opnår højere og højere hastigheder ved brug af eksempelvis lyslederkabler. Denne 

                                                           
20 2008 var gennemsnit 80 minutter. 25 % = (100 min.- 80 min.) / 80 min. 
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udvikling med højere hastighed på datatransmission vil øge behovet for højere datahastigheder ved 

satellitkommunikation. På trods af store forsknings- og udviklingsbudgetter er hastigheden stadig stærkt 

begrænset, og det kræver store antenner at nå tophastigheden på 2 mbps. Nyere og større satellitter vil 

øge muligheder for hurtigere og større datatransmission og øge kravene til udstyret, der håndterer 

datatransmissionen. 

Adgang til tv udsendelser betyder for mange en satellitantenne på taget. Ny kamerateknologi som Sony`s 

4K21 give muligheder for langt bedre gengivelse af virkeligheden set i gennem en linse. De store 

producenter af udsendelser optager serier, film og dokumentarudsendelser i dette format, og de første 

fladskærmsfjernsyn, der kan benytte denne teknologi, er på vej ud på forbrugermarkedet. Dette skaber et 

behov for satellittransmission, der kan håndtere denne type af data.  

Cyberkrig og herunder hacking er det nye område, hvor militæret skal til at opjustere deres ressourcer. 

Denne form for krig er usynlig, men kan lamme hele nationer. Denne form for krig kræver øget sikkerhed 

på datatransmissionsudstyr til militæret, både til lands, til vands og i luften. Datatransmission skal i højere 

grad krypteres, og dette kræver højt specialiserede produkter, der kan håndtere de strenge krav militæret 

stiller. 

 

Satellitkommunikationsindustrien 

Som en højteknologisk industri tilbyder satellitkommunikationsindustrien en lang række produkter med 

hver deres speciale og til en endnu længere række af formål. I de indledende afsnit blev industrien 

begrænset til virksomheder, der producerer produkter til al slags datatransmission i jordens atmosfære. 

Denne afgrænsning udskiller den del af industrien, som Thrane & Thrane er en del af og den del af 

branchen, hvor de er en del af konkurrencen. Formålet med dette kapitel er, som beskrevet i metoden, at 

kortlægge konkurrenceintensiteten i industrien ud fra fire nøgleparametre. 

 

Bargaining power of buyers 

Selvom havet ligner et øde sted sejler tusindevis af skibe dagligt rundt på oceanerne. Både for sikkerhed og 

kommunikation til havne, skibe og til firmakontoret er satellitudstyr et ufravigeligt krav og en 

nødvendighed. Fastmonteret nøds- og sikkerhedsudstyr er lovmæssige krav fra flere lande, herunder 

landene i Den Europæiske Union. En stor del af satellitkommunikationsudstyret monteres på værftet ved 

produktion af skibe.  

Markedet for skibsproduktion er meget stort og de dominerende værfter i Sydkorea, Kina og Japan fik i året 

                                                           
21 4K teknologi har 4 gange så mange pixels, som det nuværende 1080p format 
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2012 ordrer til en værdi af 50,6 milliarder dollar (Korea.net, 2013, side 1). At der her nævnes lande i stedet 

for egentlige virksomheder skyldes værfternes uhyggeligt tætte forbindelser til staterne. Værfternes tætte 

forbindelser til staterne skyldes fokus fra regeringerne på udvikling af branchen og dens betydning for 

beskæftigelse og økonomi. Et eksempel på værfternes betydning for beskæftigelsen er, at Kinas største 

værft i alt beskæftiger 170361 personer (CNNMoney, 2013, database), hvor alle funktioner er medtaget. 

Disse tætte bånd betyder også, at beskyldninger om ulovlige subsidier er er del af konkurrencen for 

værfterne. 

OECD vurderer, at behovet for nye skibe om året i perioden 1996 til 2011 har været 1911 styks (OECD, 

2012, side 2) og at dette behov for årene 2012 og 2013 er faldet til 1386 styks. I bedste fald vurderes det, at 

behovet for nye skibe i perioden 2014 og frem til 2021 vil være 2321 styks.  

Denne del af markedet er utroligt krævende og kræver stor politisk tæft at bevæge sig rundt i for at sikre de 

store ordrer. Markedet er ikke udelukkende placeret i lavtlønsområder, hvilket betyder at ensidig fokus på 

pris, er negligeret frem for kvalitet og funktion. Markedet er domineret af gigantiske koncerner med dybe 

lommer og afdelinger med jurister og økonomer. Der er stor konkurrence i markedet, men relativt få 

spillere, hvilket betyder, at disse selskaber har stor forhandlingsstyrke, men åbner også for muligheder med 

lange strategiske samarbejder.  

 

Et fly, uanset om det det er et kommercielt fly eller fragtfly, skal konstant have kontakt til jorden og er en 

væsentlig aftager af kommunikationsudstyr fra branchen. Afsætning til producenter af rutefly tegner sig for 

den største del marked for salg af kommunikationsudstyr til fly industrien.  

Markedet for rutefly er domineret af Airbus og Boeing med hver en andel på cirka halvtreds (Hepher, T., 

Altmeyer, C., 2013, side 2), afhængigt af flytype, i 2012. Markedet for rutefly er enormt, og det vurderes til 

100 milliarder dollar om året (Chang, G., 2012, side 1) og ventes at blive domineret af Airbus og Boeing de 

næste ti til femten år.  

En indirekte indikator på rutefly markedets størrelse er antal af passagerer, i året 2011 ruteflytrafikken 

transporterede næsten tre milliarder mennesker (IATA, 2012, side 1), både indenrigs og udenrigs. En 

vurdering fra paraplyorganisationen IATA, som står for fireogfirs procent af verdens luftfartstrafik, er at 

ruteflyvene i år 2016 vil transportere næste fire milliarder mennesker indenrigs og udenrigs. Denne stigning 

forefindes også i markedets vurderinger fra Boeing og Airbus for perioden 2013 til 2031. De 2 konkurrenter 

vurderer, at der henholdsvis vil være 39780 (Boeing, 2012, side 3) og 35490 (Airbus, 2012, side 11) styk 

kommercielle fly af alle varianter i luften i 2031. Dette er voldsomme tal, idet både Airbus og Boeing 

kalkulerer med omkring 17000 styk kommercielle fly af alle varianter i luften i året 2011. Markedets 

størrelse og de få aftagere, der er tilgængelige, betyder at disse kunder har meget stor forhandlingsstyrke.  
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For satellitkommunikationsindustrien som for mange andre industrier er en er hovedaftagerne til deres 

produkter ikke private virksomheder, men offentlige og halvoffentlige entiteter. Med undtagelse af udstyr 

til militært brug er prisen, for denne del markedet, i større fokus end funktionalitet. Kunder i dette 

offentlige og halvoffentlige segment spænder fra internationale nødhjælpsorganisationer til olie-, gas- og 

mineselskaber. Kunder i denne del af markedet har på trods af deres størrelse kun en mindre 

forhandlingsstyrke. 

 

Bargaining power of suppliers 

Enhver virksomhed har en lang række underleverandører til fx kantineordninger, kontorforsyninger og it-

udstyr, men mange af disse er irrelevante til den egentlige værdiskabelse, men dog er essentielle for den 

daglige drift.  Leverandørerne til satellitkommunikationsindustrien, der medvirker til egentligt 

værdiskabelse, er opdeles i to kategorier: Satellitoperatører og fabrikanter af produkter og 

delkomponenter.  

 

Satellitkommunikation kræver højteknologisk udstyr, og for industrien betyder dette 

omkostningskrævende forsknings- og udviklingsafdelinger.  For at kunne håndtere disse store omkostninger 

har mange i industrien, som Thrane & Thrane, udflyttet eller outsourcet dele af deres produktion. Både ved 

udflytning og outsourcing sker til lavtlønsområder. Formålet er, ud over omkostningsbesparelser, at 

fokusere på virksomhedens kernekompetencer22 og den egentlige værdiskabelse for virksomheden.  

Afhængigt af hvor specialiseret det produkt man ønsker outsourcet er, kan der være en lang række af 

leverandører at vælge imellem. Det betyder, at disse leverandører har meget lille forhandlingsstyrke. 

 

Satellitkommunikationsindustriens udbud af produkter afhænger af deres valg af satellitoperatør. 

Markedet for satellitoperatør er relativt lille og domineres af tre globale spillere med en markedsandel på 

cirka 65 procent (AUDENS, 2009, side 13). Dette marked er desuden prestige betonet, og flere lande har 

deres eget satellitoperatørselskab opkoblet til egne udviklede satellitter. Dette er et dualistisk forhold, idet 

operatørerne er afhængige af industrien til at nå slutbrugeren af deres produkt. Disse leverandører har stor 

forhandlingsstyrke.  

   

                                                           
22 Kernekompetencer er defineret, som ”a cluster of attributes that an organization possesses, which in turn allows it 
to achieve competitive advantage”. (Henry, 2008, side 129)  
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Threats of substitutes 

Stærkt afhængigt af hvor på kloden man befinder sig, er der en række substitutter til 

satellitkommunikationsindustrien. I befolkede områder er der typisk kabler til håndtering af 

datatransmission, hvilket dybest set er det industrien formidler. Disse kabler er også udlagt under havets 

overflade til høj hastighedskommunikation, op til 320 gbps, mellem lande. Denne hastighed er mange 

gange højere end den, industrien kan tilbyde. Taletransmission tilbydes fra telemaster, man kan tilkoble sig 

via mobiltelefonen. Disse substitutter kræver eller har tidligere krævet massive investeringer og er 

forbeholdt befolkede områder. Dette betyder, at i øde egne og på havet vil substitutter være stærkt 

begrænsede eller ikke eksisterende. Det samme forhold gør sig gældende ved katastrofesituationer, hvor 

de normale substitutter er sat ud af drift grundet manglende strøm eller iturevne kabler. 

 

Threats of new entrants 

Den potentielle trussel om en ny konkurrent afgøres af eksistensen af adgangsbarrierer og reaktionen fra 

de eksisterende markedsdeltager (Henry, 2008, side 71).  En ny konkurrent kan betyde mindre profit for de 

eksisterende markedsdeltagere. Disse nye konkurrenter kan komme fra beslægtede markeder, fra 

leverandører, der ønsker at udvide deres forretningsområder, eller direkte fra uddannelsesinstitutioner, 

som Danmark Tekniske Universitet og deres rumafdeling23, hvor studerende har set et hul i markedet eller 

udviklet et nyt produkt.  

Economies of scale opnås ved et meget højt niveau. Industrien er højt specialiseret, og outsourcing er en 

midlerne for at sikre, at man fokuserer på sine kerneområder inden for forskning og udvikling. Salget af 

produkterne skal nå et så højt niveau, at disse mængder kan bruges til at forhandle besparelser igennem 

hos underleverandørerne.  

Capital requirements er høje, idet satellitkommunikation er er en forsknings- og udviklingsbaseret industri. 

Ønsker man at deltage i markedet, kræver det mere end blot en forsker. Mange af produkterne benyttes i 

ekstreme områder og skal derfor være særdeles hårdføre, så forskerne skal også suppleres af 

produktionsteknikere, der kan sikre at materialerne, der indgår i produkterne, kan klare kravene. Inden en 

egentlig produktion starter, skal der indgås aftale om afregning med en satellitoperatør for at få adgang til 

satellitter. Dette forhindrer nye konkurrenter i at starte småt og knokle sig til organisk vækst.  

Selv i de tilfælde hvor en ny konkurrent får finansiering til afholde de massive etableringsomkostninger til 

en fuld skala produktion er det en forudsætning, at denne finansiering er villig til at vente på positive cash 

flows år ud i fremtiden, hvor kan meget gå galt. Satellitkommunikation indeholder mange komplekse 

                                                           
23 http://www.space.dtu.dk/ 
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processer, indlæringskurven er meget flad, og det vil tage lang tid, før en ny konkurrent får opbygget 

knowhow til at kunne koordinere disse processer i organisationen.  

En af de yderligere udfordringer er, at markedet er præget af produktdifferentiation med højt 

specialiserede produkter. Et eksempel på dette er Thrane & Thrane, hvis produktion udelukkende er 

udviklet til Inmarsat satellitter og benytter både HF og MF frekvenser. De eksisterende deltagere på 

markedet har etablerede varemærker og er allerede kendte for deres funktionalitet. Dette betyder store 

yderligere omkostninger for en ny konkurrent, som skal afholde store omkostninger til reklamer og andre 

PR-fremstød for at skabe brand awareness.  

  

Rivalry among Competitos 

Den følgende vurdering af rivaliseringen i industrien har stor betydning for profitabiliteten både på kort og 

på lang sigt. Udviklingen i rivalisering skal inkorporeres i budgettet.  

Ifølge SIA24 er den globale satellitindustri, herunder også satellitkommunikation, vokset med ni procent om 

året i omsætning i perioden 2006 til 2011 (SIA, 2012, side 5). Isoleret set er omsætningen vokset med fem 

procent i 2011. SIA har vurderet den samlede omsætning i industrien til 177,3 milliarder dollars på 

baggrund af svar fra deres medlemmer og ikke-medlemmer. Satellitkommunikationsmarkedet er langt den 

største del af denne omsætning og på i 92,1 milliard dollars25.  

Der er stor rivalisering i industrien, hvor deltagerne forsøger at opnå first-mover fordele med specialiserede 

produkter. Industrien forsøger med tæt samarbejde at udvikle skræddersyede løsninger til deres kunder. 

Industrien har meget høje fixed costs til store forsknings- og udviklingsafdelinger, hvilket har betydet 

outsourcing af deres produktionsapparat. Industriens medarbejdere er så specialiserede, at dette samtidigt 

giver store exit barrier, idet meget store dele af medarbejderstaben vil skulle udskiftes ved et skifte til en 

anden industri.  

   

Opsummering 

Dette afsnit er en konklusion på det strategiske afsnit. Afsnittet tager udgangspunkt i SWOT modellen og 

analyserne fra strategi- og virksomhedsbeskrivelsesafsnittet. Afsnittet skal skabe overblik over de 

komparative fordele Thrane & Thrane har, og hvordan disse kan bruges på kort og langt sigt. Afsnittet er 

grundlaget for vurdering af udvikling i den fremtidige omsætning og profitabilitet i budget årene. 

                                                           
24 Satellite Industry Association 
25 World Satellite Services omsætning er 107,7 milliarder, hvoraf 15,6 milliarder er direkte til satellitoperatører. 
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Internal 

Strenghts Weakness 

Stærkt og langvarigt samarbejde med Inmarsat. 

Monopol på installationer af Inmarsat Earth-

stations. 

Høje udviklings- og forskningsudgifter. 

Bred produktportefølje. 

Stærke varemærker i Sailor, Aviator og Explorer. 

Certificering til flyindustrien. 

Talentmasse  

Inmarsat, som ene leverandør. 

Høje udviklings- og forskningsudgifter. 

Stort eksponering mod det maritime 

forretningsområde. 

Europa, som omsætningsgenerator. 

Bredt produktportefølje 

Talentmasse 

External 

Opportunities Threats 

Stærk vækst på nye markeder. 

Opsving i økonomien.  

Lyse fremtidsmuligheder for fly- og 

skibsproducenter. 

Behov for konstant opkobling til internettet. 

Forhandlingsstyrke for satellitoperatører, som 

leverandører. 

Politisk miljø i nye markeder. 

Lønudvikling i produktionslande. 

Forhandlingsstyrke hos fly- og skibsproducenter 

 

Thrane & Thrane´s langvarige samarbejde har sikret dem komparative fordele og lettere adgang til de nye 

produkter, satellitoperatøren har udviklet. Samarbejdet har også styrket Thrane & Thrane på produktsiden, 

hvor de har draget fordel af Inmarsat status, som eneudbyder af satellitter til brug i GMDSS systemet. 

Samarbejdet gik i 1990 over i en ny fase, hvor Thrane & Thrane påbegyndte opførslen af en Land Earth 

Station for Inmarsat. Dette gik over al forventning, og Thrane & Thrane har siden opført alle Land Earth 

Station til Inmarsat. Opførslerne har sikret en masse knowhow til virksomheden og kan benyttes til en 

ekspansion på dette marked. Samarbejdet med Inmarsat giver muligheder, men repræsenterer også en reel 

svaghed. Thrane & Thrane har satset entydigt på Inmarsat, og skulle de mod forventning komme i 

økonomisk uføre, ville problemerne være enorme og måske vejen til enden. 

Inmarsat og de tre største satellitoperatører udbyder en service Thrane & Thrane ikke kan få adgang til hos 

andre virksomheder, og derved er en satellitoperatørs position ideel med rig mulighed for at udøve deres 

magt som leverandør og udgøre en trussel for profitabiliteten.  

 

Thrane & Thrane har kontinuerligt udbygget deres produktportefølje gennem forskning, udvikling og 
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strategiske opkøb. Produktporteføljen gør Thrane & Thrane i stand til at udbyde hele pakker til 

skibsproduktion, som vil inkludere de nødvendige antenner til satellitkommunikation, såvel som udstyr til 

radio- og sikkerhedskommunikation. Produkterne er solgt under de 3 varemærker Sailor, Aviator og 

Explorer, som alle er kendt for deres kvalitet og funktionsduelighed. Den store produktportefølje er 

ensbetydende med yderligere udgifter til kontrol, forskning og udvikling for at kunne følge med udviklingen 

på alle produktgrupper, og den er også medtaget som en svaghed.  

Ekspertisen i Thrane & Thrane er opbygget over produkter til den maritime industri og en uforholdsmæssig 

stor del af omsætningen stammer fra denne industri. Thrane & Thrane udbygger de andre dele af 

forretningsområder, men dette er en lang proces.  

Det nærmest magnetiske internet konsumerer længere tid end tidligere og skaber nye behov for konstant 

opkobling til internettet. I flyveren, på skibet og i andre former for transportmidler uden en forbindelse 

med et kabel vil alle have brug for udstyr til datakommunikation, hvilket giver store muligheder for Thrane 

& Thrane. 

 

Thrane & Thrane har i lang tid fokuseret på forskning og udvikling, og grundlaget for dette er dygtige 

medarbejdere, som udgør en vigtig talentmasse i virksomheden. Talentmasse er nævnt som både en styrke 

og en svaghed. De dygtigste medarbejdere er svære at holde på, og svagheden opstår, hvis virksomheden 

bliver sårbar over for opsigelser, eller at medarbejdere opnår status som uundværlige. 

Forskning og udvikling er både en styrke og en svaghed. Udgifterne giver Thrane & Thrane mulighed for at 

bibeholde deres position, som first-movers, men samtidigt presses virksomheden til kortsigtet tankegang 

på produktionssiden, hvor outsourcing altid vil være første valg. Outsourcing medfører indirekte en øget 

udgift til kontrolsystemer af den færdige produktion modsat en løbende kontrol ved egen produktion. 

Kina var i mange år løsningen på besparelser på produktion, men lønningerne stiger med raketfart i både 

Kina og Taiwan. Omkostninger til produktionen vil stige i takt med lønningerne og udgøre en trussel for den 

langsigtede profitabilitet hos Thrane & Thrane. 

 

Thrane & Thrane’s hjemmemarked Europa er deres største og mest betydningsfulde. Markedet er dog på 

det seneste blevet rystet i sin grundvold og forsøger til stadighed at komme sig over gældskrisen. En 

stigende del af omsætningen stammer fra de nye markeder i Asien. Disse nye markeder vil alle fremover 

opleve stor vækst, men i takt med at omsætningen øges vil problemer med det politiske miljø opstå. Disse 

problemer kan være afkrævning af bestikkelse og favorisering af hjemmemarkedsvirksomheder. 

Efter en krise kommer et opsving, men på trods af store anstrengelser fra politikkere og centralbanker kan 

et opsving endnu ikke registreres i økonomien. Vurderinger fra IMF viser, at opsvinget bør indfinde sig i 
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løbet af 2014, hvilket betyder øget muligheder for veldrevne Thrane & Thrane, der har klaret krisen uden 

problemer og den medfølgende konsolidering af industrien. 

De store flyproducenter og skibsproducenter melder om vækst på sigt, men dog en øjeblikkelig stagnation. 

Thrane & Thrane kan med deres gode rygte og certifikater på plads tilbyde deres produkter til både fly- og 

skibsproducenter. Markederne for fly og skibe er enorme og domineres af få meget store virksomheder, 

som er ganske klar over deres favorable position som kunde, og de vil benytte deres styrke. 

 

Regnskabsanalyse 

En virksomheds finansielle historie set igennem årsrapporten fortæller om evnerne til at takle udfordringer, 

og om holdbarheden af de valgte strategier. Formålet med dette afsnit er at spore kilderne til rentabilitet 

og vækst (Sørensen, 2011, side 153) og derefter at analysere rentabiliteten.  

  

Regnskabspraksis 

Thrane & Thrane valgte i regnskabsåret 2005/2006 at overgå til IFRS standarderne for regnskabsaflæggelse. 

Thrane & Thrane opfylder, som medlem af Københavns fondsbørs, alle oplysningskrav til børsnoterede 

virksomheder. Thrane & Thrane har i hele analyseperioden haft samme revisionsfirma Grant Thornton. 

Grant Thornton har gennem hele analyseperioden vurderet, at regnskaberne har vist et retvisende billede 

af Thrane & Thrane´s aktiver, passiver og finansielle stilling. Regnskabspraksis understøtter, at 

årsrapporterne indeholder alle påkrævede informationer, og alle relevante problemstillinger efter 

regnskabsårets afslutning er medtaget for at sikre fuldstændigheden i årsrapporterne.  

 

Reformulering 

Dette afsnit skal afdække drivere bag Thrane & Thrane´s vækst og rentabilitet, som de har maskeret i de 

officielle rapporter.  

 

Egenkapitalopgørelse reformuleret 

Den reformulerede egenkapitalopgørelse er opdelt i to, hvoraf den ene viser transaktion med ejerne, og 

den anden viser det rapporterede resultat samt dirty surplus accouting. Denne opdeling isolerer den 

faktiske indtjening fra Thrane & Thrane og fjerner eventuelle påvirkninger fra kapitaludvidelser og lignende. 

I den reformulerede egenkapitalopgørelse ses det, at Thrane & Thrane har fastholde deres udbyttepolitik 

og kontinuerligt har haft kapital til at servicere denne udbetaling. Thrane & Thrane tilstræber at udlodde 30 

procent af årets resultat i udbytte (Thrane & Thrane, årsrapporter, udbyttepolitik), dog med forbehold for 
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de vurderede kapitalkrav til det efterfølgende regnskabsår.  

I den officielle egenkapitalopgørelse er aktiebaseret aflønning indregnet, men da dette betragtes som en 

lønforpligtelse, er de fjernet i den reformulerede egenkapitalopgørelse og flyttet til anden gæld i balancen. 

I noten ses de egenkapitalposter, der er omklassificeret til balanceposter. 

Thrane & Thrane har betydelige poster i deres egenkapitalopgørelse, denne er i hovedopgaven klassificeret 

som dirty-surplus. I starten af perioden er disse poster hovedsagelig udgifter udledt af finansielle 

instrumenter til sikring af den løbende omsætning i forskellige valuta. I takt med opkøb og oprettelse af 

salgsentiteter, som datterselskaber primært i udlandet, er udgifter og indtægter fra valutakursomregning 

steget voldsomt i posterne uden dirty-surplus.  

Den rå udregning af return-on-equity beregnes ud fra den reformulerede egenkapital og viser en høj ROE, 

typiske over 10 procent, dog med forventet et dyk i forbindelse med finanskrisen i 2008. Grunden til 

betegnelse, som den rå ROE skyldes de manglende detaljer til en analyse af denne ROE. Detaljerne 

tilvejebringes i de reformulerede resultatopgørelse og balance.  

 

 

Tabel 5 Den reformulerede egenkapitalopgørelse egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 

 

 

Beløb er i 1.000 kr. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Primosaldo 467.136 531.936 730.189 728.872 773.624 813.585 913.537

Kapitalindskud 3.378 12.041 1.929 982 0 0 1.112

Betalt udbytte -23.608 -26.921 -30.214 -30.769 -30.893 -33.853 -45.263 

Transaktioner med ejerne -20.230 -14.880 -28.285 -29.787 -30.893 -33.853 -44.151 

Øvrige kapitalindskud - Ej transaktion med ejerne 15.780 168.572 11.572 -7 0 0 0

Årets resultat 87.475 45.303 21.536 85.467 58.860 133.686 113.020

Dagsværdi regulering af sikringsinstrumenter før skat -5.663 4.065 1.109 -8.492 0 3.358 978

Anvendt til sikring af betalingsstrømme -23.677 -10.825 -7.302 -192 1.855 0 0

Valutakursreguleringer af dattervirksomheder 495 1.134 -2.132 -4.408 10.602 -2.398 4.220

Øvrige indkomst 1.024 0 0 0 0 0 0

Skat af egenkapitalbevægelser 9.596 4.884 2.185 2.171 -463 -841 -244 

Dirty surplus total -18.225 -742 -6.140 -10.921 11.994 119 4.954

Årets totalindkomst 69.250 44.561 15.396 74.546 70.854 133.805 117.974

Reformuleret Egenkapital ultimo 531.936 730.189 728.872 773.624 813.585 913.537 987.360

Note:

Bogført værdi af egenkapital ultimo 533.646 744.707 757.563 816.062 864.134 969.807 1.047.401

Aktiebaseret aflønning -1.710 -12.808 -14.173 -13.747 -8.111 -5.721 -3.771 

Aktiebaseret aflønning akk 0 -1.710 -14.518 -28.691 -42.438 -50.549 -56.270 

Kontrol  af reformuleret egenkapital ulitimo 531.936 730.189 728.872 773.624 813.585 913.537 987.360

ROE 13,86% 7,06% 2,11% 9,92% 8,93% 15,49% 12,41%
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Resultatopgørelse reformuleret 

De officielle regnskaber fra Thrane & Thrane er funktionsopdelte, hvilket medfører, at afskrivning er 

medtaget i de forskellige omkostningsgrupper. Disse er i den reformulerede resultatopgørelse opstillet 

særskilt under ”andet drift overskud (efter skat poster)”. Disse poster er gennem hele analyseperioden 

voldsomt stigende, hvor specielt afskrivninger på udviklingsomkostninger er mere end fordoblet fra 47 

millioner i 2005/2006 til 114 millioner i 2011/2012. Den reformulerede resultatopgørelse er opgjort på 

totalindkomstniveau, og det ses, at denne stemmer overens med totalindkomsten fra den reformulerede 

egenkapitalopgørelse. Som beskrevet i metodeafsnittet er der brugt den gældende skattesats på 25 

procent til udregning af skatteeffekter. Dog har den effektive skattesats for Thrane & Thrane været højere: 

 

Tabel 6 Beregning af den effektive skattesats på baggrund af årsrapporter 

Grundlaget for denne forskel er den koncernmæssige sambeskatning, fradragsmuligheder og 

skattemæssige afskrivninger. 

Betydningen af de skattemæssige afskrivninger for Thrane & Thrane ses tydeligt i den reformulerede 

resultatopgørelse sammenholdt med de officielle regnskaber i bilag 2. I det reformulerede regnskab er der 

store svingninger på EBITDA fra salg, men grundet de skattemæssige afskrivninger ses en konstant stigning i 

NOPAT. Udviklingen af de to overskudsmål er vist i nedenstående graf.  

 

Figur 14 Sammen hold af EBITDA og NOPAT 

I tabel 7 på den følgende side ses den reformulerede resultatopgørelse. 

   

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Effektiv skattesats 25% 27% 20% 23% 28% 27% 27%
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Tabel 7 Den reformulerede resultatopgørelse. Egen tilvirkning fra årsrapporter 

Beløb er i 1.000 kr. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Nettoomsætning 918.890 1.121.062 1.253.276 1.235.370 1.051.048 1.092.929 1.127.081

Vareforbrug -551.722 -658.611 -698.300 -721.079 -598.182 -578.337 -592.920 

Bruttoresultat 367.168 462.451 554.976 514.291 452.866 514.592 534.161

Udviklingsomkostninger -123.215 -199.314 -210.457 -269.240 -276.938 -233.464 -271.856 

Distributionsomkostinger -85.416 -131.532 -147.792 -128.626 -124.659 -129.979 -136.525 

Administrationsomkostninger -95.461 -114.543 -118.338 -99.837 -79.634 -80.582 -107.017 

Driftoverskud fra salg (før skat) EBITDA 63.076 17.062 78.389 16.588 -28.365 70.567 18.763

Rapporteret skatteomkostning 28.706 16.806 5.550 25.606 22.622 48.258 42.255

Skattefordel finansielle poster 2.679 5.821 7.361 2.892 8.228 3.085 135

Skatteeffekt på andet driftoverskud 0 11.843 43.436 6.165 0 0 0

Driftoverskud fra salg (efter skat) 31.691 -17.408 22.043 -18.075 -59.215 19.224 -23.627 

Andet driftoverskud (før-skat-poster)

Integrationsomkostninger 0 -47.370 0 0 0 0 0

Restruktureringsomkostninger 0 0 -173.743 -24.660 0 0 0

I alt 0 -47.370 -173.743 -24.660 0 0 0

Skatteeffekt 0 11.843 43.436 6.165 0 0 0

Andet driftoverskud (efter-skat-poster) 0 -35.528 -130.307 -18.495 0 0 0

Andet driftoverskud (efter skat poster)

Dirty surplus fra egenkapital opgørelse:

Dagsværdi regulering af sikringsinstrumenter før skat -5.663 4.065 1.109 -8.492 0 3.358 978

Anvendt til sikring af betalingsstrømme -23.677 -10.825 -7.302 -192 1.855 0 0

Valutakursreguleringer af dattervirksomheder 495 1.134 -2.132 -4.408 10.602 -2.398 4.220

Øvrige indkomst 1.024 0 0 0 0 0 0

Skat af egenkapitalbevægelser 9.596 4.884 2.185 2.171 -463 -841 -244 

Værdiregulering af aktiver bestemt til salg 0 7.000 -6.324 -2.234 0 0 0

Afskrivning af vareforbrug 3.742 4.128 4.812 4.193 4.276 4.741 5.532

Afskrivning af udviklingsomkostninger 47.857 76.395 81.943 109.905 121.382 102.135 114.476

Afskrivning af distributionsomkostninger 1.314 8.451 7.001 12.692 12.246 12.489 12.583

Afskrivning af administrationsomkostninger 10.908 11.476 16.219 6.155 4.856 4.353 4.461

Afskrivninger af restruktureringsomkostninger 48.232

Afskrivning af integrationsomkostninger 8.251

Andet driftoverskud (efter skat poster) 45.596 114.959 145.743 119.790 154.754 123.837 142.006

Driftoverskud efter skat NOPAT 77.287 62.024 37.478 83.221 95.539 143.061 118.379

Netto finansielle omkostninger før skat

Finansielle omkostninger -13.536 -39.070 -36.890 -33.249 -38.617 -17.333 -14.465 

Finansielle indtægter 2.820 15.786 7.447 21.683 5.704 4.992 13.925

Netto finansielle omkostninger før skat -10.716 -23.284 -29.443 -11.566 -32.913 -12.341 -540 

Skattefordel 2.679 5.821 7.361 2.892 8.228 3.085 135

Netto finansielle omkostninger efter skat -8.037 -17.463 -22.082 -8.675 -24.685 -9.256 -405 

Totalindkomst 69.250 44.561 15.396 74.546 70.854 133.805 117.974
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Balance reformuleret 

I den officielle balance var operationel leasing ikke indregnet balancen, men fremgik udelukkende som en 

del af driftsomkostningerne i balance. Operationel leasing består ifølge Thrane & Thrane side 42 i 

årsrapporten for 2011/2012 af omkostning til kontordomicil mv. Det er ikke angivet i årsrapporten, hvad 

med videre dækker over. Da Thrane & Thrane ifølge IFRS skal vurdere, hvorledes leasing skal klassificeres, 

som enten finansiel eller operationel leasing, er de leasede aktiver i dette tilfælde ikke tilgængelige for 

Thrane & Thrane i største dele af aktivets levetid. Udgifter til operationel leasing er i den reformulerede 

balance medtaget under finansielle forpligtelser for at sikre det fulde billeder af de nuværende og 

fremtidige forpligtelser. 

 

I den reformulerede balance er periodeafgrænsningsposter vedrørende omkostninger efterfølgende 

klassificeret, som en del af kernedriftsaktiverne. Disse omkostninger er forudbetalinger for 

produktionsarbejde og råvarer, som Thrane & Thrane vil modtage efter regnskabsårets afslutning. 

Periodeafgrænsningsposter vedrørende indtægter efterfølgende år er klassificeret som en del af 

driftsforpligtelserne. Disse indtægter er forudbetalinger fra kunder for produkter, som ved regnskabsårets 

afslutning ej er leveret, og for projektarbejde, hvis løbetid strækker over flere regnskabsår.  

 

I den reformulerede balance er posten ”Anden gæld” reguleret med værdien af den aktiebaserede 

aflønning, og grundlaget for dette er, at enhver form for løn ses som en forpligtelse for ejerne, som skal 

figurere i balancen. Der kan i note 1 ses beregning af posten ”Anden gæld” 

 

Det ses af den reformulerede balance, at Thrane & Thrane´s finansielle forpligtelser er kraftigt 

nedadgående efter året 2006/2007, hvor optagelse af lån var nødvendigt for opkøb af Nera SATCOM. Både 

de kortsigtede og de langsigtede lån er tæt på afbetalte i regnskabsåret 2011/2012, og restgælden udgør 

cirka 7,2 millioner danske kroner. Dog skal det bemærkes, at de kortsigtede lån er konverteret til 

kassekredit, som i året 2011/2012 er på cirka 201 millioner kroner. Det vurderes derfor, at Thrane & Thrane 

planlægger at nedbringe den øgede kassekredit i året 2012/2013, således at kun den løbende drift 

fremover vil påvirke kassekreditten.     

 

Det ses af den reformulerede balance, at Thrane & Thrane har fokuseret deres virksomhed på deres 

kernekompetencer og dermed deres kernedrift. Det er kun ganske få aktiver registeret i Thrane & Thrane, 

der ikke direkte kan henføres til deres drift. 

I nedstående tabel 8 ses den reformulerede balance. 
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Tabel 8 Den reformulerede balance. Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 

Beløb er i 1.000 kr. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Kernedriftaktiver

Software 11.975 8.255 10.470 11.597 14.190 14.615 15.536

Kundekartotek (keymoney) 0 194.167 184.167 183.917 172.916 161.917 150.917

Udviklingsprojekter, afsluttede 111.804 192.335 220.003 210.354 235.651 197.879 231.159

Udviklingsprojekter, igangværende 152.670 108.813 145.086 159.506 118.564 170.757 137.219

Goodwill 124.820 461.147 447.299 457.310 457.310 457.310 457.310

Grunde og bygninger 19.233 18.148 17.062 15.976 14.891 13.807 14.989

Fly 1.284 105 80 731 554 0 0

Tekniske anlæg og maskiner 21.680 23.770 21.108 18.441 20.649 24.081 23.830

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 11.863 16.006 14.820 13.509 10.389 7.177 8.463

Anlæg under opførelse 324 3.687 2.817 3.570 2.403 1.505 397

Deposita 7.214 7.105 7.377 7.668 7.843 8.432 8.800

Andre tilgodehavender 0 0 7.176 5.420 3.194 3.197 0

Udskudt skatteaktiv 4.959 32.560 33.468 24.024 16.484 12.404 11.117

Varebeholdning 221.385 226.245 298.552 307.917 215.322 187.674 172.564

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 244.459 290.158 257.440 231.610 232.694 236.567 250.109

Igangværende arbejder for fremmede regning 1.854 7.529 0 0 0 12.325 4.175

Andre tilgodehavender 4.464 48.033 21.271 1.778 1.122 2.424 5.752

Periodeafgræsningsposter-omkostning efterfølgende år 7.553 19.094 9.126 9.905 9.089 10.199 11.721

Driftlikviditet 9.189 11.211 12.533 12.354 10.510 10.929 11.271

Selskabsskat 5.030 0 0 0 0 0 0

Operationel leasing 16.923 26.278 34.127 21.191 25.186 22.260 26.046

Kernedriftaktiver i alt 978.683 1.694.646 1.743.982 1.696.778 1.568.961 1.555.459 1.541.375

Driftforpligtelser

Pensioner & ligende forpligtelser 0 74.587 12.084 20.550 15.234 7.615 3.949

Udskudt skat 89.658 129.177 126.265 137.964 130.069 134.986 131.655

Forudbetalinger fra kunder 1.207 13.977 3.172 1.325 4.527 1.573 9.089

Forudbetalinger fra igangværende arbejder for fremmede regning 0 0 3.105 2.068 0 0 0

Periodeafgræsningsposter-indtægt efterfølgende år 4.396 3.812 3.910 7.078 10.145 6.374 5.284

Leverandørgæld 103.790 152.666 232.428 103.482 113.146 121.057 117.215

Selskabsskat 189 18.560 17.677 16.113 16.120 33.279 31.269

Anden gæld  (Note 1) 52.093 59.600 98.943 155.254 145.741 125.967 137.534

Driftforpligtelser i alt 251.333 452.379 497.584 443.834 434.982 430.851 435.995

Kerne Netto driftsaktiver 727.350 1.242.267 1.246.398 1.252.944 1.133.979 1.124.608 1.105.380

Ikke-kernedriftaktiver

Kapitalandele i associeret virksomhed 0 0 0 0 0 0 3.360

Aktiver klassificeret med henblik på salg 0 30.160 47 43 0 0 0

Ikke-kernedriftaktiver i alt 0 30.160 47 43 0 0 3.360

Netto driftsaktiver i alt 727.350 1.272.427 1.246.445 1.252.987 1.133.979 1.124.608 1.108.740

Netto Finansielle forpligtelser

Likvide beholdninger -8.682 -149.399 -38.462 -40.100 -121.324 -162.819 -126.654

Lån - kortfristet 50.800 176.578 50.619 53.762 53.762 331.478 2.423

Kassekredit - kortfristet 0 0 43.479 45.767 14.580 0 201.602

Hensatte forpligtelser - kortfristet 15.388 26.978 14.110 10.823 10.779 10.779 9.683

Kreditinstitutter - langfristet 101.429 461.803 413.700 387.920 337.411 7.291 4.868

Hensatte forpligtelser - langfristet 19.556 0 0 0 0 2.082 3.412

Operationel leasing 16.923 26.278 34.127 21.191 25.186 22.260 26.046

Netto Finansielle forpligtelser i alt 195.414 542.238 517.573 479.363 320.394 211.071 121.380

Egenkapital for selskabets aktionære 531.936 730.189 728.872 773.624 813.585 913.537 987.360

Kontrol til omskrevet balanceligning  0 = -EK+NDA -NFF 0 0 0 0 0 0 0

Noter

Note 1

Beregning af Anden gæld

Anden gæld fra balance 50.383 45.082 70.252 112.816 95.192 69.697 77.493

Aktiebaseret aflønning fra reformuleret egenkapital opg. 1.710 12.808 14.173 13.747 8.111 5.721 3.771

Aktiebaseret aflønning akk fra reformuleret egenkapital opg. 0 1.710 14.518 28.691 42.438 50.549 56.270

52.093 59.600 98.943 155.254 145.741 125.967 137.534
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Det historiske frie cashflow 

Det frie cashflow er et udtryk for Thrane & Thrane´s evne til at kunne servicere deres gæld og foretage 

udbetalinger til ejerne (Sørensen, 2009, side 228). Nedenstående tabel nr. 9 viser det historiske frie cash 

flow, og det ses, at der optages gæld i 2006/2007 i forbindelse med opkøbet af Nera satcom, hvor det frie 

cash flow er negativt. I den resterende perioden har de interne pengestrømme kunnet servicere både gæld 

og udbetalinger til ejerne. 

 

Tabel 9 Det historiske frie cash flow. Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 

 

Rentabilitetsanalyse 

Dette afsnit analyser delkomponenterne for rentabilitet hos Thrane & Thrane.  

Niveau 1 

 

Tabel 10 Nøgletal niveau 1. Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 

Return on Equity (ROE) 

Egenkapitalens forrentning har været stigende gennem hele perioden, men undtagelse af 2007/2008 hvor 

der påløb store omkostninger i kølvandet på opkøbet af Nera SATCOM. Egenkapitalens forrentning har 

været positiv gennem hele perioden, hvilket understøtter udbetalinger af dividender. ROE i ovenstående 

tabel kan sammenholdes med den rå ROE fra den reformulerede egenkapital opgørelse. Som det ses i 

teoriafsnittet, er disse beregnet med forskellige formler, og at resultaterne er identiske, hvilket sikrer 

konsistensen i analysen.  

Return On Invested Capital (ROIC)  

En af delkomponenterne i ROE er ROIC og dermed indikatorer for evnen til at skabe værdi for Thrane & 

Thrane. ROIC ses her som en selvstændig driver i forhold til egenkapitalens forrentning og en yderligere 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Metode 1 -483.053 63.460 76.679 214.546 152.432 134.247

Metode 2 -483.053 63.460 76.679 214.546 152.432 134.247

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

ROE 7,06% 2,11% 9,92% 8,93% 15,49% 12,41%

Kotrol: ROE = TI/EK gns 7,06% 2,11% 9,92% 8,93% 15,49% 12,41%

ROIC 6,20% 2,98% 6,66% 8,01% 12,67% 10,60%

r 4,73% 4,17% 1,74% 6,17% 3,48% 0,24%

SPREAD 1,47% -1,19% 4,92% 1,83% 9,19% 10,36%

FGEAR 0,58 0,73 0,66 0,50 0,31 0,17
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nedbrydning af ROIC ses i niveau 2. Den stigene ROIC gennem perioden viser, at Thrane & Thrane formår at 

skabe værdi på baggrund af deres driftsaktiviteter.  

Finansiel Gearing (FGEAR) 

Finansiel gearing er faldende gennem hele perioden, dog med en stigning fra det store opkøb af Nera 

SATCOM. Dette fald skyldes fokus på minimering af den langfristede gæld, hvilket er tydeligt i tabel 7. Den 

finansielle gearing ender på blot 17 procent af den samlede egenkapital i 2011/2012, hvilket indikere et 

stort økonomisk råderum 

SPREAD 

Ved udregning af SPREAD indikeres, om Thrane & Thrane har formået at skabe værdi ved at have optaget 

gæld. Ved et SPREAD over nul er der skabt værdi, og ved et SPREAD under nul er der destrueret værdi. 

Thrane & Thrane formår i høj grad at skabe værdi ud fra den optagne gæld. Bag ved disse tal viser Tabel 6 

en stigning i de finansielle indtægter, og at disse snart overstiger værdien af de finansielle udgifter.  

 

Niveau 2 

 

Tabel 11 Nøgletal niveau 2. Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 

ROIC nedbrydes i niveau 2 i to underliggende værdidrivere: Overskudsgrad og aktivernes 

omsætningshastighed. 

Overskudsgrad (OG) 

Overskudsgraden måler overskuddet for 1-krones salg fra driftsaktiviteterne (Sørensen, 2009, side 261). 

Overskudsgraden er stigende gennem hele perioden og indikerer samtidig, at Thrane & Thrane er dygtige til 

at tilpasse omkostninger i forhold til skrift i omverdenen.  

 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

Aktivernes omsætningshastighed måler aktivernes evner til at danne omsætning. Alt andet lige betyder en 

lav AOH store kapitalbindinger for at skabe omsætning. For Thrane & Thrane er værdien af aktivernes 

omsætningshastighed er ret stabil over perioden og på omkring 1. At AOH er relativ stabil til trods for øget 

omsætning, betyder at Thrane & Thrane over perioden ikke har formået at skabe yderligere omsætning i 

forhold til kapitalen bundet i de forskellige aktiver. En øget omsætning har for Thrane & Thrane medført 

øget kapital bindinger i aktiver.  

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

ROIC 6,20% 2,98% 6,66% 8,01% 12,67% 10,60%

OG 5,53% 2,99% 6,74% 9,09% 13,09% 10,50%

AOH 1,12 1,00 0,99 0,88 0,97 1,01
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Niveau 3 

 

Tabel 12 Nøgletal niveau 3. Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 

Overskudsgraden nedbrydes i ovenstående tabel i yderligere værdidrivere. Disse værdidrivere vil følge med 

i budgetteringer for Thrane & Thrane.  

Overskudsgrad 

Thrane & Thrane har meget få aktiver bundet i andet end deres kerneaktiviteter. Den inverse AOH er et mål 

for, hvor meget der skal bindes i driftsaktiviteter til at skabe 1-krones salg. Denne tal for Thrane & Thrane 

er, i lighed med AOH, tæt på 1 krone. Det vil sige forholdet for bindinger i driftsaktiver til at skabe salg er 

meget tæt på 1:1 for perioden. Det ses af tabel 7, at Thrane & Thrane har øget deres bruttoavance over 

perioden, og dette er en direkte følge af besparelser på vareforbrug. Kapitalbindinger til specielt 

udviklingsomkostninger er vokset støt hen over perioden og udgjorde i 2011/2012 24 procent af 

nettoomsætningen. 

 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

OG-drivere (%)

Bruttoanavanceprocent 41,25% 44,28% 41,63% 43,09% 47,08% 47,39%

Udviklingsomkostninger -17,78% -16,79% -21,79% -26,35% -21,36% -24,12%

Distributionsomkostinger -11,73% -11,79% -10,41% -11,86% -11,89% -12,11%

Administrationsomkostninger -10,22% -9,44% -8,08% -7,58% -7,37% -9,50%

OG salg før skat 1,52% 6,25% 1,34% -2,70% 6,46% 1,66%

Skat -3,07% -4,50% -2,81% -2,94% -4,70% -3,76%

OG salg -1,55% 1,76% -1,46% -5,63% 1,76% -2,10%

Andre poster (efter skat) 7,09% 1,23% 8,20% 14,72% 11,33% 12,60%

OG 5,53% 2,99% 6,74% 9,09% 13,09% 10,50%

1/AOH (Kerne NDA) 0,88 0,99 1,01 1,14 1,03 0,99

1/AOH (Ikke-kerne NDA) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

1/AOH 0,89 1,00 1,01 1,14 1,03 0,99
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Commonsize analyse 

 

En commonsize analyse af den reformulerede resultatopgørelse viser øget bruttoresultatet gennem store 

dele af perioden, som kan tilskrives fokus på nedbringelse af produktionsomkostninger.  

Distributionsomkostninger og administrationsomkostninger er kun steget ganske svagt til trods for øget 

omsætning, og dette indikerer, at Thrane & Thrane kan vokse yderligere uden øgede omkostninger til 

distribution og administration. Det ses tydeligt, at Thrane & Thrane er en forskningsvirksomhed på deres 

EBITDA, som er meget svingende og endda negativ. Thrane & Thrane´s andet driftsoverskud er en betydelig 

faktor og drevet af afskrivninger på udviklingsarbejde. 

 

Opsummering 

Dette er konklusionen på regnskabsanalysen og rentabilitetsanalysen. Thrane & Thrane påpeger i deres 

årsrapporter, at de er en virksomhed i vækst og skaber høje afkast. Den reformulerede opgørelse adskiller 

de officielle regnskaber i yderligere lag med det formål at nå kernen af virksomheden og driverne for deres 

succes. 

Den reformulerede egenkapitalopgørelse viser et kontinuerligt fokus på udbetaling af udbytte til 

aktionærerne og et ønske om at tilbageføre værdi for aktionærens investerede kapital. Thrane & Thrane 

stræber efter at udlodde cirka 30 procent i udbytte årligt og endda yderligere i de gode år. Thrane & 

Thrane´s totalindkomst er støt stigende, men påvirkes af de opkøb og investeringer der foretages, og er 

næsten fordoblet over perioden fra 69 millioner i 2005/2006 til 117 millioner i 2011/2012. Thrane & Thrane 

drives efter ejernes ønske med godt købmandskab (Lemke, 2005, side 1), og derfor tillægges egenkapitalen 

stor værdi og er igennem perioden steget fra 531 millioner til 987 millioner.  

Den reformulerede resultatopgørelse støtter Thrane & Thrane i deres konklusion, hvor der er konstant 

vækst i omsætningen og et stort overskud i NOPAT. Den reformulerede regnskab løfter også sløret for de 

svære betingelser ved at være en forskningsvirksomhed, hvor EBITDA er voldsomt svingende og endda 

negativt. Thrane & Thrane omkostningsnedbringelser på bl.a. produktion har sikret dem rigeligt kapital til 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Bruttoresultat 39,96 % 41,25 % 44,28 % 41,63 % 43,09 % 47,08 % 47,39 %

Udviklingsomkostninger -13,41 % -17,78 % -16,79 % -21,79 % -26,35 % -21,36 % -24,12 %

Distributionsomkostinger -9,30 % -11,73 % -11,79 % -10,41 % -11,86 % -11,89 % -12,11 %

Administrationsomkostninger -10,39 % -10,22 % -9,44 % -8,08 % -7,58 % -7,37 % -9,50 %

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBITDA 6,86 % 1,52 % 6,25 % 1,34 % -2,70 % 6,46 % 1,66 %

Rapporteret skatteomkostning 3,12 % 1,50 % 0,44 % 2,07 % 2,15 % 4,42 % 3,75 %

Andet driftoverskud (efter skat poster) 4,96 % 10,25 % 11,63 % 9,70 % 14,72 % 11,33 % 12,60 %

Driftsoverskud efter skat NOPAT 8,41 % 5,53 % 2,99 % 6,74 % 9,09 % 13,09 % 10,50 %

Netto finansielle omkostninger efter skat -0,87 % -1,56 % -1,76 % -0,70 % -2,35 % -0,85 % -0,04 %

Totalindkomst 7,54 % 3,97 % 1,23 % 6,03 % 6,74 % 12,24 % 10,47 %
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fremtidige udvidelser af selskabet. 

Den reformulerede balance viser en virksomhed i vækst og med fokus på deres forretning. Balancen 

indeholder meget få poster, som ikke direkte kan henføres til driften. Thrane & Thrane’s ønsker om godt 

købmandsskab kommer også til udtryk i deres konstante fokus på en nedbringelse af den langsigtede gæld 

og opbygning af likvide midler. Dette ses tydeligt af den nuværende finansielle gearing på blot 17 procent. 

Rentabilitetsanalysen viser, at Thrane & Thrane formår at skabe værdi på baggrund af den optagne gæld, 

hvilket ses af det positive SREAD mellem ROIC og renten på gælden. Ved delkomponering af 

overskudsgraden for Thrane & Thrane ses det tydeligt, hvor vital mulighederne for afskrivning er for en 

forsknings- og udviklingsvirksomhed. Dette afspejler sig i, at overskudsgraden fra salg i de fleste af årene er 

negativ, og at i de enkelte år, hvor Thrane & Thrane har lave udviklingsomkostninger, er overskudsgraden 

fra salg positiv. 

 

Budgettering 

I dette afsnit opstilles Thrane & Thrane´s budget for de kommende 9 år. Budgettet opstilles på baggrund af 

analyserne i de foregående afsnit. Budgettet løber i perioden 2012/2013 til 2020/2021, hvor 

terminalperioden begynder. Terminalperioden har en konstant vækst på 3 procent. 

 

Budgetforudsætninger 

Omsætningsudvikling for Europa inkl. Danmark 

De europæiske markeder er i øjeblikket i knæ og flere lande modtager kontinuerligt livsnødvendigt kapital 

for at undgå en statsbankerot. Tyskland driver med sine store industrikoncerner væksten i hele Europa. På 

trods af svage økonomiske forventninger og en stor arbejdsløshed er der udbredt enighed om, at de 

påbegyndte reformer i de europæiske økonomier er begyndt at virke. Markedet i Den Europæiske Union 

må betegnes som mættet, men nye teknologisk tiltag vil få forbruget til at stige. Forbruget vil typisk være 

udskiftning af eksisterende satellitudstyr fremfor en nyerhvervelse. 

Den forventede BNP udvikling for Den Europæiske Union viser en meget begrænset vækst. Thrane & 

Thrane har oplevet en nedgang i omsætningen i Europa inkl. Danmark i de seneste 2 år, hvor gældskrisen 

har raset. Denne nedgang i omsætning fortsætter i året 2012/2013, dog mindre end i de forgangne år 

grundet de økonomiske stimuli.  

I nedenstående tabel ses væksten i procent og nettoomsætningen i kroner. 

 

Tabel 13 Udvikling i omsætning for Europa inkl. Danmark. Egen tilvirkning 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Historisk budget budget budget budget budget budget budget budget TP

Vækst i Nettoomsætning -4,58 % -3,50 % 0,10 % 0,50 % 1,00 % 1,50 % 1,60 % 1,70 % 2,20 % 3,00 %

Nettoomsætning 559.092 539.524 540.063 542.764 548.191 556.414 565.317 574.927 587.576 605.203
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Omsætningsudvikling for Nordamerika 

De Forenede stater, som er den primære del af Nordamerika, er verdens største i flere henseender bl.a. 

økonomisk.  Det var udviklingen i De Forenede Stater, der sendte chokbølger gennem verden, og den 

navnkundige finanskrise blev skabt. Den private sektor står utroligt stærkt i De Forenede Stater og har 

formået at skabe vækst i BNP på kort tid sammenlignet med den europæiske private sektor. Thrane & 

Thrane oplever stigende interesse for deres produkter i Nordamerika specielt på det maritime område. 

Thrane & Thrane’s andre produktområder har store muligheder i Nordamerika, hvor både en af de to 

største flyproducenter har hjemme og de enorme afstande sætter begrænsninger for konventionel 

datatransmission. 

Den forventede udvikling for BNP viser en pæn vækstrate, som på den kort bane overgår den langsigtede 

vækst. Fremgangen vil forsætte i det nordamerikanske marked, dog ikke med samme hastighed som de 

tidligere år, og set i forhold til 2011/2013 vil omsætningen til Nordamerika blive mere fordoblet over 

budget- og terminalperioden.  

I nedenstående tabel ses væksten i procent og nettoomsætningen i kroner. 

 

Tabel 14 Udvikling i omsætning for Nordamerika. Egen tilvirkning 

 

Omsætningsudvikling for Asien, Oceanien og Andre 

Asien har siden finans- og gældskrisen cementeret deres nyopnåede position, som verdens vækstcentrum. 

De gamle markeder kæmper en svær kamp for balance i samfundsøkonomierne og er plaget af usikkerhed. 

Tigerøkonomierne i Asien buldrer fremad med Kina i forgrunden, som ukronet konge af vækstrater. Det er 

dog bekymring for den kinesiske økonomi med vidt strakt pres om højere løn og graden af sammenblanding 

af stat og virksomheder, samt subsidier til enhver slags virksomheder. 

BNP udviklingen viser stor økonomisk vækst, som kan løfte millioner ind i middelklassen og dermed skabe 

millioner nye forbrugere.  Oceanien, som primært er øer spredt ud over et enormt areal har store 

potentialer for Thrane & Thrane´s landmobil med de korrekte priser. Kina, også kendt som verdens fabrik, 

ønsker at bibeholde denne titel og ønsker forsat at vinde markedsandel i henholdsvis skibs- og 

flyproduktion, hvilket giver muligheder for flere af Thrane & Thrane´s produktgrupper.  

I nedenstående tabel ses væksten i procent og nettoomsætningen i kroner. 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Historisk budget budget budget budget budget budget budget budget TP

Vækst i Nettoomsætning 24,22 % 18,00 % 16,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 7,00 % 3,50 % 3,00 %

Nettoomsætning 238.380 281.288 326.295 365.450 401.995 434.154 460.204 492.418 509.653 524.942
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Tabel 15 Udvikling i omsætning for Asien, Oceanien og Andre. Egen tilvirkning 

 

Udviklingen i nettoomsætning medfører en tiltrængt øget spredning af risiko for Thrane & Thrane ud fra et 

geografisk perspektiv. Dog kræver dette en rekonstruktion af interne ressourcer baseret på kommende 

markedsstørrelse. 

 

Tabel 16 Den geografiske procentmæssige fordeling af omsætning. Egen tilvirkning 

 

Bruttoavance 

Thrane & Thrane har, som det ses i commonsize analysen, gennem hele analyseperioden forbedret deres 

bruttoavance. Thrane & Thrane opnåede i 2010/2011 en bruttoavance på 47 procent, og denne høje 

bruttoavance opnåede de igen i 2011/2012. Thrane & Thrane vil bibeholde fokus på bruttoavance, men 

grundet de mange tidligere tiltag er denne nu følsom over for lønudvikling i produktionslandene. Set over 

budget- og terminalperioden vil bruttoavancen falde i årene 2012/2013 til 2014/2015, som følger af øgede 

lønomkostninger, og herefter vil den stabilisere sig på 47 procent fra 2017/2018 og frem. 

 

Udviklingsomkostninger 

Thrane & Thrane er en forsknings- og udviklingsbaseret virksomhed, hvor udgiften udgør næsten 25 

procent af nettoomsætningen ifølge commonsize analysen. Thrane & Thrane er kommet styrket ud af 

krisen med forbedret bundlinje og større omsætning. Thrane & Thrane har dermed kapital til fortsat at 

kunne fokusere på disse kernekompetencer og kan fastholde deres position som first-mover i industrien. 

Udviklingsomkostninger udgjorte 24 procent af bruttoresultatet i 2011/2012 og denne andel budgetteres 

de at fortsætte, dog med justering i de år, hvor omsætning er øget meget, og fokus udvides til også at 

omfatte leveringssikkerhed og distributionsomkostninger. 

 

Distributionsomkostninger 

I en global virksomhed med produktion i udlandet er distribution et nøgleelement til både tilfredse kunder 

og lagerkontrol. Nettoomsætningen viser en øget spredning af afsætningen, hvor både Nordamerika og 

Asien, Oceanien og andre vokser, og dette medfører øgede distributionsomkostninger. 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Historisk budget budget budget budget budget budget budget budget TP

Vækst i Nettoomsætning 4,61 % 6,00 % 8,00 % 12,00 % 15,00 % 11,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 3,00 %

Nettoomsætning 329.609 349.386 377.336 422.617 486.009 539.470 582.628 617.586 642.289 661.558

Omsætningsfordeling 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Europa, inkl. Danmark 50 % 46 % 43 % 41 % 38 % 36 % 35 % 34 % 34 % 34 %

Nordamerika 21 % 24 % 26 % 27 % 28 % 28 % 29 % 29 % 29 % 29 %

Asien & Oceanien & Andre 29 % 30 % 30 % 32 % 34 % 35 % 36 % 37 % 37 % 37 %
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Distributionsomkostningerne vil stige for Thrane & Thrane frem 2015/2016, hvor de peaker med 16 procent 

af nettoomsætning. Distributionsomkostningerne vil efter 2015/2016 stabilisere sig på 12 procent af 

nettoomsætning. 

 

Administrationsomkostninger 

Administrationen er nervesystem i en virksomhed og vokser samtidig med virksomheden. Den kraftige 

ekspansionen i Nordamerika og Asien, Oceanien og Andre vil medføre stigninger i 

administrationsomkostningerne frem mod 2015/2016. Fra 2016/2017 og frem vil effektiviseringer hos 

Thrane & Thrane medføre et fald i omkostningerne og en stabilisering på omkring 9,5 procent af 

nettoomsætning.  

 

Afskrivninger 

Thrane & Thrane´s samlede afskrivninger har i den analyserede regnskabsperiode været en cirka 12 

procent, hvoraf størstedelen er foretaget på udviklingsomkostninger. I budget- og terminalperioden er 

denne konstant på 12 procent. 

 

Aktivernes omsætningshastighed 

Udviklingsomkostninger er den store ubekendte faktor med hensyn til udviklingen af aktivernes 

omsætningshastighed, og der er ikke tilstrækkeligt med andre informationer til at kunne estimere den 

fremtidige udvikling i aktivernes omsætningshastighed end de historiske værdier. Den budgetterede værdi 

bliver et gennemsnit af de historiske værdier fra niveau to i rentabilitetsanalysen. 

 

I nedenstående tabel ses de samlede budgetforudsætninger for hele budget- og terminalperioden. 

 

Tabel 17 Udvikling i budgetforudsætning i budget og terminalperioden. Egen tilvirkning 

Budget 

I nedenstående tabel er det samlede udregnede budget for perioden 2012/2013 til 2020/2021.  

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Budgetforudsætninger Historisk budget budget budget budget budget budget budget budget TP

Bruttoavance 47,39 % 46,50 % 45,00 % 44,50 % 45,00 % 46,00 % 47,00 % 47,00 % 47,00 % 47,00 %

Udviklingsomkostninger -24,12 % -24,00 % -23,50 % -23,00 % -23,50 % -24,00 % -23,50 % -23,50 % -24,00 % -24,00 %

Distributionsomkostinger -12,11 % -12,00 % -14,00 % -15,00 % -16,00 % -14,00 % -13,00 % -12,00 % -12,00 % -12,00 %

Administrationsomkostninger -9,50 % -10,00 % -10,50 % -10,50 % -10,75 % -9,50 % -9,00 % -9,50 % -9,50 % -9,50 %

Afskrivninger 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 %

AOH 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
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Tabel 18 Det samlede budget for perioden 2012/2013 til 2020/2021. Egen tilvirkning. 

 

Som tidligere nævnt fastsætter Thrane & Thrane i strategi fra 2006 et mål på en omsætning på 2 milliarder 

danske kroner i år 2011. Dette mål blev skabt i nullernes eufori, og selvom dette stadig er strategien, er det 

realistisk først muligt at nå i regnskabsåret 2020/2021, hvilket mangedobler tidshorisonten. Dette 

illustrerer, hvorvidt løftede strategiplaner kan sammensættes, dog er de resterende mål af strategiplanen 

med hensyn til nøgletal mulige at opnå. Den udregnede NOPLAT danner grundlaget for værdiansættelsen i 

kommende afsnit. 

 

WACC 

I dette afsnit beregnes de gennemsnitlige kapitalomkostninger. Hvert delelement i formlen har deres eget 

afsnit. 

Target kapital struktur 

Thrane & Thrane har fastlagt en målsætning med deres kapitalstruktur: 

”Det er selskabets målsætning, at egenkapitalen er højere end den rentebærende gæld” (Thrane & Thrane, 

2012, årsrapport 2011/2012, side 47) 

Dette medfører, at Thrane & Thrane’s langsigtede kapital struktur udgøres af egenkapitalandel større end 

50 procent og fremmedkapitalandel mindre end 50 procent. I de år hvor gælden overstiger egenkapitalen 

er disse overskridelser forklaret med opkøb og generelle tiltag til forbedringer af produktions- og 

forskningsapparat.  

På baggrund af udsagnet fra Thrane & Thrane beregnes WACC med en kapitalstruktur på 51 procent 

egenkapital og 49 procent fremmedkapital.  

 

CAPM 

I dette afsnit beregnes ejernes afkastkrav med CAPM formlen. Hvert af delelementerne i formlen har deres 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Budget Historisk budget budget budget budget budget budget budget budget TP

Nettoomsætning 1.127.081 1.170.198 1.243.694 1.330.830 1.436.195 1.530.039 1.608.148 1.684.931 1.739.517 1.791.703

Vareforbrug -592.920 -626.056 -684.032 -738.611 -789.907 -826.221 -852.319 -893.013 -921.944 -949.602

Bruttoresultat 534.161 544.142 559.662 592.219 646.288 703.818 755.830 791.917 817.573 842.100

Udviklingsomkostninger -271.856 -280.847 -292.268 -306.091 -337.506 -367.209 -377.915 -395.959 -417.484 -430.009

Distributionsomkostinger -136.525 -140.424 -174.117 -199.625 -229.791 -214.205 -209.059 -202.192 -208.742 -215.004

Administrationsomkostninger -107.017 -117.020 -130.588 -139.737 -154.391 -145.354 -144.733 -160.068 -165.254 -170.212

EBITDA 18.763 5.851 -37.311 -53.233 -75.400 -22.951 24.122 33.699 26.093 26.876

Afskrivninger 139.076 140.424 149.243 159.700 172.343 183.605 192.978 202.192 208.742 215.004

EBIT 157.839 146.275 111.932 106.466 96.943 160.654 217.100 235.890 234.835 241.880

Skat -39.460 -36.569 -27.983 -26.617 -24.236 -40.164 -54.275 -58.973 -58.709 -60.470

NOPAT 118.379 109.706 83.949 79.850 72.707 120.491 162.825 176.918 176.126 181.410

Kerne Nettodriftsaktiver 1.105.380 1.159.393 1.232.211 1.318.542 1.422.934 1.515.911 1.593.299 1.669.373 1.723.455 1.775.159
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eget afsnit. 

 

Den risikofrie rente 

Som analyseret tidligere i denne hovedopgave er det nuværende renteniveau urealistisk lavt, som en 

direkte følge af den europæiske gældskrise. Den toneangivende 10 årige statsobligation med udløb i 2023 

har blot en effektiv rente på 1,32 procent (Sparnord, 2013, investeringsportal). Grundet det lave 

renteniveau anvendes den effektive rente fra en toneangivende dansk statsobligation udregnet den 30. 

april 2009, som dermed er dateret før det faldende renteniveau. Den risikofrie rente bliver 3,76 procent 

(ECB, 2013, Statistical Data Warehouse).   

 

Beta – systematisk risiko 

Beta er udregnet af Bloomberg26 og se i bilag 4. Bloomberg udregner beta på baggrund af 2 års ugentlige 

data. Beta for Thrane & Thrane er udregnet, som en samvariation mellem afkast på Thrane & Thrane og 

MCIS world indeks27. MCIS benyttes, som en approksimation for markedsporteføljen. 

Beta for Thrane & Thrane bliver 0,877 og har dermed mindre risiko end markedsporteføljen.  

 

Markedets risikopræmie 

Risikopræmien estimeres typisk ud fra skøn fra institutionelle investorer eller historiske data. PWC 

foretager jævnligt undersøgelser, hvor et antal investorer spørges om deres skøn til markedsrisikopræmien, 

som efterfølgende udregnes som et gennemsnit af de modtagne svar. I PWC undersøgelse fra 2010 

estimerer investorerne markedsrisikopræmien til 4,9 procent (PWC, 2010, side 2).    

 

Herefter kan ejernes afkastkrav udregnes 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽[𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓] => 𝑟𝑒 = 3,76 % + 0,877 × (8,660 % − 3,76 %) => 𝑟𝑒 = 8,057 % 

 

Det ses, at Thrane & Thrane´s ejere har mindre forventet afkast på deres investering end ved 

markedsporteføljen, hvilket følger med ræsonnementet med en lavere beta end markedsporteføljen. 

 

Afkastkravet fra fremmedkapital 

Afkastkravet bør i princippet måles efter den løbende markedsrente (Sørensen, 2009, side 55). Dog vil dette 

                                                           
26 Bloomberg er en amerikansk virksomhed 
27 MSCI World er et aktiebaseret markedsindeks med mere en 6.000 'verdens' aktier. 
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variere kraftigt fra virksomhed til virksomhed, og typisk er disse oplysninger ikke frit tilgængelige. 

 

Selskabsspecifikt risikotillæg  

Risikotillægget betales på baggrund af risiko, og da beta for Thrane & Thrane er lavere end 

markedsporteføljen, må deres risiko også være mindre en markedsporteføljen. Risikopræmien til 

markedsporteføljen blev estimeret til 4,9 procent, og da beta kun er en smule lavere end 1 estimeres det 

selskabsspecifikke risikotillæg til 4,5 procent. 

𝑟𝑔 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠)(1 − 𝑡) => (3,76 % + 4,5 %) × (1 − 25 %) => 𝑟𝑔 = 6,195 % 

Det ses, at afkastkravet til fremmedkapitalen er mindre end afkastkravet til egenkapital, hvilket hviler på 

grundprincipperne i finansieringsteori. Fremmedkapital får løbende deres afkast fra driften, hvorimod 

aktionærer kun får afkast, hvis likviditeten tilråder det. 

Udregning af WACC 

𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 =
𝑉0

𝐸𝐾

𝑉0
𝑁𝐷𝐴 × 𝑟𝑒 +

𝑉0
𝑁𝐹𝐹

𝑉0
𝑁𝐷𝐴 × 𝑟𝑔 => 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 =

51 %

100 %
× 8,057 % +  

49 %

100 %
× 6,195 % => 

 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 = 7,145 % 

Denne beregnede WACC benyttes til tilbagediskontering i de to værdiansættelses modeller. 

 

Værdiansættelse med discounted Cash-flow-model 

På baggrund af ovenstående budget og beregning af WACC kan den teoretiske værdi af Thrane & Thrane nu 

beregnes.   

 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Historisk budget budget budget budget budget budget budget budget TP

NOPLAT 118.379 109.706 83.949 79.850 72.707 120.491 162.825 176.918 176.126 181.410

Årlig ændring i kerne NDA -19.228 54.013 72.818 86.331 104.392 92.977 77.388 76.073 54.082 51.704

FCF 137.608 55.693 11.131 -6.482 -31.685 27.514 85.437 100.844 122.044 129.706

Tilbagediskonteringsfaktor 1,000 0,933 0,871 0,813 0,759 0,708 0,661 0,617 0,576 0,537

FCF tilbagediskonteret 137.608 51.979 9.696 -5.270 -24.042 19.485 56.470 62.209 70.266 69.698

Værdiansættelse FCF model

PV FCF t.o.m 2020/2021 240.795

PV af Terminalværdi 1.801.740 3.129.393

Kapital andel i ass. virksomhed 3.360

Enterpirse Value (FCF) 2.045.895

Netto Finansielle forpligtelser -121.380

Egenkapitalværdi 1.924.515

Værdi pr. aktie 339,98

Total antal aktier 5.681.244

Egne aktier 6.850

Medarbejderaktier 13.666

Antal aktier i cirkulation 5.660.728

I 1.000 kr. 5661
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Værdiansættelse med residualindkomstmodellen 

På baggrund af ovenstående budget og beregning af WACC kan den teoretiske værdi af Thrane & Thrane nu 

beregnes.   

 

 

Det ses at begge modeller giver samme værdi pr. aktie for Thrane & Thrane  

Delkonklusion 

Den teoretiske værdi af virksomheden Thrane & Thrane pr. den 30. april 2012 blev beregnet til 339,98 kr. 

pr. aktie. Da Cobham afgiver deres købstilbud i februar måned, var på aktiekursen 283 danske kroner. 

Købstilbuddet var på 420 danske kroner pr. aktie, hvilket øjeblikkeligt fik aktiekursen til at stige til et niveau 

på højde med det afgivne tilbud. Aktiekursen er i årsrapporten 2011/2012 angivet til 426,50. Den teoretiske 

værdi er dermed mindre end den markedsfastsatte, hvilket også er korrekt, idet denne teoretiske værdi 

ikke omfatter synergieffekter, som Cobham har indregnet i deres købstilbud.  

 

Thrane & Thrane har som enkeltstående virksomhed haft stor succes og opbygget en solid finansiel 

position, hvilket tydelig har vist sig gennem finans- og gældskrisen, hvor de har opnået den højeste 

omsætning og bruttoavance siden grundlæggelsen. Thrane & Thrane arbejder ud fra et princip om godt 

købmandskab og en målsætning om selvfinansiering.  

 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Historisk budget budget budget budget budget budget budget budget TP

NOPLAT 118.379 109.706 83.949 79.850 72.707 120.491 162.825 176.918 176.126 181.410

Årlig ændring i kerne NDA -19.228 54.013 72.818 86.331 104.392 92.977 77.388 76.073 54.082 51.704

ROIC 11% 10% 14% 12% 10% 16% 20% 21% 20% 20%

RIDO 38.029 30.729 1.113 -8.189 -21.499 18.825 54.517 63.080 56.853 58.273

Tilbagediskonteringsfaktor 1,000 0,933 0,871 0,813 0,759 0,708 0,661 0,617 0,576 0,537

RIDO tilbagediskonteret 38.029 28.680 970 -6.657 -16.313 13.332 36.033 38.913 32.733 31.313

Værdiansættelse RIDO model

PV RIDO t.o.m 2020/2021 127.690

PV af TV 809.465 1.405.938

Nettodriftaktiver 1.105.380

Kapital andel i ass. virksomhed 3.360

Enterpirse Value (RIDO) 2.045.895

Netto Finansielle forpligtelser -121.380

Egenkapitalværdi 1.924.515

Værdi pr. aktie 339,98

Total antal aktier 5.681.244

Egne aktier 6850

Medarbejderaktier 13666

Antal aktier i cirkulation 5.660.728

I 1.000 kr. 5661
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Thrane & Thrane har anerkendt betydningen af deres forskning og udvikling og bruger imponerede 24 

procent af deres omsætning på disse udgifter. Dette er med til at sikre virksomheden en first-mover fordel, 

og set i lyset af deres eksemplariske håndtering af kriserne, sikre større andel af deres markeder.  

Thrane & Thrane’s afsætning er geografisk placeret i Europa, og mange af disse markeder er stadig i krise, 

selvom IMF vurderer en positiv vækst for området som helhed, er der store regionale forskelle. Den 

aftagende vækst i Europa er dog blevet mere end opvejet af øget interesse fra specielt Nordamerika. 

Thrane & Thrane har anerkendt, at den øgede omsætning stammer fra andre markeder end det 

europæiske hjemmemarked. 

Airbus, en af Europas industri mastodonter, spår en lys fremtid for deres flyproduktion, dog drevet af vækst 

uden for Europa. Thrane & Thrane har en række produkter og sprit nye certifikater, der kan sikre dem 

adgang til det enorme marked for flyproduktion. Spillerne på dette marked og det for Thrane & Thrane 

traditionelle, martime marked er enorme koncerner, der er ganske klar over deres position i en 

forhandlingssituation. 

Thrane & Thrane har som enkeltstående virksomhed en række produkter og finansiel formåen til at kunne 

udvide deres forretning mod målet på en omsætning på 2 milliarder danske kroner. Cobham øjnede disse 

muligheder og erhvervede virksomheden. 

 

Integration og rekonstruktion af Thrane & Thrane i Cobham 

Her følger det tredje hovedkapitel, og kapitlet er en undersøgelse af den proces Thrane & Thrane har 

gennemløbet for at blive en del af Cobham. Denne undersøgelse af processen har til formål at afdække de 

synergier Cobham Plc. kan skabe med Thrane & Thrane som en del af deres virksomhed.  

 

Integration 

Cobham’s opkøb af Thrane & Thrane var en horisontal fusion og skabte en bred base for denne del af 

Cobham´s virksomhed. En horisontal fusion er kendetegnet ved et opkøb af en konkurrerende virksomhed i 

samme marked. Denne afsnit undersøger, hvordan Cobham fik Thrane & Thrane transformeret fra 

selvstændig virksomhed til et datterselskab. 

 

 

Firm infrastructure 

I forbindelse med overtagelse af Thrane & Thrane opretter Cobham en specialiseret SATCOM 

forretningsdivision (Cobham, 2013, side 81). Grundlaget for oprettelsen af en særskilt forretningsdivision 
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var et ønske om en udvidelse af forretningsmuligheder for SATCOM produkterne og en forøgelse af deres 

handlingsmuligheder. Tidligere var SATCOM tilknyttet Aerospace Communications forretningsenheden, og 

SATCOM produkterne fik dermed en sekundær position i forhold til de audio- og 

radiokommunikationssystem produkter forretningsenheden råder over. Den ny oprettede SATCOM 

forretningsenhed får hovedsæde i Lyngby i det gamle Thrane & Thrane domicil. Forretningsenheden 

overtager dermed bygninger fra Thrane & Thrane og samtidig bibeholdes alle aktiviteter, der supporterer 

værdikæden i Lyngby. Cobham vælger at udnævne den tidligere CEO for Thrane & Thrane, Walther 

Thygesen, til CEO28 for den nye forretningsenhed. 

Geografisk set er den nye SATCOM forretningsenhed placeret med domicil i Lyngby og udviklingsafdelinger 

i Cape Town i Sydafrika, Orlando  og Concord, begge placeret i De Forende Stater. Produktionsafdelinger er 

placeret i de samme byen, samt Kina og Taiwan. 

Den nye forretningsenhed forventes at spare 4 millioner britiske pund på stabsfunktioner som følge af 

synergieffekter i årene 2013 og 2014 (Cobham, 2013, side 27) i forhold til de afholdte udgifter for året 

2012. Dette er svarende til en besparelse på 3529 millioner danske kroner samlet set fordelt over de 2 år. 

Dette er svarende til en besparelse på 15 procent årligt.  

 

Human ressource management 

Den vigtigste ressource for den nye SATCOM er deres forsknings- og udviklingsafdeling. De tilknyttede 

ingeniører har stor ekspertise og har oparbejdet et stort knowhow. Disse ressourcer er så vital en del af 

forretningsgrundlaget for den nye SATCOM forretningsenhed, at besparelser næppe vil falde i denne 

kategori. Med det spredte geografiske placering er opretholdelse af en specialiseret HR også højt prioriteret 

for at kunne håndtere de forskellige lovmæssige udfordringer, de enkelte lande repræsenterer. 

 

Technology development 

Den første opgave for den nye SATCOM forretningsenhed var en strømligning af processer og 

arbejdsgange. Dette var blev allerede påbegyndt under opkøbet i forbindelsen en due diligence 

gennemgang af Thrane & Thrane. Formålet med en due diligence er minimering af risiko. SATCOM 

forretningsenheden står over for den udfordring at samle 2 separate former for knowhow til en enkelt 

form, baseret på ideerne og kulturen i Cobham koncernen.  

Den tidligere SATCOM afdeling fra Cobham havde egne ingeniører tilknyttet med deres specialeområde og 

                                                           
28 Chief Executive Officer 
29 Omregnet efter dagskurs den 9. maj 2013 (4 mio. pund X valuta kurs på 8,8009 = 35.206.600 DKR)   
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med tilknytning både til produktion og til nyudvikling af produkter. Dette var også tilfældet for Thrane & 

Thrane. SATCOM forretningsenheden er påbegyndt arbejdet med sammenlægning af ingeniørafdelingerne 

og deres overlapninger, både med hensyn til produktionsprocesser og nyudvikling af produkter.  

SATCOM forventes i lighed med resten af Cobham koncernen forsat at udvikle deres nuværende produkter, 

samt udvikle nye produkter til markedet. Cobham koncernen forsøger i hærdigt at stimulere vidensdeling 

på tværs af forretningsenheder og har således et samlet koordineringsråd til overvågning og fordeling af 

forsknings- og udviklingsressourcer på tværs af enhederne (Cobham, 2013, Side 8). Cobham har på 

koncernniveau et langsigtet mål med direkte investeringer i forskning og udvikling på 6 procent (Cobham, 

2013, side 12), dog er dette tal undtaget alle former for udviklingsarbejder i samarbejde med deres kunder 

og/eller leverandører. Det vurderes derfor at det reelle udgift til forskning og udvikling er langt højere for 

Cobham. Der vurderes, at den nye forretningsenhed kan sænke deres udgift til 19 procent af omsætningen, 

som følge af opnåede synergieffekter. Forretningsenheden vil stadig opnå samme resultater og first-mover 

fordel ved udnyttelse af interne ressourcer i Cobham koncernen.  

 

Procurement 

Som nævnt tidligere beholdt den nye forretningsenhed Thrane & Thrane’s gamle domicil i Lyngby. SATCOM 

forretningsenheden skal have ændret forretningskultur hos de tidligere medarbejdere og have 

inkorporeret, at de nu er en del af en kæmpe koncern. Denne kulturændring skal videreføres i 

forhandlingssituationer, hvor virksomheden nu står endnu stærkere over for både leverandører og kunder. 

Det vurderes dog, at kunder til stadighed har en stor forhandlingsstyrke, og derfor vil besparelser opnået på 

leverandør blive overført direkte til kunder, og derved holdes bruttoavancen konstant. 

 

Inbound logistics 

SATCOM forretningsenheden har produktionsfaciliteter spredt rundt om i verden og samtidig en betydelig 

del af produktionen outsourcet til leverandører. Dette stiller store krav til de afdelinger, der varetager 

inbound logistics aktiviteterne. Disse afdelinger søger for, at lageret er tilpas, således at produktionen aldrig 

mangler råvarer, og samtidig at råvarer ikke lagerføres i større skala. Det vurderes, at disse afdelinger 

bibeholder det nuværende udgiftsniveau for SATCOM forretningsenheden, da en besparelse vil kræve 

opførsel af nye produktionsfaciliteter, der muliggør at inbound logistics aktiviteterne kan samles. 

 

Operations 

SATCOM har produktionsfaciliteter i Danmark, Sydafrika og USA. Der udover bliver en lang række dele 

fabrikeret hos underleverandører i Taiwan og Kina. De nuværende produktionsfaciliteter i Danmark, 
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Sydafrika og USA er placeret strategisk i forhold til de markeder de servicerer, samt tæt på forsknings- og 

udviklingsafdelinger. SATCOM forretningsenhedens produkter er kendt for deres funktionalitet under 

ekstreme forhold, og dette kræver stor kontrol over produktionen og indgående kendskab til de processer, 

produkterne gennemløber. På baggrund af dette vurderes det, at besparelse fra operations aktiviteter skal 

stamme fra nye produktionsfaciliteter i lighed med inbound logistics. Det vurderes på baggrund af de 

seneste års resultater og besparelser på faste omkostninger, at besparelsen ved opførslen af nye 

produktionsfaciliteter er relativt små, og derved udelukkes denne mulighed. 

 

Outbound logistics 

Kernemarkeder for SATCOM forretningsenheder vil i høj grad være vækst økonomier i Asien. De 

traditionelle markeder i Europa og USA vil bibeholdes deres omsætning og på sigt igen øge volumen af 

deres omsætning. Outbound logistics aktiviteterne skal øge deres fokus på de nye områder i Asien og 

samtidig stadig sikre kontinuerligt varestrøm til Europa og USA, således efterspørgslen bliver mødt. Det 

vurderes, at denne tendens kan imødekommes uden yderligere at skulle øge omkostninger. 

 

Marketing and Sales       

Som et led i integrationen bibeholdes varemærker og produktnavne fra Thrane & Thrane i det nye SATCOM 

forretningsenhed. Markting and sales aktiviteterne kan derved fokusere deres ressourcer til 

navnforandringen. SATCOM afdelingen kan udnytte kendskabet af Cobham-brandet i jagten på nye kunder. 

Men da Cobham for mange af kunderne er kendt i forvejen for deres andre produkter, vurderes det, at der 

ikke skal yderligere omkostninger til disse aktiviteter. 

 

Services 

SATCOM forretningsenheder kunder er typisk virksomheder og myndigheder, og derfor er slutbrugere 

længere fremme i kæden. Kunder har typisk selv meget specialviden og kendskab til produkterne og deres 

funktion. Ved større projekter såsom opførelse af en landstation deltager ingeniører fra SATOM på lige fod 

med kundernes ingeniører. Det vurderes, at der ikke skal yderligere omkostninger til disse aktiviteter. 

Delkonklusion 

Integrationen af Thrane & Thrane i virksomheden Cobham er forløbet glat. Hovedårsagen til dette glatte 

forløb er det valg, Cobham træffer ved at oprette en særskilt SATCOM forretningsenhed, som tager 

udgangspunkt i det hedengangne Thrane & Thrane. Domicilet placeres i Lyngby, hvor Thrane & Thrane 

tidligere havde domicil.  
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Ved denne manøvre sikrer Cobham, at knowhow, produktkendskab og innovative kræfter bliver i selskabet 

og samtidigt skabes en konsensus om, at kulturen fra Thrane & Thrane videreføres. Stabsfunktionerne 

overføres og strømlines, således at driften kan derved fortsætte uanfægtet. Opgaverne for 

stabsfunktionerne vokser, men visse specialistfunktioner såsom risikostyring af valuta overtages af 

moderselskabet. 

Ved integration af Thrane & Thrane i Cobham måtte der træffes nogle valg om nedskæringer på antal af 

ingeniører på områder, hvor de to tidligere selskaber overlappede hinanden. Men samtidigt har SATCOM 

nu adgang til samtlige forskningsafdelinger på tværs af Cobham og kan derved forbedre deres produkter på 

helt nye måder. 

Værdiansættelse af Thrane & Thrane med synergieffekter 

Her følger det sidste kapitel i denne hovedopgave, og kapitlet er en værdiansættelse af Thrane & Thrane 

med synergieffekter. Formålet med kapitlet er at udelede den fulde værdi af Thrane & Thrane for Cobham. 

Denne værdiansættelse med synergieffekter baseres på data fra de strategiske og regnskabsanalytiske 

afsnit fra værdiansættelse uden synergieffekter, og derved benyttes samme antagelser i begge 

værdiansættelsesafsnit. 

 

WACC 

For at muliggøre sammenligning af værdiansættelserne holdes WACC konstant. Dette betyder, at WACC der 

benyttes til tilbagediskontering er 7,145 procent. 

 

Budgettering 

I dette afsnit opstilles Thrane & Thrane´s budget for de kommende 9 år. Budgettet er tilpasset med 

analysen fra integrationsafsnittet. Budgettet løber i perioden 2012/2013 til 2020/2021, hvor 

terminalperioden begynder. Terminalperioden har en konstant vækst på 3 procent. 

 

Budgetforudsætninger 

Omsætningsudvikling 

Som beskrevet benyttes samme antagelser i begge værdiansættelsesafsnit, og derfor er udvikling for 

omsætning identisk for begge værdiansættelser. 
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Bruttoavance 

Den nye forrentningsenhed SATCOM opretholder samme produktionsstruktur, som hedengangne Thrane & 

Thrane, og udelukker derved stordrifts fordele på indkøb af råvarer og materialer. Bruttoavancen forbliver 

derfor identisk med bruttoavancen fra værdiansættelse uden synergieffekter.  

 

Udviklingsomkostninger 

På udviklingsomkostninger opnår Cobham en stor synergieffekt. Cobham kan ved hjælp fra interne 

ressourcer drive omkostninger ned til 19 procent af omsætningen. Denne synergieffekt sikrer, at SATCOM 

fastholder deres komparative fordele som first-mover, og at de på sigt langt hurtigere og effektivt kan 

udvikle nye produkter til Inmarsat´s tjenester. Besparelsen er på 19 procent opnås dog først året 

2013/2014, dette er grundet opsigelsesperioden og implementering af ny struktur. 

 

Distributionsomkostninger 

Den nye forretningsenhed SATCOM ændrede ikke på fabrikker og produktionsfaciliteter og derfor vurderes 

det, at distributionsomkostninger ikke ændres. Distributionsomkostninger bliver identisk med 

distributionsomkostninger fra værdiansættelse uden synergieffekter.  

 

Administrationsomkostninger 

På administrationsomkostninger opnår Cobham en stor synergieffekt. Cobham har ved oprettelsen af en ny 

forretningsenhed flyttet flere specialistfunktioner til moderselskabet. Cobham har vurderet en besparelse 

på 4 millioner pund fordelt ligeligt over regnskabsårene 2012/2013 og 2013/2014. Der forventes, at den 

øgede efterspørgsel i Nordamerika og Asien, Oceanien & andre vil øge administrationsomkostninger fra 

regnskabsåret 2014/2015 til og med 2018/2019, hvor omkostningerne vil stabiliseres på 8,5 procent af 

nettoomsætningen. 

 

Afskrivninger 

Afskrivning hos den nye SATCOM forretningsenhed vil i lighed med Thrane & Thrane blive drevet af 

størrelsen på udviklingsomkostningerne. Da Cobham opnår store positive synergieffekter på deres 

udviklingsomkostninger, vil der følge modsatrettet effekt på afskrivningerne. Afskrivning vil derfor blive 

mindre fra året 2013/2014, hvor synergieffekten på udviklingsomkostninger opnås, og positivt påvirke 

NOPLAT med 9 procent. 

 



 Henrik Sonne Beyer  
   

72 
 

Aktivernes omsætningshastighed 

Med Cobham´s valg ved oprettelse af en ny forretningsenhed og derved fastholdt den nuværende 

værdikæde vurderes det, at aktivernes evne til at skab omsætning ikke ændres. Aktivernes 

omsætningshastighed bliver identisk med aktivernes omsætningshastighed fra værdiansættelse uden 

synergieffekter.  

 

I nedenstående tabel ses de samlede budgetforudsætninger for hele budget- og terminalperioden. 

 

Tabel 19 Budgetforudsætninger ved værdiansættelse med synergieffekter. Egen tilvirkning 

 

Budget 

I nedenstående tabel er det samlede udregnede budget for perioden 2012/2013 til 2020/2021. 

 

Tabel 20 Budget for 2012/2013 til 2020/2021 ved værdiansættelse med synergieffekter. Egen tilvirkning 

Med de indregnede synergieffekter opnås en stor forbedring af EBITDA, som nu udvikler sig positivt 

gennem hele perioden. De indregnede synergieffekter sikre, at Cobham opnår et positivt resultat på deres 

overskudsgraden fra salg. Denne forbedring kan følges til NOPLAT, men på grund af de mindskede 

afskrivninger er forbedringerne væsentligt mindre end hos EBITDA. 

 

 

 

 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Budgetforudsætninger Historisk budget budget budget budget budget budget budget budget TP

Bruttoavance 47,39 % 46,50 % 45,00 % 44,50 % 45,00 % 46,00 % 47,00 % 47,00 % 47,00 % 47,00 %

Udviklingsomkostninger -24,12 % -24,00 % -19,00 % -19,00 % -19,00 % -19,00 % -19,00 % -19,00 % -19,00 % -19,00 %

Distributionsomkostinger -12,11 % -12,00 % -14,00 % -15,00 % -16,00 % -14,00 % -13,00 % -12,00 % -12,00 % -12,00 %

Administrationsomkostninger -9,50 % -8,50 % -9,05 % -9,50 % -9,50 % -9,25 % -9,00 % -8,50 % -8,50 % -8,50 %8,50 %

Afskrivninger 12,00 % 12,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 %

AOH 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Kerne Nettodriftsaktiver 1.105.380 1.159.393 1.232.211 1.318.542 1.422.934 1.515.911 1.593.299 1.669.373 1.723.455 1.775.159

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Budget Historisk budget budget budget budget budget budget budget budget TP

Nettoomsætning 1.127.081 1.170.198 1.243.694 1.330.830 1.436.195 1.530.039 1.608.148 1.684.931 1.739.517 1.791.703

Vareforbrug -592.920 -626.056 -684.032 -738.611 -789.907 -826.221 -852.319 -893.013 -921.944 -949.602

Bruttoresultat 534.161 544.142 559.662 592.219 646.288 703.818 755.830 791.917 817.573 842.100

Udviklingsomkostninger -271.856 -280.847 -236.302 -252.858 -272.877 -290.707 -305.548 -320.137 -330.508 -340.424

Distributionsomkostinger -136.525 -140.424 -174.117 -199.625 -229.791 -214.205 -209.059 -202.192 -208.742 -215.004

Administrationsomkostninger -107.017 -99.451 -112.538 -126.429 -136.439 -141.529 -144.733 -143.219 -147.859 -152.295

EBITDA 18.763 23.420 36.705 13.308 7.181 57.376 96.489 126.370 130.464 134.378

Afskrivninger 139.076 140.424 111.932 119.775 129.258 137.703 144.733 151.644 156.557 161.253

EBIT 157.839 163.844 148.637 133.083 136.439 195.080 241.222 278.014 287.020 295.631

Skat -39.460 -40.961 -37.159 -33.271 -34.110 -48.770 -60.306 -69.503 -71.755 -73.908

NOPAT 118.379 122.883 111.478 99.812 102.329 146.310 180.917 208.510 215.265 221.723

Kerne Nettodriftsaktiver 1.105.380 1.159.393 1.232.211 1.318.542 1.422.934 1.515.911 1.593.299 1.669.373 1.723.455 1.775.159
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Værdiansættelse af Thrane & Thrane med synergieffekter 

På baggrund af ovenstående budget og WACC kan den teoretiske værdi af Thrane & Thrane med 

synergieffekter nu beregnes. 

 

 

Tabel 21 Værdiansættelser med FCF og RIDO model for Thrane & Thrane med synergieffekter. Egen tilvirkning 

Den fuldstændige værdiansættelse med DCF modellen ses i bilag 5. 

Den fuldstændige værdiansættelse med residualindkomstmodellen ses i bilag 6. 

Det ses at begge modeller giver samme værdi pr. aktie for Thrane & Thrane  

Delkonklusion 

Den teoretiske værdi af Thrane & Thrane med synergieffekter pr. den 30. april 2012 blev beregnet til 

464,91 kr. pr. aktie. Som tidligere beskrevet var den tilbudte købskurs fra Cobham på 420 danske krone pr. 

aktie. Den tilbudte kurs var ved afgivelsen i februar cirka 48 procent højere end markedskursen. Cobham 

vurderede, således at værdien af Thrane & Thrane var undervurderet i forhold til markedet. Cobham’s 

tilbudskurs afspejler både deres forventninger til fremtiden og synergieffekter ved et opkøb.  

Ved at opstille Thrane & Thrane’s værdikæde kunne mulige synergieffekter analyseres, som enkeltstående 

drivere. Cobham valgte at oprette en ny forretningsenhed i stedet for en fusion af en eksisterende 

forretningsenhed, og det netop opkøbte Thrane & Thrane. Det nye forretningsenhed kunne derved bygge 

på værdikæden fra Thrane & Thrane og den udskilte del af Cobham. Til trods for at byggestenene for 

værdikæden var på plads var en integration af Thrane & Thrane i Cobham påkrævet.  

Værdikædeanalysen viste, at Cobham beholdt den overordnede firmainfrastruktur fra Thrane & Thrane, 

men kunne høste betydelige synergieffekter ved nedlæggelser af specialiststillinger i stabsfunktioner og 

overlap af stabsfunktioner med moderselskab og forretningsenhed. Synergieffekterne gav en besparelse på 

15 procent i forhold til Thrane & Thrane, som enkeltstående virksomhed. Ansættelsesforhold for en 

Værdiansættelse FCF model

PV FCF t.o.m 2020/2012 388.044

PV af Terminalværdi 2.361.730

Kapital andel i ass. virksomhed 3.360

Enterpirse Value (FCF) 2.753.134

Netto Finansielle forpligtelser -121.380

Egenkapitalværdi 2.631.754

Værdi pr. aktie 464,91

Værdiansættelse RIDO model

PV RIDO t.o.m 2020/2021 274.939

PV af TV 1.369.455

Nettodriftaktiver 1.105.380

Kapital andel i ass. virksomhed 3.360

Enterpirse Value (RIDO) 2.753.134

Netto Finansielle forpligtelser -121.380

Egenkapitalværdi 2.631.754

Værdi pr. aktie 464,91
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multinational virksomhed med udvikling, produktion og salgssteder spredt rundt i verden er så omfattende, 

at der ikke kunne opnås nogle synergieffekter på HR arbejde ved integration i Cobham. Cobham var klar 

over at knowhow i den opkøbte virksomhed skulle bibeholdes for at sikre fortsat drift og en opretholdelse 

af det innovative miljø. Dette løste Cobham ved at oprette den ny forretningsenhed og tilpasse den 

eksisterende kultur til kulturen i Cobham. Det innovative miljø, hvor den teknologiske udvikling foregår, 

sikrede Cobham yderligere synergieffekter. Cobham har tidligere oprettet et koordineringsråd, der sikrer 

allokering af interne udviklingsressourcer efter behov til de forskellige forretningsenheder og derved kan 

den nye forretningsenhed mindske deres udviklingsomkostninger og samtidigt opretholde innovative 

komparative fordele. Denne reduktion af udviklingsomkostninger medfører et fald i afskrivninger, der som 

tidligere skrevet er bestemt af størrelsen på udviklingsomkostningerne. 

Den teoretiske kurs af Thrane & Thrane med indregnede synergieffekter overstiger den kurs Cobham 

erhvervede aktierne for. Cobham’s vurdering af værdien for Thrane & Thrane var i februar måned meget 

højere end markedets, men med de interne styrker og muligheder var Thrane & Thrane væsentligt mere 

værd for Cobham. De synergieffekter Cobham kunne høste ved integration af Thrane & Thrane i deres 

koncern betød, at prisen for opkøbet var meget favorabel. 

 

Konklusion 

Thrane & Thrane var i mange år spydspidsen for dansk deltagelse i satellitkommunikationsudvikling med 

tætte forbindelser til Danmarks Tekniske Universitet. Thrane & Thrane var en højt specialiseret virksomhed 

med fokus på udvikling af produkter opkoblet til Inmarsat satellitnetværk. Produkterne var i høj grad 

henvendt til den maritime industri, men i de senere år viste den aeronautiske industri vist stor interesse for 

produkter med office-in-the-sky tankegangen og muligheden for at sikre deres passagerer konstant 

tilkobling til internettet. 

 

Størstedelen af Thrane & Thrane’s afsætning var geografisk placeret i Europa, og mange af disse markeder 

er stadig i krise, selvom IMF vurderer en positiv vækst for området som helhed, er der store regionale 

forskelle. Den aftagende vækst i Europa er dog blevet mere end opvejet af øget interesse fra specielt 

Nordamerika. Thrane & Thrane havde anerkendt, at den øgede omsætning stammer fra andre markeder 

end det europæiske hjemmemarked. De nye vækstmarkeder kan sikre økonomisk vækst for den nye 

forretningsenhed SATCOM i en tid, hvor udviklingen på hjemmemarkedet er usikkert. De nye markeder 

stiller fundamentalt andre krav til virksomheden end hjemmemarkedet. Disse nye markeder vil alle 

fremover opleve stor vækst, men i takt med at omsætningen øges vil problemer med det politiske miljø 
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opstå. Disse problemer kan være afkrævning af bestikkelse og favorisering af hjemmemarkeds-

virksomheder. 

 

I bestræbelser på at mindske omkostninger og holde fokus på deres kernekompetencer besluttede Thrane 

& Thrane at outsource dele af deres produktion til Kina og Taiwan. Som følge af et stærkt stigende BNP har 

lønudviklingen i Kina taget fart og er på det seneste med støtte fra regeringen steget kraftigt grundet 

indførsel af højere minimumsløn. Selv under den finansielle krise steg lønningerne i Kina. Selvom 

lønniveauet ikke har nået europæiske eller amerikanske højder er stigninger i løn lig med en stigning i 

produktionsomkostninger og dermed et dårligere resultat på bundlinjen. Den samme udvikling finder sted i 

Taiwan, dog ikke med samme hastighed. 

 

Ved reformulering af den officielle egenkapitalopgørelse fra Thrane & Thrane afsløres et kontinuerligt fokus 

på udbetaling af udbytte til aktionærerne og et ønske om at tilbageføre værdi for aktionærens investerede 

kapital. Der stræbes efter at udlodde cirka 30 procent i udbytte årligt og endda yderligere i de gode år. 

Ved reformulering af den officielle balance fra Thrane & Thrane afsløres en virksomhed i vækst og med 

fokus på deres kerneforretning. Balancen indeholder meget få poster, som ikke direkte kan henføres til 

driften. Thrane & Thrane’s ønsker om godt købmandsskab kommer også til udtryk i deres konstante fokus 

på en nedbringelse af den langsigtede gæld og opbygning af likvide midler. Dette ses tydeligt af den 

nuværende finansielle gearing på blot 17 procent. En analyse af Thrane & Thrane’s rentabilitet afslører, at 

virksomheden formår at skabe værdi på baggrund af deres optagne gæld. 

 

Ved integration af Thrane & Thrane høstede Cobham store synergieffekter i administrationsomkostninger. 

Disse synergieffekter medførte nedlæggelser af specialiststillinger i stabsfunktioner og nedlæggelse af 

overlappende stabsfunktioner mellem moderselskab og forretningsenhed. Synergieffekterne gav en 

besparelse på 15 procent for Cobham. 

Ved integration af det innovative miljø fra Thrane & Thrane blev Cobham sikret yderligere synergieffekter. 

Cobham havde tidligere oprettet et koordineringsråd, der sikre allokering af interne udviklingsressourcer til 

forretningsenheder, der har behov for yderligere ressourcer. Dette koordineringsråd og de interne 

ressourcer medfører at den nye forretningsenhed mindsker deres udviklingsomkostninger og samtidigt 

opretholde deres innovative komparative fordel. 

Den integrerede SATCOM produktportefølje tilbyder nu satellitkommunikation fra ethvert type fartøj og til 

både civilt og miltært brug. Cobham har ved opkøbet sikret sig en brede del af markedet for 

satellitkommunikation, og derved cementeret deres position, som en af de førende i 
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satellitkommunikationsindustrien. 

 

Billedet der tegner sig er, at Cobham har sikret sig en vigtig addition til deres koncern billigt, og at den 

afgivne købskurs var konstrueret på en sådan måde, at gevinsterne fra synergieffekter oversteg differencen 

mellem den afgivne købskurs fra Cobham og markedskursen. Markedet havde dermed prissat Thrane & 

Thrane forkert og undervurderede kursen for aktien. Der var svage tegn på en opjustering af aktiekursen i 

markedet ved afslutning af regnskabsåret 2011/2012, hvor aktiekurs endte på 426,50 kroner og dermed 

højere end Cobham´s købskursen på 420 kroner.  

 

Perspektivering 

Denne opgave har et indadvendt perspektiv på værdien af Thrane & Thrane. I kraft af Cobham’s overtagelse 

af Thrane & Thrane ændres dynamikken i markedet. Markedet var tidligere præget af relativt ligeværdige 

virksomheder med samme størrelse, men med forskellige satellitoperatør og dermed forskelligt 

fokusområde. De tilbageværende virksomheder er nu tvunget til konkurrence med giganten Cobham med 

deres vidt forgrenede netværk af dattervirksomheder. Denne ændrede markedsdynamik bliver meget 

interessant at følge, idet en åbenlys konsekvens af denne ændring vil være en konsolidering af markedet, 

hvor de forskelige satellitoperatører kan have stærke interesser i præge markedet for at sikre egen 

position. Cobham har meget stærke kort på hånden for denne konsolidering med en bred 

produktportefølje, et unikt samarbejde med Inmarsat og solid finansiel position, samt en vilje til opkøb som 

et middel til konsolidering. 

 

 

 

  

http://www.ordbogen.com/opslag.php?dict=rtsk&word=konstruere
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Bilag 

Bilag 1 - Egenkapital opgørelse fra 2011/2012 

 

 

 

  

  

Valutakursregulering af udenlandske enheder 4.220 4.220

Værdiregulering af sikringsinstrumenter: 0

Årets værdiregulering af sikringsinstrumenter 978 978

Overført til nettoomsætning 0

Skat af bevægelser i anden totalindkomst -244 -244

Anden totalindkomst efter skat 0 4.220 734 0 0 4.954

Årets resultat 113.020 0 113.020

Årets totalindkomst 0 4.220 734 113.020 0 117.974

Aktiebaseret aflønning 3.771 3.771

Udbytte til aktionærer 39 -45.302 -45.263

Kapitaludvidelser 370 742 1.112

Egenkapital 30. april 2012 113.625 6.798 -161 927.139 0 1.047.401
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Bilag 2 - De officielle resultatopgørelser fra årsrapporter 

 

 

  

1.000 kr. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Nettoomsætning 918.890 1.121.062 1.253.276 1.235.370 1.051.048 1.092.929 1.127.081

Produktionsomkostninger

Vareforbrug -547.980 -654.483 -693.488 -716.886 -593.906 -573.596 -587.388

Udviklingsomkostninger -75.358 -122.919 -128.514 -159.335 -155.556 -131.329 -157.380

Bruttoresultat 295.552 343.660 431.274 359.149 301.586 388.004 382.313

Distributionsomkostinger -84.102 -123.081 -140.791 -115.934 -112.413 -117.490 -123.942

Administrationsomkostninger -84.553 -103.067 -102.119 -93.682 -74.778 -76.229 -102.556

Integrationsomkostninger -39.119

Restruktureringsomkostninger -125.511 -24.660

Resultat af prmær drift (EBIT) 126.897 78.393 62.853 124.873 114.395 194.285 155.815

Værdiregulering af aktiver bestemt til salg 7.000 -6.324 -2.234

Finansielle indtægter 2.820 15.786 7.447 21.683 5.704 4.992 13.925

Finansielle omkostninger -13.536 -39.070 -36.890 -33.249 -38.617 -17.333 -14.465

Resultat før skat 116.181 62.109 27.086 111.073 81.482 181.944 155.275

Skat af resultat -28.706 -16.806 -5.550 -25.606 -22.622 -48.258 -42.255

Årets resultat 87.475 45.303 21.536 85.467 58.860 133.686 113.020

Resultat disponering

Foreslået udbytte (31%, 37%) 26.975 30.286 30.816 30.991 33.976 45.302

Overført fra overført resultat -9.280

Overført resultat 60.500 15.017 54.476 24.884 88.384 113.020

Årets resultat 87.475 45.303 21.536 85.467 58.860 133.686 113.020
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Bilag 3 - De officielle balancer fra årsrapporter 

 

1.000 kr.

AKTIVER 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Software 11.975 8.255 10.470 11.597 14.190 14.615 15.536

Kundekartotek (keymoney) 194.167 184.167 183.917 172.916 161.917 150.917

Udviklingsprojekter, afsluttede 111.804 192.335 220.003 210.354 235.651 197.879 231.159

Udviklingsprojekter, igangværende 152.670 108.813 145.086 159.506 118.564 170.757 137.219

Goodwill 124.820 461.147 447.299 457.310 457.310 457.310 457.310

401.269 964.717 1.007.025 1.022.684 998.631 1.002.478 992.141

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 19.233 18.148 17.062 15.976 14.891 13.807 14.989

Fly 1.284 105 80 731 554 0

Tekniske anlæg og maskiner 21.680 23.770 21.108 18.441 20.649 24.081 23.830

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 11.863 16.006 14.820 13.509 10.389 7.177 8.463

Anlæg under opførelse 324 3.687 2.817 3.570 2.403 1.505 397

54.384 61.716 55.887 52.227 48.886 46.570 47.679

Finansielle aktiver

Kapitalandele i associeret virksomhed 3.360

Deposita 7.214 7.105 7.377 7.668 7.843 8.432 8.800

Andre tilgodehavender 7.176 5.420 3.194 3.197

Udskudt skatteaktiv 4.959 32.560 33.468 24.024 16.484 12.404 11.117

12.173 39.665 48.021 37.112 27.521 24.033 23.277

Langfristede aktiver i alt 467.826 1.066.098 1.110.933 1.112.023 1.075.038 1.073.081 1.063.097

Kortfristede aktiver

Varebeholdning 221.385 226.245 298.552 307.917 215.322 187.674 172.564

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 244.459 290.158 257.440 231.610 232.694 236.567 250.109

Igangværende arbejder for fremmede regning 1.854 7.529 0 0 12.325 4.175

Andre tilgodehavender 4.464 48.033 21.271 1.778 1.122 2.424 5.752

Periodeafgræsningsposter-omkostning efterfølgende år 7.553 19.094 9.126 9.905 9.089 10.199 11.721

Selskabsskat 5.030 0 0 0

263.360 364.814 287.837 243.293 242.905 261.515 271.757

Likvide beholdninger 17.871 160.610 50.995 52.454 131.834 173.748 137.925

Aktiver klassificeret med henblik på salg 30.160 47 43 0 0 0

Kortfristede aktiver i alt 502.616 781.829 637.431 603.707 590.061 622.937 582.246

Aktiver i alt 970.442 1.847.927 1.748.364 1.715.730 1.665.099 1.696.018 1.645.343

PASSIVER

Egenkapital

Aktiekapital 98.090 110.131 112.060 112.695 113.255 113.255 113.625

Reserve for sikringstransaktioner 6.099 1.709 -4.804 -3.412 -895 0

Reserve for valutaregulering -220 914 -1.218 -5.626 4.976 2.578 0

Overført resultat 408.801 597.277 614.196 682.806 715.339 809.567 933.776

Foreslået udbytte 26.975 30.286 30.816 30.991 33.976 45.302 0

Egenkapital i alt 533.646 744.707 757.563 816.062 864.134 969.807 1.047.401

Langfristede gældsforpligtelser

Pensioner & ligende forpligtelser 74.587 12.084 20.550 15.234 7.615 3.949

Udskudt skat 89.658 129.177 126.265 137.964 130.069 134.986 131.655

Hensatte forpligtelser - langfristet 19.556 0 2.082 3.412

Kreditinstitutter - langfristet 101.429 461.803 413.700 387.920 337.411 7.291 4.868

Langfristede forpligtelser 210.643 665.567 552.049 546.434 482.714 151.974 143.884

Kortfristede gældsforpligtelser

Lån - kortfristet 50.800 176.578 50.619 53.762 53.762 331.478 2.423

Kassekredit - kortfristet 43.479 45.767 14.580 0 201.602

Hensatte forpligtelser - kortfristet 15.388 26.978 14.110 10.823 10.779 10.779 9.683

Forudbetalinger fra igangværende arbejder for fremmede regning 3.105 2.068 0 0

Forudbetalinger fra kunder 1.207 13.977 3.172 1.325 4.527 1.573 9.089

Leverandørgæld 103.790 152.666 232.428 103.482 113.146 121.057 117.215

Selskabsskat 189 18.560 17.677 16.113 16.120 33.279 31.269

Anden gæld 50.383 45.082 70.252 112.816 95.192 69.697 77.493

Periodeafgræsningsposter-indtægt efterfølgende år 4.396 3.812 3.910 7.078 10.145 6.374 5.284

Kortfristede gældsforpligtelser 226.153 437.653 438.752 353.234 318.251 574.237 454.058

Forpligtelser i alt 436.796 1.103.220 990.801 899.668 800.965 726.211 597.942

Passiver i alt 970.442 1.847.927 1.748.364 1.715.730 1.665.099 1.696.018 1.645.343
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Bilag 4 - Beta fra Bloomberg 
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Bilag 5 – Værdiansættelse med synergieffekter DCF modellen 

 

 

  

Værdiansættelse

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Historisk budget budget budget budget budget budget budget budget TP

NOPLAT 118.379 122.883 111.478 99.812 102.329 146.310 180.917 208.510 215.265 221.723

Årlig ændrig i kerne NDA -19.228 54.013 72.818 86.331 104.392 92.977 77.388 76.073 54.082 51.704

FCF = DO-∆NDA 137.608 68.870 38.660 13.481 -2.063 53.333 103.528 132.437 161.183 170.020

Tilbagediskonteringsfaktor 1,000 0,933 0,871 0,813 0,759 0,708 0,661 0,617 0,576 0,537

FCF tilbagediskonteret 137.608 64.277 33.676 10.960 -1.566 37.769 68.428 81.698 92.801 91.361

Værdiansættelse FCF model

PV FCF t.o.m 2020/2012 388.044

PV af Terminalværdi 2.361.730 4.102.023

Kapital andel i ass. virksomhed 3.360

Enterpirse Value (FCF) 2.753.134

Netto Finansielle forpligtelser -121.380

Egenkapitalværdi 2.631.754

Værdi pr. aktie 464,91

Note 2

Antal aktier i cirkulation 5.681.244

Egne aktier 6850

Medarbejderaktier 13666

5.660.728

I 1.000 kr. 5661
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Bilag 6 – Værdiansættelse med synergieffekter Residualindkomst modellen 

 

Værdiansættelse

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Historisk budget budget budget budget budget budget budget budget TP

NOPLAT 118.379 122.883 111.478 99.812 102.329 146.310 180.917 208.510 215.265 221.723

Årlig ændrig i kerne NDA -19.228 54.013 72.818 86.331 104.392 92.977 77.388 76.073 54.082 51.704

ROIC 0,11 0,11 0,18 0,15 0,14 0,19 0,23 0,25 0,25 0,25

RIDO 38.029 43.906 28.642 11.774 8.122 44.645 72.608 94.673 95.992 98.586

Tilbagediskonteringsfaktor 1,000 0,933 0,871 0,813 0,759 0,708 0,661 0,617 0,576 0,537

RIDO tilbagediskonteret 38.029 40.978 24.950 9.572 6.163 31.616 47.991 58.402 55.267 52.976

Værdiansættelse RIDO model

PV RIDO t.o.m 2020/2021 274.939

PV af TV 1.369.455 2.378.568

Nettodriftaktiver 1.105.380

Kapital andel i ass. virksomhed 3.360

Enterpirse Value (RIDO) 2.753.134

Netto Finansielle forpligtelser -121.380

Egenkapitalværdi 2.631.754

Værdi pr. aktie 464,91

Note 2

Antal aktier i cirkulation 5.681.244

Egne aktier 6850

Medarbejderaktier 13666

5.660.728

I 1.000 kr. 5661


