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Executive summary 
We started this thesis with the main question: How much is an FLS stock worth 23 February 2011? 

The question was motivated by a curiosity about how companies in very cyclical markets are valued 

− not to mention the large swings in commodities and business cycles recently. At the same time, it 

is important to consider the company’s strategic actions as it is in the interaction between the 

external factors and the internal decisions that value is created 

The central points in this thesis have been our focus on the two primary areas: the current strategic 

macroeconomic situation and our expectations of the aforementioned. 

The challenge in this thesis has been to link the external conditions with FLS’ current and future 

strategic decisions. To solve this challenge we chose to create our own forecasting models; an 

economic cycle model and two regression models. The models we have used are Porter’s Five 

Forces, PESTEL, Porter’s Value Chain, SWOT as well as the BCG-matrix. 

Our expectations were that FLS to a large extent was affected by the macro conditions and our 

expectations turned out to be proved by our regression models.  

The long term economical development in countries like China and India will in the future lead to 

favorable market conditions for cement due to large investments in infrastructure and housing and 

to a larger demand for consumer goods containing minerals. FLS has managed to exploit the focus 

in environmental issues and technological development and profit from them. 

We developed our own economic forecasting model based on Economic Cycle Research Institute’s 

leading indicator for the U.S. To forecast, we analyzed our model with the help of Joseph 

Schumpert’s four-phase model. Our forecast allowed us to come up with an educated guess on the 

the global economic development in the next five years.  

FLS’ strategy focusing on FLS Cement and in particular FLS Minerals has been a success and since 

the implementation, FLS’ revenue has more than doubled and the company’s earnings have grown 

464 %. The central value drivers as a whole are their outsourcing, Customer Services, the change in 

GDP and Mine Capex and acquisitions of new companies, primarily in FLS Minerals.  

We used the DCF-model Enterprise Capital Value Model to find a fair value of DKK 689 compared 

to DKK 469 and to support our projection we used two trading multiples from the two different 

main peer groups (Minerals and Cement).  

To test the strength of our model, we did several sensitivity analyses, which confirmed our results, 

as did the trading mulitples. 

Therefore, we maintain our fair value of a FLS stock price of DKK 689 by 23. February 2011. 
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1.0 Indledning 
En del peger på, at der er spirende økonomiske forårstegn undervejs efter en af de mest voldsomme 

nedgangsperioder de sidste hundrede år. Denne krise, kaldet finanskrisen og forårsaget af en massiv 

historisk spekulativ boble på ejendomsmarkedet, udviklede sig dag for dag, og hvad der startede 

som en isoleret begivenhed spredte sig som ringe i vandet. 

Først røg flere af de største, mest prominente og traditionsrige amerikanske investeringsbanker på 

Wall Street som Lehman Brothers og Bear Stearns pga. deres spekulation i ”sikre” 

ejendomsobligationer, som styrtdykkede, da ejendomsmarkedet krakkede. 

Derefter strammede bankerne kraftigt deres udlånspolitik for at undgå yderligere tab pga. diverse 

politiske krav, udover de massive nedskrivninger, som de blev tvunget til at foretage på de lån, der 

var udstedt under de glade optursdage på ejendomsmarkedet under meget optimistiske 

forudsætninger. 

Dette medførte, at selv solide selskaber havde svært ved at låne penge, og ekspansionen såvel som 

investeringslysten stoppede brat. Dette blev afløst af fyringer og dårlige resultater, og den 

økonomiske nedtur var en realitet. Flere af de svagere lande rent økonomisk, såsom Portugal, Irland 

og Grækenland, blev tvunget i knæ, og kun massive lånepakker reddede disse økonomier fra 

statsbankerot. 

Den globale lavkonjunktur var startet, og mens krisens uvejr ramte det meste af verden som en 

tsunami uden nåde, sås en modsatrettet udvikling på en del af de finansielle markeder, som ikke 

havde været i offentlighedens fokus i 20 år. En udvikling, som startede tilbage i begyndelsen af 

sidste årti, og som stille og roligt voksede sig stærkere og stærkere, før det til sidst skabte 

overskrifter og kom på manges læber. Der er her naturligvis tale om de globale råvaremarkeder, 

som gennem de seneste 10 år har udvist store stigninger, som ikke er set siden den tocifrede 

inflation i 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne. De høje priser fra dengang er nu ved at blive 

overgået i dag, 30 år senere. 

”Verdens appetit på råvarer virker næsten umættelig.” 

Citat: Torben Sand, ATP porteføljemanager
1
 

                                                             
1 Udtalt på FLS’ generalforsamling d. 29. april 2011. 
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Et selskab, som har positioneret sig til at udnytte disse globale trends er FLSmidth (FLS). Dette 

danske selskab er pt. placeret midt i orkanens øje, for med det ene ben, deres salg af 

cementfabrikker (herefter Cement) og bygningsmaterialer (herefter Cembrit), er de ekstremt 

følsomme over for konjunkturudsving, selvom de forsøger at minimere deres sårbarhed ved også at 

satse på andre områder. Men med det andet ben, mineraler (herefter Minerals), forsøger de at 

minimere deres konjunkturfølsomhed, og ydermere lukrerer de på de historisk høje vækstrater inden 

for råvarer ved at sælge udstyr og fabrikker til mineraludvinding
2
. 

Dette leder os til den meget relevante og interessante vinkel på denne opgave, nemlig udfordringen 

omkring at værdiansætte en virksomhed, der er så afhængig af de globale finansielle markeder. 

FLS’ situation som en virksomhed, der er særligt følsom over for makroøkonomiske trends, giver 

en særlig udfordring i forbindelse med en værdiansættelse. Regnskabsanalysen og den strategiske 

analyse bør nemlig suppleres med et særskilt forecast for de vigtigste faktorer. 

Den ovenstående udvikling på de globale finansmarkeder samt dennes påvirkning på en virksomhed 

som FLS, har vakt vores faglige undren, og vi er derfor blevet særdeles motiverede til at give vores 

vurdering af, hvad værdien af FLS er. 

1.1 Problemformulering 
Indledningens ovenstående problematikker danner rammen om vores problemformulering. 

Strukturen på dette afsnit er bygges op ved at indlede med vort hovedspørgsmål. Dette efterfølges af 

specifikke og praktisk brugbare underspørgsmål, som benyttes til at operationalisere 

hovedspørgsmålet. 

Vort overordnede formål med denne opgave er via en strategisk regnskabsanalyse 

(fundamentalanalyse) at lave en værdiansættelse af FLS. Dermed bliver hovedspørgsmålet for 

denne opgave: 

Hvor meget er en FLS-aktie værd pr. 23. februar 2011? 

For at besvare dette, vælger vi, som nævnt ovenfor, at operationalisere hovedspørgsmålet ved at 

udforme underspørgsmål inden for tre områder. Da FLS befinder sig inden for to brancher, har vi 

valgt, når det giver mening, at dele vores analyse op i de to forskellige respektive industrier, 

industrien for bygning og servicering og industrien for værktøjer til udvinding af mineraler. 

                                                             
2 FLS’ største markeder inden for mineraler er guld, kobber og kul. 
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1.1.1 Strategisk analyse 

I den strategiske analyse analyseres og klarlægges FLS’ strategiske position. På baggrund af de 

yderst turbulente begivenheder på de finansielle markeder, foretages en analyse af 

makroomverdenen med særligt fokus på konjunkturudviklingen og dennes påvirkning af FLS. 

 Hvordan ser FLS’ makroforhold ud for henholdsvis Cement og Minerals? 

 I hvor høj grad er FLS afhængig af den globale økonomiske udvikling? 

Ydermere vil vi analysere konkurrenceintensiteten på de to hovedområder, hvilket munder ud i 

næste underspørgsmål: 

 Hvor stor konkurrenceintensitet er der i de to industrier, som FLS befinder sig i? 

Vi ønsker også at klarlægge, hvor FLS’ value drivers ligger, og præcis hvordan der skabes værdi for 

aktionærerne i selskabet: 

 Hvordan ser FLS’ værdikæde ud? 

1.1.2 Regnskabsanalyse 

For at hjælpe os til at kunne vurdere og forudsige FLS’ økonomiske resultater analyseres de 

historiske regnskaber. Dette gør vi ved hjælp af følgende underspørgsmål: 

 Hvilke reformuleringer samt korrektioner skal foretages for at give det mest retvisende 

billede af den økonomiske udvikling i FLS? 

 Hvordan har rentabiliteten i FLS udviklet sig historisk? 

 Hvordan har nøgletalsudviklingen for FLS været i forhold til virksomhedens konkurrenter? 

1.1.3 Værdiansættelse 

For at kunne give vores bud på, hvad værdien af en FLS-aktie er, sammenholder vi vores strategiske 

analyse med regnskabsanalysen for at kunne budgettere med, hvad vi alt andet lige forventer, at 

fremtiden for FLS vil bringe: 

 Hvilke forhold vil komme til at påvirke værdien af FLS, og hvor følsom er denne prognose? 

 Hvilke værdiansættelsesmodeller vil være mest hensigtsmæssige at bruge, og hvad er 

styrkerne og svaghederne ved disse, herunder hvor usikre er de? 

 Hvilken diskonteringsfaktor skal vi bruge, og hvor følsom er værdiansættelsen over for 

ændringer i niveauet af denne? 
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1.2 Model og metodevalg 
Afsnittet har til formål at vise, hvordan 

vi har valgt at gribe opgaven an, samt 

hvilke modeller vi finder mest relevante 

til at besvare problemstillingen. Da FLS 

har to primære forretningsområder, 

henholdsvis cement og mineraler, mener 

vi det bedste overblik og den bedste 

sammenhæng opnås ved i visse analyser 

at se på forretningsområderne hver for 

sig. Opgaven vil indledes med en 

præsentation af hele FLS, hvorefter den 

strategiske analyse, regnskabsanalysen 

og budgetteringen laves for hvert af de 

to primære forretningsområder. Denne 

opdeling vil også betyde, at der er 

forskellige peer groups til hvert af 

forretningsområderne, hvilket gør det 

lettere at finde sammenlignelige 

virksomheder og medfører mere præcise 

benchmarks. Vi anskuer og 

værdiansætter FLS ud fra en ekstern 

investors synsvinkel.  

1.2.1 Data og teori  

Vi har i vores dataindsamling forsøgt at favne om samtlige relevante dataindsamlingsteknikker ved 

at benytte både kvantitative og kvalitative informationer i kombination med primære og sekundære 

data. Dog har stimulidata
3
, som knytter sig til interviews, spørgeskemaundersøgelser mv., ikke vist 

sig relevant. Vores primære data består hovedsageligt af FLS’ egne årsrapporter og specielt 

regnskabstallene, og som sekundær data anvender vi avisartikler, statistiske oversigter samt 

børsmeddelelser om branchen, markedet og FLS. Desuden har vi deltaget i FLS’ årlige 

generalforsamling med det formål at opnå en større forståelse af virksomheden og regnskabet.  

                                                             
3 Den Skinbarlige Virkelighed, s. 151. 

Figur 1.1  Kilde: Egen tilvirkning 
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Årsrapporterne kan risikere at være præget af en vis subjektivitet, idet virksomheder ønsker at 

fremstå så positivt som muligt. Eksterne revisorer fra Deloitte har revideret årsrapporterne, hvilket 

er et kvalitetsstempel, men visse afsnit, såsom FLS’ forventninger, har revisorerne praktisk talt 

ingen indflydelse på. 

Børsen og andre aktiesider er blevet benyttet til at følge FLS’ aktiekurs, og da denne afspejler 

markedskursen, anses den som en objektiv kilde. 

Diverse avisartikler og til en vis grad videnskabelige artikler vil være påvirket af forfatterens eller 

forlagets synsvinkel og anses derfor for at have en subjektiv vinkel. 

Vores teoretiske fundament er hentet fra anerkendte lærebøger, som benyttes på internationale 

læreanstalter og anses for at være af meget høj kvalitet og kun med en meget beskeden subjektivitet. 

Vores primære data, som består af vores reformulering af FLS’ regnskaber, må derfor ses som 

relativt objektive, idet vi benytter to meget objektive kilder i vores reformulering: regnskaberne 

med diverse noter samt lærebøgerne. 

Vidensproduktionen gennem opgaven sker ved at benytte den deduktive fremgangsmåde, hvor vi 

tager udgangspunkt i teorier for at sige noget om den enkelte organisation og de enkelte hændelser
4
. 

1.2.2.2 Præsentation af empiri 

Afsnittet introducerer læseren for FLS, således at denne igennem opgaven har en baggrundsviden, 

der øger forståelsen af vore analyser og konklusioner samt FLS’ udviklingsmuligheder og 

fremtidsperspektiver. Viden fra dette afsnit om FLS indgår også, når vi skal finde FLS’ peer group, 

som igennem hele opgaven vil fungere som benchmark. 

1.2.2.3 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse indeholder en ekstern og intern analyse, og der vil blive analyseret på både 

makro-, branche- og virksomhedsforhold. Dette skal ses som en tre-trins-tragt (se figur 1.2), hvor 

FLS først analyseres i forhold til samfundet, for derefter at indsnævre det til først branchen og 

derefter FLS selv (interne forhold).  

 

                                                             
4 Den Skinbarlige Virkelighed, s. 32. 
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Afsnittet er med til at underbygge forståelsen af udviklingen i regnskabsanalysen og er utrolig 

vigtig for, at budgetteringen bliver korrekt. For uden en strategisk analyse med dybde i bygger 

budgetteringen blot på historiske tal, som vi ved ikke bør stå alene
5
, når vi skal forsøge at spå om 

fremtiden. 

Til makroanalysen vil vi benytte PESTLE-modellen, som inddrager politiske, økonomiske, 

sociokulturelle, teknologiske, lovgivningsmæssige og miljømæssige forhold. Med PESTLE som 

redskab finder vi frem til de samfundsforhold, der har størst indvirkning på henholdsvis cement- og 

mineralindustrien og finder tendenser i samfundet, som kan hjælpe med at forudsige brancheforhold 

og trends. Branchen analyseres ved at benytte Porters Five Forces, der betragter kundernes 

forhandlingsstyrke, leverandørernes forhandlingsstyrke, substituerende produkter og indgangs-

barrierer. Gennem denne model opnår vi en større forståelse af branchen, samt hvor FLS’ 

muligheder for fortsatte eller nye forretninger er, og hvor de kan vinde markedsandele og opnå 

profit. 

Til at analysere FLS’ interne forhold bruger vi BCG-matricen samt Porters værdikæde. Porters 

værdikæde belyser hver enkelt proces i produktionen af FLS’ produkter. På denne måde gøres det 

overskueligt, hvor i processen FLS tilføjer værdi, og hvor der kan tilføjes værdi, og på denne måde 

anskueliggøres virksomhedens fremtidsperspektiver samt fremtidige potentielle værdiskabelse. 

BCG-matricen skaber et overblik over attraktiviteten på FLS’ forskellige forretningsområder ved at 

se på markedsvækst og markedsandele.   

                                                             
5 Regnskabsanalyse, s. 121. 

Makroanalyse
Konjunkturmodel , PESTLE

Strategisk analyse

Brancheanalyse
Porter's five forces

Intern analyse
Porter's værdikæde, BCG-matrice

Figur 1.2  Kilde: Egen tilvirkning  
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Den strategiske analyse opsamles i en SWOT-analyse (styrker, svagheder, muligheder samt trusler), 

som har til formål at danne et overblik over afsnittet samt at fremhæve de vigtigste pointer forud for 

regnskabsanalysen og budgetteringen. 

1.2.2.4 Regnskabsanalysen 

Regnskabsanalysen er afslutningen på fundamentalanalysen, og formålet med denne er at skabe et 

overblik over FLS’ indtjening gennem de seneste fem år. Historikken sammenholdt med den 

strategiske analyse danner fundamentet for et mere retvisende forecast af FLS’ budgetter, som i 

sidste ende danner grundlag for værdiansættelsen. 

Inden vi kan benytte regnskabet skal det kvalitetssikres, idet vi som egenkapitalfokuserede 

analytikere skal vurdere FLS’ indtjening. Dette gøres ved at reformulere resultatopgørelsen og 

balancen, således at vi får et reelt billede af deres indtjening. 

Efter at have kvalitetssikret FLS’ regnskaber er vi nu i stand til at udregne og opstille en 

nøgletalsanalyse af FLS’ seneste fem år for derefter at dekomponere dem yderligere, så de reelle 

faktorer og value drivere bliver synlige.      

1.2.2.5 Værdiansættelsesmodeller 

Det faktum, at der findes mange forskellige værdiansættelses metoder, samt at de ikke nødvendigvis 

giver samme værdi, gør, at vi værdiansætter FLS med både DCF-modellen og forskellige multiple. 

Ved at benytte multiple har vi stadig muligheden for et benchmark i selve værdiansættelsen. 

Vægten vil dog blive lagt på DCF-modellen, da vi har valgt at benytte fundmentalanalysen, som 

tager højde for langt flere faktorer, samtidigt med at der i branchen er flest tilhængere af denne 

værdiansættelsesmetode. 

1.2.2.6 Budgettering 

Den strategiske analyses forståelse af markedsforholdene og FLS’ strategiske tiltag tydeliggør 

sammenholdt med regnskabsanalysen årsagerne til udviklingen i regnskabstal, nøgletal og value 

drivere. Med denne viden forecaster vi med FLS’ strategiske fokus og vores markedsanalyser en 

femårig budgetperiode og terminalperioden. 

1.2.2.7 WACC 

Ved beregning af FLS’ vægtede kapitalomkostninger skal vi fastlægge deres fremtidige 

kapitalstruktur samt ejernes og kreditorernes afkastkrav. Med WACC’en er vi således klar til at 

værdiansætte FLS, da WACC’en benyttes som diskonteringsfaktor. 
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1.2.2.8 Værdiansættelsen 

Afsnittet opsamler alle tidligere konklusioner og den endelige værdiansættelsesberegning af FLS 

fortages.  

For at supplere og vurdere vores DCF-estimat benytter vi forskellige multiple, fundet i vores peer 

group. Herudover fanger multipelanalysen også eventuelle forhold, der har påvirket FLS’ 

markedspris, og som ikke måtte være fremkommet i fundamentalanalysen. 

Desuden vurderer vi følsomheden i vores DCF-model ved at foretage ændringer i de underliggende 

faktorer og undersøge, hvordan disse ændringer påvirker værdien. Således finder vi også mulige 

årsager til forskellen mellem vores estimat og markedsprisen. 

1.3 Afgrænsning 
Vi vælger i vores opgave ikke at medtage informationer publiceret senere end den 23. februar 2011, 

seks dage efter at FLS fremlagde deres årsrapport for regnskabsåret 2010. Opgaven indeholder også 

offentlig tilgængelig information, således at vi har en ekstern investors synsvinkel. Datoen er valgt, 

da investorerne netop på dette tidspunkt har maksimalt fokus på FLS-aktien, og at al information 

om virksomhedens fortid og forventninger til fremtid er offentliggjort. Ellers ville vi have mere 

viden om FLS end resten af investorerne, hvilket ville ødelægge vores sammenligning af den 

teoretiske kurs udregnet ved DCF i forhold til markedets aktiekurs pr. 23. februar 2011.  

I vores strategiske analyse af FLS’ forretningsområder vælger vi at se mineraler (kobber, zink, 

jernmalm mm.) under ét, idet udviklingen på de forskellige mineralmarkeder følger hinanden tæt
6
.  

De geografiske markeder er FLS’ sekundære segment
7
 og da mineral- og cementindustrierne er 

globale markeder, vil vores analyser primært ske på segmentniveau. Kina som geografisk segment, 

står for     50 %
8
af den globale cementefterspørgsel. Landet er et næsten lukket for handel med 

udenlandske virksomheder og da vi ikke kan vurdere hvornår dette ændres, så estimerer vi 

fremtiden, under forudsætningen om, at der ikke sker nogen udvikling i de kinesiske 

handelsforhold
9
.      

Ordrebøgernes korrelation i forhold omsætningen har en lille forklaringsgrad, og af denne grund vil 

ordrebogen ikke påvirke vores estimater.   

                                                             
6 3.2 Economic.  
7 FLS årsrapporten 2008,  s. 64 
8
 FLSmidth & Co. A/S BRIC opportunities presentation 2011 

9 Afsnit 3.1 Political 



14 af 188 
 

Ved estimering af FLS’ fremtidsforventninger og budgetter benytter vi også FLS’ egne estimater og 

sammenligner med forventningerne i de to peer groups, som vi senere definerer. Peer groups vil 

indeholde de bedst sammenlignelige konkurrenter fra de to respektive brancher, som har størst 

indflydelse på brancherne. Disse er fundet til dels fra FLS’ egne oplysninger og til dels ved egne 

brancheanalyser. Da vi vurderer konkurrenternes udvikling i hovedtræk målt fra år til år, samt da 

regnskabspraksis ikke er det primære fokus i denne opgave, reformulerer vi udelukkende de mest 

betydelige poster i virksomhedens konkurrenters regnskaber.  

Som historik i værdiansættelsen benytter vi de seneste fem år, da FLS i denne periode har benyttet 

nogenlunde samme strategi og fokuseret på de samme forretningsområder. Ydermere er det alment 

accepteret, at man under analyseperioden gennemløber en hel konjunkturcyklus på cirka fem år
10

. 

I afsnittet om konjunkturmodellen vil vi ikke vi vil ikke statistisk teste konjunkturmodellen, men 

blot bekræfte sammenhænge visuelt, da den bekræftes af flere anerkendte analytikere. 

2.0 Præsentation af empiri 

2.1 Overblik og historie 

2.1.1 Et verdensfirma fødes 

I januar 1882 fik Frederik Læssøe Smidth en idé: Han ville starte sit eget konsulenthus. Med en 

uddannelse fra Polyteknisk Læreanstalt, det nuværende DTU, og halvandet års efteruddannelse i 

Tyskland i bagagen besluttede den unge Frederik sig for at beskæftige sig med at rådgive 

virksomheder om dampmaskiner og møllemaskineri. Finansieringskilden til opstarten af, hvad der 

skulle vise sig at udvikle sig til en af Danmarks største og mest hæderkronede virksomheder, var 

noget så tilfældigt som en gevinst på få tusinde kroner, som stifteren havde vundet i klasselotteriet.  

Med moderens lejlighed på Frederiksberg som base udvidede han stille og 

roligt sin lille gesjæft
11

, og med stor stædighed og et vindende væsen lykkedes 

det ham at etablere forbindelser flere steder i verden. I erkendelsen af at han 

ikke kunne varetage alle opgaver, besluttede han sig i 1883 for at ansætte Poul 

Larsen og i 1885 Alexander Foss.  

                                                             
10http://www.investopedia.com/terms/b/businesscycle.asp#axzz1kgu0kVM9. En gennemsnitlig konjunkturcyklus er 

på    4,65 år. 
11 Kilder: http://www.flsmidth.com/en-US/About+FLSmidth/History, bagklogskab.dk. 

Figur 2.1 Kilde: FLS.com 
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De tre udgjorde det gyldne trekløver, som skulle gøre virksomheden til en global virksomhed, og 

Frederik besluttede sig for at ændre navnet fra Teknisk Bureau til F.L. Smidth & Co., som pudsigt 

nok indeholdt forbogstaverne på de to af iværksætteres efternavn (F(oss) og L(arsen)) samt 

efternavnet på den tredje (S(midth). Denne pudsighed gav i øvrigt anledning til, at telegramadressen 

blev Folasmidth
12

. 

Firmaet blev ved med at vokse og flyttede til Vestergade, hvor Frederik og hans partnere arbejdede 

fra tidlig morgen til sen aften. Som han selv udtrykte det: 

”Jeg arbejder i almindelighed fra 6.30 morgen til 10 aften, og mere kan jeg ikke."
13

 

2.1.2 Ekspansionen fortsætter 

I slutningen af 1800-tallet voksede F.L. Smidth & Co og åbnede kontorer i, blandt andre steder, 

Berlin, Paris og New York. Med et stadigt større fokus på innovation og produktion lykkedes det at 

revolutionere cementindustrien ved først at introducere en ny type rørmølle14 og siden en roterovn, 

som benyttede kul i stedet for olie. Disse to opfindelser blev solgt over hele verden.  

Da første verdenskrig brød ud, medførte det, at der blev sat en stopper for den hidtidige kraftige 

ekspansion inden for cement, og ledelsen diversificerede til nye 

områder inden for mineralindustrien. De næste mange år 

cementerede (om man så må sige) FLS sin position, og i midten 

af forrige århundrede stod de globalt for 40 % af alle nyopførte 

cementproduktionsanlæg. Op gennem 1970’erne og 1980’erne 

fortsatte FLS sin rolle som teknologisk leder og introducerede 

nye produkter, som blev vel modtaget af markedet. 

2.1.3 Konglomeratbølgen rammer FLS 

En tendens, som tog sin begyndelse i 1960’erne og stille og roligt vandt indpas som den foretrukne 

virksomhedsstrategi, var at ekspandere og opkøbe virksomheder uden for ens kerneforretninger og 

derved udvide selskabets virksomhedsportefølje. FLS nåede at eje hele 125 selskaber, som alle 

skulle forsøge at skabe værdi til ejerne. I 2001 blev det klart, at konglomeratstrategien var forældet 

og ikke længere tjente til FLS’ fordel.  

                                                             
12 http://www.bagklogskab.dk/fremgang/foss/smidth_side3.php. 
13

 Søren Ellemose: ”FLSmidth - et eventyr i cement”. 
14 En tromleformet knusemaskine, som bruges ved fremstilling af cement. 

Figur 2.2 Kilde: FLS.com 
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Derfor besluttede virksomheden sig for at skille sig af med alle andre aktiviteter end 

kerneaktiviteterne, og områder som bl.a. FLS Miljø, som beskæftigede sig med luftforurening og 

FLS Aerospace, som beskæftigede sig med flyvedligeholdelse, blev henholdsvis lukket ned og 

solgt. En ny æra med fokus på de tre tilbageværende områder, Cement, Mineraler og Cembrit 

(byggematerialer), startede. 

Frederik Læssøe Smidth, som døde i 1899, og i dag ligger begravet på Solbjerg Parkkirkegård på 

Frederiksberg, ville ganske givet klappe i sine hænder, hvis han kunne se, hvilken succes FLS har 

udviklet sig til at være gennem de sidste 129 år.  

 

 

2.2 Ejerskab og aktiebeskrivelse 

2.2.1 Aktien 

Det danske selskab FLSmidth & Co. indgår i en række forskellige aktieindeks på NASDAQ OMX 

Nordic Exchange, herunder de 20 mest omsatte aktier i Danmark, OMXC20. Derudover indgår 

FLS-aktien i diverse nordiske og europæiske aktieindeks, her i blandt Dow Jones STOXX 600, som 

repræsenterer large-, mid- og small-cap-aktier fra 18 europæiske lande. 
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Figur 2.3  Kilde: egen tilvirkning  
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2.2.2 Kapital og stemmer 

Aktiekapitalen udgør nominelt DKK 1.064.000.000 bestående af 53.200.000 stk. udstedte aktier á 

DKK 20. Hver aktie har 20 stemmer, og ingen aktier har særlige rettigheder. 
15

 

Ultimo 2010 havde FLS ca. 46.600 aktionærer, og ydermere ejede 3.600 nuværende og tidligere 

medarbejdere aktier i selskabet. Aktien har et free float på 99 %.
16

 

Ejerskabsstrukturen er i det store hele 

uændret sammenlignet med 2009, dog med et 

moderat fald i de private danske aktionærers 

ejerandel (fra 30 % til 26 %) og en 

tilsvarende stigning i den udenlandske 

ejerandel (fra 44 % til 48 %).
17

 To aktionærer 

besidder mere end 5 % af aktiekapitalen, 

Schweiziske UBS og Danske ATP. 

Sidstnævnte har kraftigt nedbragt sin 

ejerandel de senere år. Som afgående bestyrelsesformand for FLS Jørgen Worming med et smil og 

et glimt i øjet udtalte på generalforsamlingen efter de senere års flotte kursudvikling (se afsnit 

2.5.4):   

”Hvis ATP havde beholdt deres store ejerandel, ville de have været særdeles velhavende i dag.” 

2.3 Organisation 

2.3.1 Koncernen 

FLS har i dag 10.500 ansatte fordelt på 50 lande (figur 2.5) og er verdens største leverandør af 

cementfabrikker med en andel på 36 % (2009: 38 %) af markedet, eksklusive Kina
18,19

. Inden for 

produktion og servicering af mineralprocesanlæg er FLS blandt de førende leverandører i alle de 

segmenter, hvor selskabet er aktivt
20

.  

                                                             
15 FLS årsrapport 2010, s. 58. 
16 FLS årsrapport 2010, s. 58. 
17 FLS årsrapport 2010, s. 58. 
18 Man regner i dag ikke Kina med i det samlede marked, da Kina ikke ønsker at dele deres oplysninger med andre 

lande, hvilket gør det vanskeligt at estimere. 
19

 FLS årsrapport 2010, s. 22. 
20 FLS årsrapport 2010, s. 28. 

Figur 2.4 Kilde: FLS Årsrapport 2010 



18 af 188 
 

FLS’ tredje forretningsområde, 

Cembrit, er Europas største 

dedikerede distributør og anden-

største producent af fibercement-

produkter til byggemateriale-

industrien
21

. 

 

 

Efter mange år som diversificeret konglomerat besluttede FLS i 2001 som nævnt tidligere at 

fokusere på tre hovedområder: Cement, Minerals og Cembrit. Denne strategi betød en komplet 

restrukturering i FLS, hvor både visse elementer fra ledelsen, bestyrelsen og fra selve 

forretningsområdeporteføljen blev udskiftet. Denne fokusering betød, at selskabet i 2008 kunne 

præstere den største omsætning nogensinde. Selvom resultaterne de seneste par år har været lidt 

dårligere grundet den globale lavkonjunktur, kan strategien betragtes som en succes. I 2010 

lancerede man ”One Source”-branding strategien 

(se også afsnit 2.4.1.4) for at signalere og støtte 

FLS’ strategiske position som leverandør af hele 

værdikæden til både cement- og mineral-

forarbejdningsindustrien.  

Ydermere har FLS de seneste år kørt en såkaldt 

”Asset light”-strategi, hvor virksomheden via 

outsourcing og stort brug af underleverandører 

kraftigt har nedsat de faste omkostninger og 

dermed også virksomhedens risiko (se også afsnit 

3.3.2).
22

 Dette har bl.a. medført et fald i ansatte 

og i produktionsfaciliteter. 

2.3.2 Bestyrelse og ledelse 

 Både bestyrelsen og direktionen har ændret udseende i sidste årti, netop omkring det tidspunkt hvor 

der skete store ændringer i strategien. Således kom der både en ny bestyrelsesformand og en ny 

ledelse.  

                                                             
21

 FLS årsrapport 2010, s. 36. 
22 FLS generalforsamling 2011. 

 Figur 2.5 Kilde:  FLS investorpræsentation 

Figur 2.6  kilde: egen tilvirkning 
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Først i 2002 kom bestyrelsesformand Jørgen Worning og den ene koncerndirektør Bjarne Moltke 

Hansen, og i 2004/2005 tiltrådte koncernchef Jørgen Huno Rasmussen og koncerndirektør Christian 

Jepsen. Det skete omkring det tidspunkt, hvor FLS præsterede et stort underskud, og den daværende 

direktør blev fyret. Da FLS’ vedtægter foreskriver, at man ikke kan sidde i bestyrelsen, efter at man 

er fyldt 70 år, måtte den meget succesrige og vellidte bestyrelsesformand Jørgen Worming i år 

træde tilbage på generalforsamlingen under store klapsalver fra de fremmødte aktionærer. Ledelsen 

i FLS ser i 2011 ud som i figur 2.6. Medlemmer af bestyrelsen kan ses i bilag 1. 

2.4 Strategi og vision 

FLS er verdens førende leverandør af 

udstyr til den globale cement- og 

mineralindustri, og er leverandør af 

alt fra enkeltmaskiner og enkelt-

komponenter til komplette anlæg, 

inklusive service ydelser før, under 

og efter opførelse.  

FLS har igennem de sidste 129 år 

udviklet en forretningsmodel, der 

bygger på tre grundlæggende værdier: 

kompetence, ansvarlighed og samarbejde, der afspejler den måde, hvor på FLS interagerer med sine 

interessenter. (Farverne vi har benyttet til at vise de enkelte divisioner i figur 2.7 vil være det 

gennemgående farvetema i opgaven, suppleret med mørkeblå til hele FLS.)  

Tidligere har FLS opereret inden for en lang række forskellige forretningsområder, men fra 2001
23

 

forlod virksomheden denne strategi for at fremstå som en fokuseret virksomhed, der koncentrerer 

alle kræfter om de grundlæggende kernekompetencer – en førende know-how om løsninger til 

cement- og mineralindustrien. I årene herefter solgte FLS alle ikke-kerneforretninger fra, bl.a. 

Aalborg Portland
24

, og styrkede sig i stedet via opkøb inden for cement- og mineralindustrien. 

 

                                                             
23

 FLS årsrapport 2001, s. 13. 
24 FLS årsrapport 2004, s. 4. 

Figur 2.7  Kilde: Egen tilvirkning  
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I 2006 overgav stifterfamilien kontrollen med virksomheden, og året efter opstillede FLS den nye 

forretningsmodel
25

, som vi kender den i dag med Cement, Mineraler og Cembrit, og påbegyndte 

arbejdet for at øge forretningsområdet mineraler, således at koncernens afhængighed af de cykliske 

udsving i cement- og byggebranchen reduceres
26

. 

I forlængelse af denne strategi har koncernen desuden fokus på service- og reservedelsmarkedet, 

som også reducerer følsomheden over for cykliske udsving i de enkelte industrier. I den forbindelse 

har FLS udviklet nye forretningskoncepter med drifts- og vedligeholdelseskontrakter(O&M)
27

 samt 

turnkey-løsninger, som inkluderer al procesudstyr og standardudstyr, samt al standard-, specialiseret 

ingeniør- og entreprenørarbejde. Yderligere har virksomheden udviklet nye forretningskoncepter 

med drifts- og vedligeholdelses-kontrakter(O&M)
28

. Et af FLS’ store mål er at komme ind på det 

kinesiske marked, som står for 50 % 

at den globale cementefterspørgsel
29

, 

hvilket indtil videre kun har ladet sig 

gøre med få udvalgte maskiner
30

. Til 

samme formål har virksomheden 

udviklet en strategi specifikt for det 

kinesiske marked.  

2.4.1 Markedet for FLS 

2.4.1.1 Markedet for cement 

Cement er et hydraulisk bindemiddel
31

 som hærder ved kemisk reaktion med vand og bruges 

primært i byggeindustrien. Der produceres i dag flere forskellige slags cement med vidt forskellige 

egenskaber og anvendelsestyper. Normalt opdeles de dog i tre hovedtyper, 32,5 42,5 og 52,5, som 

er en betegnelse for cementens styrke og holdbarhed. 32,5 er den ”dårligste” type cement, som stort 

set ikke produceres mere. Alle cementtyper fremstilles generelt efter samme princip, og forskellen 

forekommer ved forskellig sammensætning af opslæmmet kridt og fint formalet sand.  

                                                             
25 FLS årsrapport 2006, s. 6. 
26 FLS årsrapport 2006, s. 12. 
27 FLS årsrapporten, s. 12 
28 FLS årsrapport, s. 12. 
29 FLSmidth & Co. A/S BRIC opportunities presentation 2011. 
30

 FLS årsrapport 2010, s. 13. 
31 http://www.mur-tag.dk/index.php?id=314 

Figur2.8   kilde: egen tilvirkning 
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Der findes to typer anlæg, 

”vådanlæg” og ”semi-tøranlæg”, hvis 

opbygning er mere eller mindre ens 

bortset fra i forbrændingsfasen
32

. 

Bilag 2 skitserer en cementfabrik. 

Markedet for produktion af cement 

kan betegnes som oligopol og består 

af fire store internationale 

virksomheder, der er aktive inden for 

flere forskellige forretningsområder og 

samtidig tilbyder en bred produkt-portefølje ligesom FLS
33

. Derudover findes der en lang række 

mindre og lokale virksomheder, som opererer inden for enkelte forretningsområder og produkter. 

Nykontraheret cementovnskapacitet anvendes som indikatorefterspørgsel på udstyr til den globale 

cementindustri, og her er FLS den største spiller med en markedsandel på 36 %, eksklusive Kina
34

.  

Nykontraheret cementovnskapacitet udgjorde 65 mio. ton i 2010, hvilket er en stigning i forhold til 

5 mio. ton
35

 året forinden. Denne positive udvikling har betydet en øget efterspørgsel efter både nye 

fabrikker og produkter, men også reservedele. Stigningen er sket på baggrund af den globale 

finanskrise, som de sidste år har tvunget mange cementproducenter til at udskyde deres 

investeringer, da cementefterspørgslen har været nedadgående. Desuden har cementproducenternes 

gældsandele været høje, hvilket har medført, at yderligere finansiering ikke har været tilgængelig. 

Udviklingslandenes voksende middelklasse, hvis størrelse har stor indflydelse på efterspørgslen af 

cement, har haft en positiv effekt på væksten i cementproducenternes omsætning. Den største 

aftager af cementkapacitet, bortset fra Kina, er Indien, som står for 35 % af markedet, og her er 

cementforbruget gennem de sidste 15 år i gennemsnit vokset med 8-9 % 
36

, hvilket afspejles i 

landets generelt høje økonomiske vækst og specielt projekter inden for byggeri og infrastruktur. 

                                                             
32 Håndbog cement og beton, s. 5-13, samt Sinoma analyse, s. 32. 
33 Afsnit 2.6 Peer group. 
34 FLS årsrapport 2010, s. 5.   
35

 FLS årsrapport 2010, s. 5 
36 FLS årsrapport 2010, s. 24.  

Figur 2.9 Kilde: Egen tilvirkning 
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I Nordafrika har primært de høje olie- og gaspriser haft positiv effekt på investeringer i landenes 

infrastruktur, og samtidig har de nye muligheder inden for realkreditfinansiering fået markedet for 

nye boligbyggerier til at boome
37

.  

I Sydamerika skyldes efterspørgslen på cement, at landet i løbet af de sidste par år har oplevet støt 

stigende indtægter fra eksport af bl.a. olie og mineraler samt store offentlige investeringer i 

infrastrukturen. Brasilien skal desuden være vært for VM i fodbold i 2014 og de olympiske lege i 

2016, hvilket har øget behovet for cement, idet nye byggerier og bedre infrastruktur er et krav fra 

IOC
38

.  

2.4.1.2 Cement for FLS 

FLS leverer produkter over hele verden, men har særligt fokus på de store vækstmarkeder Indien og 

Kina. Afsætningen af virksomhedens produkter er fuldt ud tilfredsstillende i Indien, som generer 

35 % af FLS’ omsætning inden for cementindustrien. Kina er derimod et meget lukket marked, som 

favoriserer nationale leverandører, og derfor er det i øjeblikket kun lykkedes FLS at afsætte de mest 

komplekse produkter med stor knowhow i landet. FLS har haft succes med at sælge FLSmidth-

designede maskiner, der er produceret og indkøbt i Kina, for derigennem at afsætte mere på det 

kinesiske marked og tage ved lære af deres lave omkostningsstruktur
39

. Konkurrencen på det 

kinesiske cementmarked afviger fra resten af markedet, idet der findes 3.000 cementvirksomheder i 

Kina, hvoraf de 20 største kun står for 30 % af den nationale omsætning
40

.  

I figur 2.7 ses FLS’ omsætning inden for de forskellige forretningsområder fra 2006 til 2010. 

Figuren viser tydeligt, at omsætningen har flyttet sig, i takt med at der har været op- og nedture for 

de enkelte forretningsområders økonomi. 

Inden for Cement er der leveringstider på op mod to år, og derfor er der i industrien stort fokus på 

ordrebogen og ikke kun på omsætningen, som i mange tilfælde er et resultat af sidste års salg. 

Gennem de sidste mange år har FLS’ omsætning og resultat inden for Cement været meget 

svingende, hvilket i høj grad skyldes udsvingene i verdensøkonomien, som nævnt i indledningen.  

                                                             
37 FLS årsrapport 2010, s. 24.  
38 http://www.olympic.org/ioc-financing-revenue-sources-distribution. 
39

 FLS årsrapport 2010, s. 13. 
40 J.P. Morgans Sinoma-analyse, s. 34. 
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Ser man derimod på EBIT-marginen, er det lykkedes FLS at holde den over 10 % gennem de sidste 

tre år, hvilket bl.a. skyldes den positive udvikling i Customer Services (Serviceydelser og 

reservedele). 

 

FLS opdeler deres resultater i Customer services samt Projekt- og produktsalg. Projekt- og 

produktsalg var tidligere den store drivkraft i omsætningen, men efterhånden som både kunder og 

producenter har set fordelene ved Serviceydelser og reservedele, har dette været FLS’ fokus siden 

2004. 

Dette ses tydeligt i den produktopdelte omsætning (figur 2.8), hvor Serviceydelser og reservedele 

gennemsnitligt er steget med 26 % pr. år fra 2004 til 2010 (36 % fra 2004 til 2008), hvorimod 

omsætningen i Projekter-og produktsalg kun er steget 10 % fra 2004-2008 (-1 % fra 2004 til 2010).  

Fokus er blevet yderligere styrket ved udviklingen af nye kontrakttyper, som gør FLS til leverandør 

af komplette anlæg, inklusive alt inden for vedligeholdelse og reservedele, samtidigt med at 

virksomheden står for uddannelse af personale til at varetage produktionen af maskinerne. Disse 

kontrakter er baseret på årelange aftaler, der sikrer en minimumsomsætning i dårlige tider med 

ønsket om en lavere konjunkturafhængighed. 

2.4.1.3 Markedet for mineraler 

Mineral defineres som naturligt fremkommende stoffer, som er formet gennem biologiske 

processer. De indgår i en lang række industrier fra elektronik- til bilindustrien og mineralerne findes 

lagret i jorden
41

. Markedet for mineraler er i kraftig vækst og er drevet af en stigende 

befolkningsvækst samt forøget industrialisering og urbanisering i særligt udviklingslandene. Disse 

landes voksende middelklasse efterspørger i stigende grad forbrugsgoder, som ikke tidligere har 

været økonomisk tilgængelige for dem. Middelklasseandelen er vokset, i takt med at de rige vestlige 

lande outsourcer og køber billig arbejdskraft i udviklingslandene kombineret med bedre 

arbejdsvilkår via politiske indgreb, som har fået økonomien i udviklingslandene til at blomstre. 

                                                             
41 Lademanns leksikon 

FLS Cement, DKK mio. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Omsætning 7.008   8.104   6.837   7.683   12.120 13.798 13.059 9.372   

Omsætning Customer & Services 1.040   1.094   1.584   1.795   2.380   3.060   2.970   3.070   

EBIT -95      64       196      437      1.084   1.521   1.548   1.017   

Ordreindgang 6.328   5.763   10.537 12.649 15.789 15.721 7.163   10.036 
Figur 2.10 Kilde: egen tilvirkning 
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Markedet opgøres efter det globale ”Mine Capex Index” (se figur 3.7), som er den ledende indikator 

for mineralefterspørgslen.  

Mineralmarkedet er et globalt marked med global prissætning. Tilgængeligheden og kvaliteten af de 

eksisterende malmforekomster er faldende
42

. Dette har ført til øget efterspørgsel efter komplekse 

anlæg og maskiner, som kan håndtere disse opgaver, hvilket bl.a. omhandler udvindinger længere 

nede i jorden samt udstyr til at udvinde flere mineraler fra en given mængde jord.
43

. 

Processerne på mineralfabrikker kan opdeles i fire grupper: knusning, formaling, separation samt 

materialehåndtering m.m.(bilag 3).  

2.4.1.4 Mineraler for FLS 

Da FLS gjorde deres entre på mineralmarkedet, var det med et ønske om at mindske virksomhedens 

følsomhed over for konjunkturerne i cementindustrien ved at opnå samme omsætning for Mineraler 

som for Cement. Allerede i 2006 var dette tæt på at være en realitet, men højkonjunkturerne i 

cementindustrien fik omsætningen for Cement til at vokse hurtigere end omsætningen for 

Mineraler, og først i 2010 nåede denne omsætningen samme højde. 

FLS’ indtræden og fokus på mineralmarkedet lykkedes, og fra 2003 til 2008 syvdoblede 

virksomheden omsætningen i Mineraler fra DKK 1.261 mio. til DKK 10.470 mio., uden at den 

enorme forøgelse havde negativ indflydelse på EBIT-marginen. Denne har holdt sig konstant 

positiv og med en gennemsnitlig margin på 6,8 %. 

Inden for Mineraler har FLS ligeledes haft fokus på Customer Services, og udviklingen har også her 

været positiv -  i 2010 stod den for 34 % af omsætningen i mineraler. FLS’ fokus på Customer 

Services skyldes igen virksomhedens ønske om at stå stærkere i en lavkonjunktur, samtidig med at 

”One source”-konceptet vinder indpas i industrien.  

FLS bliver hermed totalleverandør, og dette simplificerer alle elementer fra planlægning til 

implementering, som samlet set fører til lavere samlede omkostninger (total costs).  

                                                             
42

 FLS årsrapport 2010, s. 5. 
43 FLS årsrapport 2010, s. 30. 

Figur 2.11  Kilde: Egen tilvirkning 

FLS Mineral, DKK mio. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Omsætning 1.261     1.660     2.145     3.276     6.430     10.470   9.037     9.587     

Omsætning Customer Services - - 741        1.071     1.609     2.371     2.266     3.222     

EBIT 52         8           103        258        553        960        798        987        

Ordre indgang 1.379     1.986     2.752     5.885     8.543     14.730   6.294     10.982   
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FLS har udviklet sig fra at være leverandør af enkeltmaskiner og udstyr til at blive førende 

leverandør af komplette systemløsninger for mineralindustrien.  

FLS har forskellige konkurrenter inden for de enkelte mineralsegmenter, men generelt er FLS 

blandt de førende leverandører inden for de segmenter, hvor selskabet er aktivt. Udviklingen fra 

salg af enkeltprodukter hen mod store pakkeløsninger vil få ordreindgangen til at ligne Cement 

mere og mere. 

FLS opgiver ikke deres omsætning fordelt på forskellige mineraltyper, og idet vi forecaster 

mineralsegmentet ud fra ”Mine Capex Index”(afsnit 3.1.2.2), så har dette ikke nogen indflydelse. Vi 

har dog sikret os, at FLS og peer groupen udbyder til samme mineraltyper.  

2.4.1.5 Markedet og FLS Cembrit 

FLS Cembrit er Europas største distributør og Europas andenstørste producent af 

fibercementprodukter til byggematerialeindustrien. Cembrits vigtigste produktgrupper er planplader 

til indvendig og udvendig beklædning af facader, vægge og lofter samt tagmaterialer i form af 

bølgeplader og skifer. Cembrit opererer i øjeblikket kun på det europæiske marked, og indtil videre 

har FLS ingen planer om ekspandere området ud over Europa. 

Byggebranchens ledende indikator er ”Produktionsindekset for den europæiske bygge- og 

anlægsbranche”
44

 (se afsnit 6.1.3, figur 6.). Figuren viser tydeligt, at finanskrisen har haft negativ 

effekt på byggebranchen, og at FLS’ forventninger for 2011 er en omsætning på niveau med 2010 

samt en EBIT-margin på 4 %. 

Tendensen har de seneste år været, at efterspørgslen er kommet fra renoveringsarbejde i 

modsætning til tidligere, hvor nybyggerier drev efterspørgslen på byggematerialer.  

Cembrit producerer fibercementprodukter af høj kvalitet, og disse produkter vinder fortsat 

markedsandele fra substituerende materialer, da fibercement har bedre styrke samt større 

modstandsdygtighed over for fugt, hvilket sikrer længere levetid. 

Cembrits omsætning har stort set holdt niveauet fra 2007 til 2010 (figur 2.12), men effekten har 

været at se på EBIT-marginen, som er faldet fra 8,7 % (2007) til 2 % (2010).  

                                                             
44 FLS årsrapport 2010, s. 37. 

FLS Cembrit, DKK mio. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Omsætning 903      978      1.147    1.216    1.419    1.390    1.243   1.383   

EBIT -83       -353     61        81        124      25        -25      27       

Figur 2.12  Kilde: Egen tilvirkning 
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FLS’ ambitioner for Cembrit er ikke tydelige, hvilket bl.a. kan ses ud fra virksomhedens 

årsrapportspræsentation 2009, som viser,, at Cembrit ikke er en del af FLS’ langsigtede plan.  

2.4.2 Sammenfatning, Strategi og vision 

FLS er verdens førende leverandør af udstyr til den globale cement- og mineralindustri og er 

leverandør af alt fra enkeltmaskiner og enkeltkomponenter til komplette anlæg inklusive 

serviceydelser før, under og efter opførelse. Virksomhedens grundlæggende værdier er kompetence, 

ansvarlighed og samarbejde, som skal afspejle den måde, hvorpå FLS interagerer med sine 

interessenter. 

FLS opererede tidligere inden for en lang række forskellige forretningsområder, men i 2001 forlod 

FLS denne strategi for at blive en mere fokuseret virksomhed, der koncentrerede sig om de 

grundlæggende kernekompetencer − knowhow og komplette kvalitetsanlægsløsninger til cement- 

og mineralindustrien.  

Markedet for produktion af cement kan betegnes som et oligopol og består primært af fire store 

internationale virksomheder. Derudover eksisterer der en lang række mindre og lokale 

virksomheder, som opererer inden for enkelte forretningsområder og produkter. 

Nykontraheret cementovnskapacitet (Cement Kiln Capacity) fungerer som efterspørgselsindikator 

af udstyr og anlæg til den globale cementindustri, hvoraf FLS besidder en markedsandel på 36 % 

ekskl. Kina.  

FLS Cement har de sidste år fokuseret på service- og reservedelsmarkedet for at sikre en stabil 

omsætning, som ikke er nær så konjunkturfølsomt som FLS’ andre forretningsområder. Derfor har 

de bl.a. udviklet nye forretningskoncepter med drifts- og vedligeholdelseskontrakter(O&M), således 

at 32 % af omsætningen i dag kommer fra Customer Services. 

Mineralmarkedet er et globalt marked med global prissætning, og efterspørgslens ledende indikator 

er det globale ”Mining Capex Index”.  

Også inden for FLS Minerals har fokus væres på Customer Services samt ”One source”-konceptet, 

hvilket gør FLS til totalleverandør og simplificerer en lang række processer, som medfører lavere 

total costs. Således genereres 34 % af FLS Minerals’ omsætning fra Customer Services.  
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Både mineral- og cementmarkedet er drevet af industrialisering og urbanisering, særligt i 

udviklingslandene. Dette er en konsekvens af den voksende middelklasse og deres leveforhold, som 

har haft en positiv effekt på væksten i udviklingslandenes økonomier. 

Cembrits høj-kvalitets fibercementprodukter vinder fortsat markedsandele fra substituerende 

materialer grundet den øgede modstandsdygtighed over for fugt og vejr, hvilket sikrer en længere 

levetid. 

Produkterne leveres til byggebranchens, hvis ledende indikator er ”Produktionsindekset for den 

europæiske bygge- og anlægsbranche”. 

Efterspørgslen er i stigende grad kommet fra renoveringsarbejde i modsætning til tidligere, hvor 

nybyggeri drev efterspørgslen på byggematerialer. 

2.5 Finansiel beskrivelse 

2.5.1 Udvikling i resultatopgørelsen 

FLS har gennem perioden 2004-2010 været igennem en rivende udvikling. Siden beslutningen om 

at droppe konglomeratstrategien (se afsnit 2.1.3) er udviklingen for FLS kun gået én vej, dog 

kortvarigt bremset af den finansielle krise. Den samlede omsætning er mere end fordoblet, fra DKK 

9.764 mio. til DKK 20.342 mio., samtidig med, at EBIT-marginen er steget fra -2 % til 10 % (se 

figur 2.13 nedenfor). 

Den øgede indtjening pr. omsat krone kombineret med den fordoblede omsætning har betydet en 

stigning i indtjening over perioden på hele 464 %, fra en negativ EBIT-margin på DKK -194 mio. i 

2004 til et plus på DKK 1.990 mio. i 2010. Denne udvikling skal dog også ses i lyset af, at der i 

2002 og 2003 (ikke vist) var meget store tab på frasalg og nedlukning af de uønskede 

forretningsområder på henholdsvis DKK 1.280 mio. og DKK 2.435 mio.. 

Der er hovedsaligt to årsager til den kraftige stigning over perioden. For det første er det lykkedes 

FLS at forbedre rentabiliteten betydeligt i form af virksomhedens EBIT-margin i to af 

forretningsområderne. Forbedringen er på Cementdivisionen, der har oplevet en stigning fra 0,8 % 

til 10,9 %, og i divisionen Mineraler fra 0,5 % til 10,3 %. Årsagerne til dette vil vi analysere 

nærmere i regnskabsanalysen (afsnit 4.2). For det andet er det lykkedes FLS at penetrere og 

udnytte virksomhedens knowhow til at opnå store markedsandele på mineralområdet.  
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Dette markeds eksplosive vækst de senere år (se PESTLE-analysen i afsnit 3.1) har betydet, at FLS 

har øget sin omsætning i Mineraler med intet mindre end 478 %, fra DKK 1.660 mio. til DKK 

9.587 mio..  

 
Figur 2.13  Kilde: egen tilvirkning  

Uden denne ”Star” (se BCG-matricen i afsnit 3.4) ville tingene rent omsætningsmæssigt have set 

helt anderledes ud for FLS, da Cement kun har oplevet en moderat, omend positiv, stigning i 

omsætning over analyseperioden på 16 %, og Cembrit har oplevet et decideret fald på 3 %. 

Resultatet for regnskabsåret 2010 har vist et fald i omsætningen på cirka DKK 3.000 mio. i forhold 

til året før. Dette skyldes udelukkende et stort fald i omsætningen i Cement, da de to andre 

forretningsområder har oplevet en stigning i omsætning. Årsagen til dette drastiske fald på omkring 

30 % i Cement skal hovedsagligt findes i den ekstremt lange ordrecycklus, der er i 

cementfabriksbranchen. Det er ikke ualmindeligt, at der kan gå et til to år, fra en aftale blive 

indgået, til den kan ses på bundlinjen. Tages den finansielle krise, som opstod tilbage i 2007, og 

som påvirkede investeringslysten hos virksomhederne, i betragtning, vil dette drastiske fald i 

efterspørgslen i høj grad påvirke omsætningen for Cement par år frem i tiden, dvs. til omkring 

2010. Dette underbygges yderligere af, at ordreindgangsvæksten i 2008 var på 0 %, og at 2009 så et 

fald på hele 54 %. Denne udvikling ser dog ud til at være vendt, og i 2010 sås en vækst i 

ordreindgangen på 40 % i Cement. 

DKK mio.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Omsætning, Cement 8.104 6.837 7.683 12.210 13.708 13.059 9.372

Indeks, år 2004 100 84 95 151 169 161 116

Ordrebog -9,0% 83,0% 20,0% 25,0% 0,0% -54,0% 40,0%

EBIT-margin 0,8% 2,9% 5,7% 8,9% 11,1% 11,9% 10,9%

Omsætning, Mineraler 1.660 2.145 3.276 6.430 10.470 9.037 9.587

Indeks, år 2004 100 129 197 387 631 544 578

Ordrebog 44,0% 39,0% 114,0% 45,0% 72,0% -57,0% 74,0%

EBIT-margin 0,5% 4,8% 7,9% 8,6% 9,2% 8,8% 10,3%

Omsætning, CEMBRIT 978 1147 1216 1.419 1.390 1.243 1.383

Indeks, år 2007 100 117 124 145 142 127 141

EBIT-margin -36,0% 5,3% 6,7% 8,7% 1,8% -2,0% 2,0%

Omsætning i alt 10.742 10.129 12.175 20.059 25.568 23.339 20.342

Indeks, år 2004 100 94 113 187 238 217 189

EBIDTDA 144 525 966 2.100 2.911 2.725 2.387

Indeks, år 2004 100 365 671 1458 2022 1892 1658

EBITDA-margin 1% 5% 8% 10% 11% 12% 12%

EBIT -194 353 775 1.824 2.409 2.261 1.990

Indeks, år 2004 100 -182 -399 -940 -1242 -1165 -1026

EBIT-margin -1,8% 3,5% 6,4% 9,1% 9,4% 9,7% 9,8%

Resultatopgørelse for FLS 2004-2010
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Det kraftige fald i Cementomsætningen medførte også et fald i årets resultat i form af EBIT-

marginen, som så et fald på 12 %. At faldet ikke blev større, skyldtes fortrinsvis, at FLS formåede at 

forbedre EBIT-marginen for Mineraler fra 8,8 % til 10,3 %, selvom de to resterende 

forretningsområder så en moderat forværring i EBIT-marginen. 

2.5.2 Udvikling i balancen 

Ud fra FLS’ balance kan vi se, at virksomhedens aktivbase er steget en del over analyseperioden, 

fra DKK 8.193 mio. til DKK 22.599 mio. - en stigning på 176 %. Denne stigning skal dels ses i 

lyset af aktivbasens behov for at følge med omsætningen, men også at FLS i 2007 oplevede en 

kraftig stigning i immaterielle aktiver på 1.600 % (!). Dette skyldtes fortrinsvis en stigning i 

goodwill i forbindelse med opkøb af primært to virksomheder, Excel Foundry and Machine samt 

Excel Crusher Technologies, begge opkøb for at styrke FLS inden for Mineraler. Ydermere skete 

der opkøb af patenter og rettigheder på omkring DKK 1.000 mio., og FLS begyndte at værdiansætte 

virksomhedens kunderelationer, som førhen havde haft værdien DKK 0. 

FLS oplevede en kraftig stigning i egenkapitalen (EK), hvilket primært skyldtes de gode resultater, 

hvoraf langt fra det hele blev investeret eller udbetalt til aktionærerne. Fra 2004 til 2010 oplevede 

FLS en stigning i EK på 127 %, jf. figur 2.14 nedenfor. Eftersom den rentebærende gæld ikke 

oplevede samme voldsomme stigning, har det betydet, at soliditetsgraden, altså EK i forhold til de 

samlede passiver, de seneste år har oplevet en pæn udvikling. På generalforsamlingen i 2010 blev 

det ligeledes oplyst, at FLS vil forsøge at opnå en soliditetsgrad på minimum 30 %, hvilket de 36 

%, som de realiserede i 2010, levede op til. 

 

 

2.5.3 Udvikling i pengestrømsopgørelsen 

Ud fra figur 2.15 kan vi se, at cash flowet fra driftsaktiviteten er steget fra 2004 til 2010, og at 

pengestrømmen fra 2006 til 2009 oplevede en fremgang på 92 %.  

Figur 2.14  Kilde: FLS.com 
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Dog er der sket et stort fald på omkring 45 % fra 2009 til 2010. Dette er dog ikke så faretruende, 

som man umiddelbart kan forledes til at tro, da det skyldes en ændring i arbejdskapitalen på DKK 

900 mio., som hovedsagligt bunder i et fald i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
45

.  

FLS har de senere år opkøbt en del virksomheder og investeret i udvikling af nye produkter for at 

opnå en større markedsandel af det kraftigt voksende og lukrative marked for Mineraler. Dette 

underbygges af, at virksomhedens cash flow fra investeringsaktiviteten har været negativ siden 

2005. Som nævnt ovenfor i afsnit 2.5.2, skete der store opkøb inden for Mineraler i 2007, og går vi 

lidt dybere ned i cash flowet, ses det, at FLS brugte knap DKK 3.500 mio. på opkøb af 

virksomheder og aktiviteter. 

I cash flowet for finansieringsaktivitet ser vi, at dette har været negativt i seks ud af de seneste syv 

år. Dette kan skyldes, at FLS betaler et stadigt større udbytte (se afsnit 2.5.5), da resultaterne over 

en længere årrække har været positive. En anden faktor, der spiller ind, er, at FLS gennem 

generalforsamlingen har fået bemyndigelse til at opkøbe aktier. 

 
Figur 2.15   Kilde: Egen tilvirkning  

2.5.4 Udvikling i FLS’ aktiekurs 

Vi har i nedenstående graf (figur 2.16) sammenholdt FLS med de 20 mest omsatte aktier i 

Danmark, og ved blot et hurtigt øjekast ses det, at FLS i den grad har overperformet i forhold til 

C20. Overordnet set har udviklingen i både FLS og C20 været særdeles positiv, og frem til den 23. 

februar 2011 er FLS og C-20 steget med henholdsvis 680 % og 125 %. 

Vi kan ydermere se, at de 20 mest omsatte aktier toppede mere end et halvt år før FLS, men da først 

aktien var begyndt at falde, gik det stærkt. Selskabet nåede at falde omkring 75 %, før bunden var 

nået. Både indekset og aktien bundede nogenlunde samtidig, og siden da er FLS steget med ca. 240 

% mod en stigning i C20 på omkring 83 %. Der tegner sig et billede af en aktie, der overperformer 

opad, når markedet stiger, men samtidig også falder mere, når det generelle marked er nedadgående. 

                                                             
45 FLS årsrapport 2010, s. 76. 

DKK mio. Pengestrømsopgørelse for FLS 2004-2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cash flow fra driftsaktivitet -297 1.698 1.288 1.493 2.324 2.470 1.335

Indeks, år 2005 100 -572 -434 -503 -782 -832 -449

Cash flow fra investeringsaktivitet 56 -125 -387 -3.813 -871 -530 -726

Indeks, år 2004 100 -223 -691 -6809 -1555 -946 -1296

Cash flow fra finansieringsaktivitet -491 -2.800 -702 478 -1489 -448 -810

Indeks, år 2004 100 570 143 -97 303 91 165

Cash flow i alt -732 -1.227 199 -1.842 -36 1.492 -201
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Figur 2.16      Kilde: Egen tilvirkning  

Dette ses også på nedenstående figur, der tager udgangspunkt i udviklingen fra årets første 

handelsdag til den første handelsdag det efterfølgende år. Bortset fra i 2004 er FLS steget mere, når 

markedet er positivt, og omvendt når markedet er negativt. Dette understøttes af FLS’ betaværdi, 

som vi har sat til 1,37 (se afsnit 7.0), hvilket betyder, at FLS altså reagerer 37 % kraftigere på 

markedets generelle tendenser. Den gennemsnitlige overperformance fra nedenstående tabel er på 

32,8 %, hvilket ikke er så forfærdelig langt fra de 25 %, som er resultatet af den mere avancerede 

statistiske betaberegning (se afsnit 7.0). 

 
Figur 2.17 Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

70

j-03 j-04 j-05 j-06 j-07 j-08 j-09 j-10 j-11

Indeks, semi-
log skala

År

FLS og OMX C-20

FLS OMX C-20

Primo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FLS 100 118 179 323 635 903 330 672 944

%-vis ændring 18% 51% 81% 96% 42% -63% 104% 41%

C-20 100 123 142 195 219 222 137 164 224

%-vis ændring 23% 15% 38% 12% 2% -38% 19% 36%

Overperformance -5% 37% 43% 84% 41% -25% 84% 4%
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2.5.5 Udbytte 

Tendensen af FLS’ dividendeudbetalinger har over de sidste 20 år været opadgående, kun afbrudt af 

Dotcom-krisen i starten af det nye årtusinde og finanskriseåret 2008. Det er virksomhedens politik, 

at udbetale 30-50 % i udbytte alt afhængig af kapitalstruktur og investeringsmuligheder.
46

  

 

 

2.6 Peer group 
Afsnittets formål er at udvælge en repræsentativ peer group

47
, som skal bruges til at vurdere FLS’ 

relative indtjening og udvikling i henholdsvis rentabilitetsanalysen og multipelanalysen.  

For at peer groupen skal komme til sin ret og kunne benyttes som benchmark, er det vigtigt, at 

forholdene i peer group-virksomhederne, er ens på følgende områder. Selskaberne skal matche 

hinanden i omsætningsstørrelse, produktmix, strategi og geografisk afsætning. Derudover er det et 

krav, at regnskabspraksis er ens i virksomhederne. 

Idet FLS har to store kerneområder, Mineraler og Cement, med hver deres konkurrenter og 

brancheforskelle, har vi valgt at udvælge en peer group til hvert division. Det vil gøre det muligt at 

finde mere sammenlignelige virksomheder og alt andet lige give mere præcise resultater. Cembrit 

står kun for 5 % af FLS omsætning og da vi ikke analyserer segmentet dybt, udvælger vi derfor 

ingen peer group for Cembrit. 

                                                             
46

 http://www.flsmidth.com/en-US/Investor+Relations/About+the+Share/Dividend+History+and+Policy. 
47 En peer group er kort sagt en gruppe virksomheder, der minder om hinanden 
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Figur 2.18 Kilde: Egen tilvirkning 
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For Minerals har vi udvalgt konkurrenterne Sandvik, Outotec og Metso som peer group ud fra 

artikler og investorpræsentationer
48

. 

Inden for Cement er FLS’ tre primære konkurrenter, udfra vores analyser, Thyssenkrup, Sinoma og 

KHD, som vi derfor vælger som peer group.  

2.6.1 Peer group Minerals 

Sandvik er en af verdens førende virksomheder inden for højteknologisk avancerede produkter i en 

lang række produktgrupper. Sandviks aktiviteter er baseret på en unik ekspertise inden for 

materialeteknologi og en omfattende indsigt i kundeprocesser. Denne kombination har givet 

virksomheden verdens førende position inden for tre primære områder: 1) værktøjer til bearbejdning 

i hårdmetal og high-speed stål samt komponenter i cementeret hårdmetal og andre hårde materialer, 

2) udstyr og værktøjer til minedrift og byggebranchen, 3) produkter i avanceret rustfrit stål, 

specielle legeringer, titan, metallisk og keramiske modstandsmaterialer samt processystemer. 

Sandvik forventer, at efterspørgslen på verdensplan vil være 4-6 %, hvoraf Customer Services vil 

stå for en større andel af den samlede efterspørgsel. Virksomhedens strategi omtales kun overfladisk 

og omhandler primært finansielle mål i stedet for strategiske mål. Der nævnes intet om, hvilke 

områder virksomheden vil fokusere på, men at den ønsker at vinde markedsandele gennem opkøb af 

virksomheder samt øgede omkostninger til R&D (Research & Development). 

 

Figur 2.19  Kilde: egen tilvirkning 

Outotec (indtil 2006: Outokumpu Technology) er en finsk virksomhed stiftet i slutningen af 

1940'erne med hovedkontor i Finland, som udbyder teknologier og tjenester til metal- og 

mineralforarbejdningsindustrien. Virksomheden koncentrerer sig om at producere maskiner og 

metoder, der indgår i de forskellige stadier af udvinding af metal- og mineralforarbejdning, fra 

malm til rene metaller eller mineraler. Dette inkluderer slibning og adskillelse af malm, smeltning 

samt udvaskning af uædle og ædle metaller, og desuden tilbyder virksomheden ingeniør- og 

eftersalgsservice.   

Outotec var tidligere et forretningsområde under Outokumpu, som producerer stålprodukter, men 

blev i juni 2006 udskilt som en selvstændig enhed, hvorefter moderselskabet besluttede at 

                                                             
48 FLS Roadshow 2009, slide 34. 

Sandvik Markedsværdi Omsætning Ansatte Hovedkontor Sælger til lande

2010 107.000 DKK mio. 66.604 DKK mio. 47.000 Sverige 130
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koncentrere sig om rustfrit stål. Kort efter blev Outotec børsnoteret og handlet på det toneangivende 

OMX Helsinki 25.  

 

Figur 2.20  Kilde: egen tilvirkning 

Metso Corporation blev grundlagt i 1999 ved en fusion mellem Valmet og Rauma. 

Virksomhedens hovedsæde er i Helsinki, Finland. I dag er 45 % af omsætningen drevet af 

servicering og eftersalg. Virksomhedens langsigtede strategi sigter mod bæredygtig og profitabel 

vækst. På kort sigt fokuserer den på at forbedre konkurrenceevne, cash flow og lønsomhed. Metso 

Corporation er en global leverandør af procesindustrimaskiner og processystemer samt know-how 

og servicering af disse. Metso Corporation består af tre segmenter: minedrift og byggeteknologi, 

energi-og miljøteknologi samt papir-og fiberteknologi. Metso udvikler bl.a. virtuelle maskiner 

baseret på avancerede multi-fysikmodeller. Brugen af denne teknologi er sjælden inden for 

mineindustrien, hvilket gør Metso Corporation førende inden for simulering af disse komplekse 

problemer.  

 

Figur 2.21 Kilde: egen tilvirkning 

I figur 2.22 ses aktieudviklingen i FLS, deres Mineral peer group og det amerikanske aktieindeks 

for mineindustrien U.S. Mining Index. Som det ses følges udviklingen pænt ad. 

 

 
 

 

 

Outotec Markedsværdi Omsætning Ansatte Hovedkontor Sælger til lande

2010 13.107 DKK mio. 7.209 DKK mio. 3.130 Finland 80

Metso Markedsværdi Omsætning Ansatte Hovedkontor Sælger til lande

2010 46.522 DKK mio. 41.294 DKK mio. 28.000 Finland 100

10

100

01-01-2003 01-01-2005 01-01-2007 01-01-2009 01-01-2011

Indeks

År

FLS, Mineral peers og U.S. Mining Index

Sandvik Outotec Metso Dow Jones U.S. Mining Index FLS

Figur 2.22  Kilde: egen tilvirkning 
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2.6.2 Peer group Cement 

Sinoma International Engineering (herefter kaldt Sinoma) blev grundlagt i december 2001 og er 

noteret på den kinesiske børs, Shanghai Stock Exchange. Virksomheden varetager rådgivning, 

teknisk design, konstruktion og montage samt fremstilling af skibsudstyr, levering, igangsættelse af 

driften og drift og vedligeholdelse. Sinoma beskæftiger sig hovedsageligt med indenlandske og 

store udenlandske projekter og er i følge sin omsætning kun repræsenteret i lidt over 30 lande i 

Europa, Asien, Afrika og Amerika. Virksomhedens fremtidige strategi er fortsat at udvikle 

avancerede løsninger og maskiner til cementindustrien og udvide sin eksponering internationalt på 

baggrund af virksomhedens lave omkostningsstruktur, der er en succes af ressourceintegration. 

Virksomheden nævner ikke specifikke markeder, der har dens interesse, men blot at opkøb vil indgå 

som et led i at vinde markedsandele internationalt. 

 

Figur 2.23 Kilde: Egen tilvirkning 

KHD er en stor global udbyder af cementanlæg og udstyr til cementindustrien og leverer også 

tjenesteydelser såsom udformning og teknik, projektledelse og levering samt overvågning af 

cementfabrikker. Virksomheden tilbyder alt fra enkeltudstyr til større pakkeløsninger, inklusive 

komplette cementfabrikker. Ved levering af store pakkeløsninger er det nødvendigt for 

virksomheden at få produceret noget af udstyret hos andre udbydere, da dens produktsortiment ikke 

indeholder alt udstyr. KHD afsætter sine kerneprodukter over det meste af verdenen og er størst 

inden for området slibning og brandingprocesser. Produktionen er næsten udelukkende outsourcet 

til faste kontraktproducenter, der producerer udstyr efter KHD's specifikationer, og derfor er det 

muligt for virksomheden kun at have 770 ansatte på trods af en relativt stor omsætning. Strategisk 

forsøger virksomheden at blive førende leverandør af innovative, miljøvenlige og energieffektive 

teknologier med fokus på at reducere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

KHD arbejder desuden på at udvide produktudbuddet via strategiske partnerskaber og bl.a. 

derigennem at komme ind på det indiske og russiske marked.                               . 

 

Figur 2.24  Kilde: Egen tilvirkning 

ThyssenKrupp er et tysk multinationalt konglomerat med hovedsæde i Duisburg Essen, Tyskland, 

og består af 670 produktionsenheder over hele verden.  

Sinoma Markedsværdi Omsætning Ansatte Hovedkontor Sælger til lande

2010 67.858 DKK mio. 38.817 DKK mio. 46.500 Kina 30

KHD Markedsværdi Omsætning Ansatte Hovedkontor Sælger til lande

2010 1.712 DKK mio. 2.133 DKK mio. 800 Tyskland 45
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ThyssenKrupp er en af verdens største stålproducenter, men virksomheden leverer også 

komponenter og systemer til bilindustrien, elevatorer, rulletrapper, materiale handel og 

industriservice. Virksomheden blev i 2009 struktureret i to store divisioner: materialer og 

teknologier. Materialedivisionen koncentrerer sig om kulstofstål, rustfrit stål, og materialeservice, 

mens teknologidivisionen koncentrerer sig om elevatorer, anlæg og komponentteknologi samt 

marinesystemer. ThyssenKrupp er en diversificeret industrikoncern, hvis fokus er på innovative og 

tekniske maskiner, som sørger for at skabe omkostnings- og ressourceeffektive maskiner. 

 

Figur 2.25  Kilde: Egen tilvirkning 

I figur 2.26 ses FLS, deres cement peers og det amerikanske U.S. Industrial Engineeering Index. 

 

 

2.6.3 Sammenfatning, Peer group 

Vi har analyseret os frem til tre virksomheder fra cementbranchen og tre virksomheder fra 

mineralbranchen, som vil udgøre vores to peer groups. Dette har vi gjort for at tage højde for, at 

FLS godt og vel har halvdelen af deres aktiviteter på cementmarkedet og den anden halvdel på 

mineralmarkedet.  

Vores peer group-analyser viser, at der er et spænd i omsætning, markedsværdi og 

afsætningsmarkeder både mellem virksomhederne generelt, men også mellem virksomhederne og 

FLS. Dermed er ingen af virksomhederne tro kopier af FLS, men vi vurderer, at disse virksomheder 

har store ligheder med FLS, hvormed vi i senere afsnit kan bruge disse peer groups som benchmark. 

 

ThyssenKrupp Markedsværdi Omsætning Ansatte Hovedkontor Sælger til lande

2010 94.484 DKK mio. 317.000 DKK mio. 177.500 Tyskland 80

10

100

01-01-2003 01-01-2005 01-01-2007 01-01-2009 01-01-2011

Indeks FLS, Cement peers og U.S. Industrial Engineering index

Sinoma Thyssenkrup Dow Jones U.S. Industrial Engineering index FLS

Figur 2.26 Kilde: Egen tilvirkning 
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3.0 Strategisk analyse 
Formålet med afsnittet er at skabe et 

dybdegående kendskab til FLS og de 

forhold, som påvirker virksomheden. 

Analysen tager udgangspunkt i de 

makroøkonomiske forhold, der påvirker 

FLS, hvorefter vi  ser nærmere på 

brancheforholdene og virksomhedens 

konkurrenter og til sidst FLS’ interne 

ressourcer. I analyserne vurderes FLS ud 

fra både eksterne og interne faktorer, og 

herved danner vi os et overblik over FLS’ 

fremtidige indtjenings- og 

vækstpotentiale. De enkelte elementer i 

analysen gør os i stand til at vurdere FLS’ strategiske beslutninger og danner sammen med 

regnskabsanalysen fundamentet for vores forecasts og endelige værdiansættelse.  

 

3.1 PESTLE 
Vi ønsker med PESTLE-modellen at belyse de makrofaktorer, som har indflydelse på henholdsvis 

mineral- og cementindustrien. Ved at benytte denne model gøres det lettere og mere overskueligt, at 

afdække de vigtigste udfordringer og udefrakommende risici, som FLS står overfor. Da en sådan 

analyse naturligvis kun kan vise den fortidige og nutidige situation, skal vi derfor bestræbe os på 

kun at benytte de faktorer, hvormed vi kan forecaste fremtiden. På denne måde vil vi forsøge at 

identificere de drivere, som vil have en indflydelse på FLS og de to industrier de kommende år. 

 

PESTLE belyser en industris situation inden for det politiske (P), økonomiske (E), sociokulturelle 

(S), teknologiske (T), juridiske (L) samt miljømæssige (E) område. I den kommende analyse vil vi, 

når vi finder det nødvendigt, analysere de to industrier for sig. Vi har valgt at ændre lidt på 

rækkefølgen af analysepunkterne, da vores nye rækkefølge, efter vores mening, følger en mere 

logisk progression i vores analyse af de to industrier. 

 

Figur 3.1  Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 3.1 Kilde: Egen tilvirkning 
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3.1.1 Political 

3.1.1.1 Cement 

En pæn del
49

 af den globale cementefterspørgsel udgøres af regeringer og offentlige instanser, da 

cement bl.a. benyttes til at forbedre og udvide et lands infrastruktur samt til byggeri til beboelse. 

Derfor har det politiske klima i høj grad indflydelse på udviklingen i cementindustrien.  

De senere år har cementmarkedet draget fordel af voksende offentlige investeringer fra lande, der 

først i de senere år er begyndt at vise markant økonomisk vækst, dvs. de såkaldte EME's (Emerging 

Market Economies). Denne vækst har medført, at der for det første har været et kraftigt voksende 

behov for flere og bedre veje for at imødekomme den stigende middelklasse (se også afsnit 3.1.3 

om sociokulturelle forhold), da mange lande for første gang har fået råd til biler. Dette ses bl.a. i 

Indien, et af landene med størst vækst i middelklassen, som i 2010 stod for 35 % af al global 

cementefterspørgsel
50

.  

For det andet har
 
det betydet en stigende urbanisering, da befolkninger i førhen fattige lande har 

stillet større krav til levevilkår og ydermere er flyttet til storbyerne for at tage del i det økonomiske 

boom. Dette har naturligt nok medført, at cement til byggeri i høj grad er blevet efterspurgt
51

. For 

yderligere diskussion af den økonomiske udvikling se afsnit 3.1.2 nedenfor. 

3.1.1.2 Begge industrier 

Politisk stabilitet kan have en stor påvirkning på både mineral- og cementmarkedet. På 

mineralmarkedet er det før set, at lande har nationaliseret råvareudvindingen, bl.a. da præsident 

Hugo Chavez kom til magten i Venezuela
52

. Det kan også ske, at nye regeringsledere kan frygtes at 

nedprioritere den økonomiske vækst og deraf følgende offentlige investeringer. Vi vurderer dog, at 

selvom der skulle ske store regeringsskift, en udvikling som i skrivende stund er i fuldt flor i både 

Nordafrika og Mellemøsten, vil de nye magthavere før eller siden fortsætte de offentlige 

investeringer, da disse investeringer er påkrævede for at fortsætte den økonomiske vækst.  

Dog kan nationaliseringer betyde, at regeringerne kræver, at nationale selskaber også skal levere 

materiale til råvareudvindingerne. Dette er dog kun sket i få tilfælde, og vi er ikke bekendt med, at 

kommunismen globalt set skulle være på fremmarch.  

                                                             
49 45 % jf. FLS’ årsrapport 2010. 
50 FLS årsrapport 2010, s.24. 
51

 FLS årsrapport 2010, s.24. 
52 http://avisen.dk/chavez-goer-klar-til-at-nationalisere-olieproduktion_77844.aspx 
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En faktor, som kan udvikle sig overordentligt positivt, skal dog nævnes: Det kinesiske marked er 

det største marked globalt, målt på cementforbrug pr. indbygger
53

. Problemet er blot, at det 

kinesiske marked i høj grad er lukket land for udenlandske virksomheder, da det kinesiske styre 

favoriserer de kinesiske virksomheder, hvad angår kontrakter.  

Da vi de senere år har set en politisk udvikling i Kina, hvor landet er blevet mere og mere 

kapitalistisk
54

, er det langt fra utænkeligt, at landet med tiden vil blive tvunget til at droppe den 

protektionistiske politik og åbne op for flere udenlandske leverandører som FLS
55

. Sker dette, er 

markedspotentialet enormt. Dog vurderer vi dette til at have potentiale på længere sigt, men at der 

ikke kommer til at ske nævneværdige ændringer de næste år. 

Et andet faremoment i fremtiden kan være, at den økonomiske krise kan blive så alvorlig, at de 

enkelte landes regeringer må se sig nødsaget til at skære så dybt i de offentlige budgetter, at der 

simpelthen ikke er penge til overs til vedligeholdelse og udbygning af infrastrukturen. Dette vil 

naturligvis medføre en kraftig afmatning i begge industrier, men specielt Cement. Vi vurderer, hvor 

stor risikoen er for dette, i afsnittet om konjunkturanalyse (afsnit 3.6). 

3.1.2 Economical 

Vi vil i dette afsnit belyse de vigtigste økonomiske faktorer, som har indflydelse på udviklingen for 

henholdsvis cement- og mineralindustrien. 

Efter IT-boblen bristede i starten af sidste årti, blev verden ramt af en global lavkonjunktur. Som 

nævnt i indledningen, begyndte den store optur for råvarepriserne i disse år, endnu inden de 

økonomiske konjunkturer var vendt. Med råvarerne steg også ejendomspriserne og da først den 

økonomiske optur havde bidt sig fast, steg både aktier, råvarer, obligationer og ejendomme over en 

bred kam. Den almene befolkning havde taget de gode tider til sig, og en kommende nedtur i 

nærmeste fremtid syntes usandsynlig. 

Som det så ofte er set før, indtraf den næste nedtur, da folk mindst ventede det. Efter toppen på 

ejendomsmarkedet var en realitet, og da de økonomiske nøgletal begyndte at udvikle sig negativt, 

var verden vidne til en af nyere tids mest alvorlige nedture på finansmarkederne.  

                                                             
53 FLS Investor Præsentation fra 2009. 
54 http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2043235,00.html 
55

 FLS har visse år haft en omsætning på over DKK 1 mia.. på salg af cementudstyr til Kina (FLS 2010), men taget i 
betragtning hvor stort det kinesiske marked er, er dette en brøkdel af, hvad det potentielt kunne være. 
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Just som alt så negativt ud, med bankkrak, tvangsauktioner og stigende arbejdsløshed, begyndte 

aktiemarkederne at stige i marts 2009, og det danske C20-index er siden ca. fordoblet ved 

analyseperiodens udløb ultimo februar 2011. Om vi står over for en fortsat positiv økonomisk 

udvikling, eller om de seneste to års optur blot var en modreaktion på de massive fald under 

finanskrisen, vil tiden vise.  

Holder vi os værdiansættelsens resultater for øje, medfører usikkerheden om fremtiden, at det bliver 

en større udfordring at forecaste FLS og andre selskabers fremtidige udvikling. 

Vi vil i afsnit 3.6 om konjunkturmodellen komme med vores vurdering af de næste års økonomiske 

udvikling. I det følgende vil vi belyse, hvor følsom FLS er over for udefra kommende faktorer.  

3.1.2.1 Cement 

For at forudsige den fremtidige efterspørgsel efter den konjunkturfølsomme cement er det 

nødvendigt at se på, hvordan udviklingen i de økonomiske konjunkturer historisk set har påvirket 

den globale efterspørgsel efter cement. Vi har valgt at benytte den globale, historiske udvikling i 

nyopførte cementovne
56

, som proxy for den del af cementefterspørgslen, der er mest relevant for 

FLS, da virksomheden netop sælger til producenterne. Da markedet for cementovne er et globalt 

marked, vil vi sammenholde ovenstående data med real-BNP-udviklingen globalt i form af det 

globale real-GDP (gross domestic product, BNP)  leveret af Verdensbanken m.fl.
57

 

Nedenfor vises grafen over ny cementovnskapacitet og den globale, økonomiske udvikling 

indekseret med 1990 som basisår. Over analyseperioden er efterspørgslen efter cementovne vokset 

med knap 167 % med store udsving undervejs. Efterspørgslen toppede i 1995 i indeks 183 og nåede 

først sin bund seks år senere, i 2001, da indekset nåede 53. Herefter så markedet for cementovne en 

uafbrudt stigning frem til 2006, en stigning der mere end ottedoblede kapacitetsefterspørgslen. Den 

faldt derefter brat de næste tre år, men hen mod slutningen af analyseperioden oplevede markedet et 

moderat comeback.  

                                                             
56 Contracted kiln capacity is an indicator of total cement capital investments. Kilde: 

http://www.flsmidth.com/~/media/PDF%20Files/CMD%20presentations/Execution_of_a_cement_project_from_AZ.
ash  

57
 World Bank World Development Indicators, International Financial Statistics of the IMF, HIS Global Insight og Oxford 
Economic Forecasting. Kilde:www.ers.usda.gov/data/macroeconomics/Data/HistoricalRealGDPValues.xls. 
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Figur 3.2 Kilde: Egen tilvirkning  

   

Hvad angår udviklingen i GDP globalt, har der gennem hele perioden været en støt stigning på 

omkring 67 % siden 1990, kun afbrudt af et moderat fald i 2009.  

Vi har indsat en tendenslinje for at udglatte udviklingen på cementefterspørgslen. Man kan stille sig 

selv det spørgsmål, om ikke udviklingen på global cementefterspørgsel og udviklingen i den globale 

økonomiske vækst over analyseperioden bør være nogenlunde ens, i hvert fald på lang sigt. Dog 

mener vi svaret må være, at de lande, som har højest vækst (lande som bl.a. Kina og Indien, jf. 

afsnit 3.1.3), også har efterspurgt en stor del af den globale cementkapacitet for at tilfredsstille deres 

førnævnte store behov for investeringer i infrastruktur og byggeri. Deres del af cementmarkedet vil 

dermed udgøre en stor relativ andel, hvorimod deres påvirkning på det globale BNP ikke vil vægte 

lige så tungt, som nævnt tidligere. På meget lang sigt bør cementkapaciteten dog, alt andet lige, 

vokse med samme hastighed som BNP, når de ekstra behov skabt af de store, nye økonomiers 

infrastrukturinvesteringer er mættet. 

3.1.2.1.1 Sammenhæng mellem cementefterspørgsel og den økonomiske udvikling  

I det foregående afsnit så vi på den absolutte udvikling for de to indikatorer. For at fastlægge og 

vise i hvor høj grad de to tidsserier korrelerer, er vi dog nødt til at kigge på ændringerne i dem ved 

hjælp af økonometriske værktøjer.  
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Den normalt benyttede metode, ordinary least squares, (OLS), bygger på en antagelse om såkaldt 

stationaritet i tidsserierne. Stationaritet betyder dybest set, at man har en tidsserie, som ikke trender 

og dermed bevæger sig sidelæns omkring 0. Laves en OLS-regression på to ikke-stationære 

tidsserier, kan det vise sig, at man får de såkaldte ”spurious regressions”, som er 

tidsserieregressioner, der viser et godt ”fit” i form af høje R2-værdier og signifikante p-værdier, 

selvom der ikke er en reel sammenhæng mellem variablene. Med andre ord er der risiko for at 

fastslå en sammenhæng, på trods af at der i virkeligheden ikke eksisterer nogen sammenhæng. Hvis 

man som analytiker har tidsserier som er ikke-stationære, foreslår Granger og Newbold (1974)
58

, at 

en regression på førstedifferensen af tidsserierne foretages.  

tt ss 1  

Herved undgås problemet med ”spurious regressions”. 

Normalt ville man benytte såkaldte Dickey-Fuller (Unit Root) tests for at fastlægge, om alle 

tidsserierne er stationære. Dette vil dog bevæge sig væsentligt ud over omfanget af denne opgave, 

hvorfor vi grafisk vil fastlægge, om der hersker stationaritet i disse. Såfremt der ikke gør dette, 

anvendes differensen, indtil serierne bliver stationære. Derefter kan vi på normal vis benytte den 

normale regressionsmetode OLS. 

Da der er betydelige niveauforskelle i de to tidsserier, ville differensen betyde, at vi skulle lagge og 

dermed fravælge en stor del af data
59

, da det først ville være femte eller sjette afledte, der ville vise 

stationaritet. Derfor vælger vi at tage ændringen i stedet. Eller sagt på en anden måde finder vi de 

årlige procentvise ændringer for begge dataserier. Hermed benytter vi følgende formel til at finde de 

data, vi vil udføre regressionen på:

  

 

 

Gøres dette, ses det dog, at selvom cementkapacitet bliver stationær, ser vi stadig ingen stationaritet 

i BNP. For at løse dette tager vi derfor ændringen af ændringen, eller den anden-afledte
60

. Dette 

giver os nu to datasæt, der er sammenlignelige, og som der foretages regression på.  

                                                             
58 Spurious regressions, s. 111-120 
59

 Vi har fremskaffet data fra 1990. 
60 Som nævnt ovenfor skal dette trin foretages, indtil serien bliver stationær. 
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Ydermere kan vi udnytte, at cement er sencyklisk (lagging)
61

, hvilket betyder, at ændringer i 

investeringer i cement først indtræder, et godt stykke tid efter at konjunkturerne er vendt, så vi 

forskyder resultatet et år frem
62

. Dette giver ydermere en væsentligt højere forklaringsgrad (R
2
). 

Dermed har vi udlignet den sen-cykliske tendens.  

Som det ses nedenfor, er R
2
 på 0,345. Dette betyder, at mere end 1/3 af udviklingen i 

cementkapacitet forklares udelukkende ud fra ændringer i den globale økonomiske udvikling det 

foregående år.  

 

 

 

 

 

 

Grunden til, at forklaringsgraden ikke er højere end den er, er formentlig, at efterspørgslen efter 

cement, udover den generelle økonomiske udvikling, blandt andre ting også afhænger af størrelsen 

på udviklingslandenes offentlige investeringer. Disse har vi dog ikke kunnet finde historiske data 

for, og at forecaste denne tidsserie ville indebære en, efter vores mening, alt for stor usikkerhed 

mht. timing af investeringerne i budgetteringsfasen, specielt med de nuværende politiske 

uroligheder in mente.  

                                                             
61 http://www.ifpexpo.com/news.php?id=8148 
62

 Vi har prøvet med -2 til +3 år, og dette lag gav klart den højeste forklaringsgrad, hvilket yderligere underbyggede, at 
cementefterspørgslen er sen-cyklisk. 

Regressionsstatistik Signifikans F

Multipel R 0,587799218 0,006419336

R
2

0,345507921

Justeret R
2

0,30914725

Standardfejl 0,437958315

Observationer 20 P-værdi

Skæring 0,133673126 0,1891937

X-variabel 1 0,473550562 0,006419336

Figur 3.3 Kilde: Egen tilvirkning 
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For at finde ud af om denne regression er brugbar, tester vi for signifikans. Med andre ord tester vi, 

om den økonomiske udvikling har nogen signifikant effekt på cementmarkedet. Dette gøres ved at 

teste, om hældningen, som viser sammenhængen mellem de to, kan være 0. For at svare på dette, 

laves en såkaldt t-test ved hjælp af p-værdien. 

Vi tester følgende hypotese: 
0:

0:

1

10





BH

BH

a

 

Accepterer vi nul-hypotesen, vil det sige, at vi ikke kan afvise, at hældningen er 0, dvs. at vi ikke 

kan afvise, at der ingen sammenhæng er mellem de to serier. Dette sker, hvis p-værdien er større 

end eller lig med signifikansniveauet. Hvis vi afviser nul-hypotesen, må vi nødvendigvis acceptere 

den anden hypotese, nemlig at hældningen er forskellig fra 0, og at der sandsynligvis er en 

sammenhæng mellem de to serier. Dette sker, hvis p-værdien er mindre end signifikansniveauet. 

Da vi vælger at konkludere med 95 % sandsynlighed (P), arbejder vi med et signifikansniveau som 

følger:    05,095,011  P  

Vi har fra Annova-tabellen fra Excell fået oplyst en p-værdi på 0,0064 for hældningen. Da 0,0064 < 

0,05, forkastes nul-hypotesen, og vi forkaster dermed en hældning på 0. Derfor er der dermed en 

sammenhæng mellem cementkapaciteten og den globale økonomiske udvikling det foregående år. 

Dermed må vi konkludere, at FLS Cement er konjunkturfølsom.  
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Vi kan nævne, at der med 1-0,0064 = 99,36 % sikkerhed er (eller på statistiksprog kan der ikke 

afvises) en sammenhæng mellem de to dataserier. Denne sammenhæng vil vi gøre brug af i afsnit 

6.1, når vi skal forecaste fremtiden under budgetteringsfasen.  

3.1.2.1.2 Sammenhæng mellem cementefterspørgselen og omsætningen i FLS Cement 

For at kunne bruge ovenstående resultater til noget, skal vi naturligvis fastslå, i hvor høj grad den 

globale cementefterspørgsel influerer på cementomsætningen i FLS. Nedenfor er de to serier 

afbilledet, med Cement KILN kapaciteten forskudt et år. FLS’ kunder bestiller cementfabrikker, når 

de kan se, at efterspørgslen er på vej op. En sådan fabrik er dyr, og kunderne vil være sikker på, at 

deres marked efterspørger den ekstra cement. 

 

Figur 3.5 Kilde: Egen tilvirkning   

I figur 3.6 nedenfor vises resultatet af regressionen Cement KILN-kapacitet som forklarende 

variabel over for cementomsætningen i FLS: 

 

Figur 3.6 Kilde: Egen tilvirkning   
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Regressionsstatistik Signifikans F

Multipel R 0,834519246 0,038810067

R-kvadreret 0,696422371

Justeret R-kvadreret 0,620527964

Standardfejl 0,184298657

Observationer 6 P-værdi

Skæring 0,003807452 0,96305135

X-variabel 1 0,476611449 0,038810067
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Som det ses, forklarer udviklingen i den globale cementefterspørgsel omkring 70 % af variansen 

hos FLS Cement. Regressionen betragtes også som valid, da p-værdien på regressionshældningen er 

mindre end de førnævnte 5 %. Det skal ydermere nævnes, at korrelationskoefficienten (ikke vist) er 

på 83,5 %, hvilket yderligere bekræfter os i, at der er klar sammenhæng mellem de to dataserier. 

Dog skal det naturligvis også holdes for øje, at vi i dette tilfælde kun baserer resultatet på 

observationer fra seks perioder, da FLS først begyndte at opgive separat cementomsætning i 2004. 

Dog mener vi, at sammenhængen, både grafisk og statistisk, er ganske klar.  

3.1.2.2 Mineraler 

For at forudsige den fremtidige efterspørgsel efter investeringer i mineindustrien vælger vi at se på, 

hvorledes denne er blevet påvirket af forskellige variable. Som proxy for efterspørgslen, vælger vi 

at benytte Mine Capex
63

, som er årlige nye investeringer i miner på verdensplan.   

De variable, vi tester med, er den inverterede 10-årige rente (renter og råvarer bevæger sig 

modsatrettet), det globale BNP, et indeks over råvarepriser samt et indeks over udviklingen i 

metalpriser globalt. 

I figur 3.7 nedenfor har vi afbilledet udviklingen i mineinvesteringer, udviklingen i alle råvarepriser 

samt udviklingen i metalpriser indekseret med basisår (indeks=100) sat til 1995. Der findes data på 

mineinvesteringer fra 1995, men da vi har tal fra de to råvaredataserier helt tilbage fra 1962, og da 

de tre serier følges pænt ad, har vi valgt at vise hele den historiske udvikling for at give et indtryk 

af, hvordan mineinvesteringerne gennem tiden, alt andet lige, har set ud. Ydermere har vi benyttet 

os af en semilogaritmisk skala, da den lange tidsperiode giver så kraftige udsving, at de senere år 

ville synes endnu mere ekstreme, end de er i forvejen.  

Fra periodens start i 1962 oplevede både råvarepriserne som helhed og metalpriserne en stigning på 

henholdsvis 189 % og 324 % frem til 1980, hvor tocifrede inflationsrater og den anden store 

oliekrise toppede
64

.  

                                                             
63   Dette tal udarbejdes hvert år af Raw Materials Group (RMG) fra Sverige, som er den førende leverandør af data til 

og om mineindustrien. 
64

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_efter_1945/oliekrise
r. 
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Figur 3.7 Kilde: Egen tilvirkning   

Herefter fulgte en periode uden egentlige stigninger. I 1986 bundede begge indeks, og selvom vi så 

stigninger på 71 % i CRB All frem til 1989 og stigninger i CRB Metals frem til 1996 på 45 %, så 

hele perioden fra toppen 1980 til den endelige bund i henholdsvis 2000 og 2002, altså på 20 og 22 

år, afkast på - 42 % for metallerne og -21 % på det samlede råvareindeks.  Mine Capex toppede i 

1997, året efter CRB Metals, og de næste fire år oplevede markedet en halvering i de globale 

mineinvesteringer, til bunden blev nået i 2001. Bilag 6 viser de ekstremt negative nyheder, der var 

fremherskende på dette tidspunkt med hensyn til fremtiden for metalpriserne, her eksemplificeret 

med guld
65

. 

Siden de tre indeks bundede i starten af dette årtusinde, har både råvaremarkederne såvel som 

mineinvesteringerne mere eller mindre kun kendt én retning: op. Metalpriserne, som her udgøres af 

bl.a. kobber, jern og zink, er steget med hele 350 %, mens råvarerne som helhed er steget med 102 

%. Mineinvesteringerne er siden bunden mere end fordoblet med en stigning på 213 %.  

Selvom råvarerne er steget over en bred kam, er metalpriserne blandt de råvarer, der er steget mest. 

Dette betyder derfor også, at vores metalindeks, alt andet lige, bør være steget mere end det 

generelle råvaremarked, hvilket også har vist sig at holde stik.  

Da råvarepriserne er et globalt prisfastsat marked, vil udviklingen i produktionskapacitet over tid 

følge den underliggende efterspørgsel efter mineraler. 

 

                                                             
65 Vi har valgt at se bort fra guld som enkelt-mineral og i stedet benytte metalpriserne generelt.  
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3.1.2.2.1 Sammenhæng mellem mineinvesteringer og makrovariable 

I det foregående afsnit så vi på den absolutte, 

indekserede udvikling for de tre tidsserier. 

For at fastlægge og vise, i hvor høj grad der 

er sammenhæng mellem disse, er vi dog nødt 

til at kigge på ændringerne i dem ved hjælp 

af økonometriske værktøjer. I bilag 8 kan de 

forskellige regressioner, som prøver at 

forklare de førnævnte variable og mineinvesteringer, ses. Som det ses i figur 3.7 ovenfor, er der en 

vis sammenhæng mellem indekset for metalpriserne (CRB Metal) og de globale mineinvesteringer 

(Mine Capex, M.C.), som resultatet af vore regressionstest også viser. Efter at have testet en del 

forskellige kombinationer og eksperimenteret med lead- og lagtider kan vi konkludere, at CRB 

Metal har den højeste forklaringsgrad af alle variable, vi har undersøgt.    

Som det ses af figur 3.8, forklarer næsten 60 % af ovennævnte model de globale mineinvesteringer. 

Dette betyder, at mineselskaberne rundt omkring i verden i høj grad baserer deres beslutninger 

omkring nye investeringer på, hvad de forventer, de fremtidige råvarepriser vil være, og denne 

forventning påvirkes i høj grad af de nuværende priser
66

.  

For at verificere modellen laver vi en t-test og ser, at hældningens p-værdi på 0,00080252 er 

betydeligt mindre end de 5 %. Ydermere ser vi, at modellens Signifikans F er mindre end 5 %, og 

dermed forkastes H0-hypotesen om, at der ikke er sammenhæng mellem modellen og data, hvilket 

betyder, at modellen som helhed kan benyttes til at forklare udsvingene. Slutteligt kan nævnes, at 

korrelationskoefficienten mellem M.C. og CRB Metal (ikke vist) er på 0,769148 og dermed 

forholdsvis høj. 

3.1.2.2.2 Sammenhæng mellem mineinvesteringer og omsætningen i FLS Mineraler 

For at kunne operationalisere ovenstående resultater skal vi naturligvis fastslå, i hvor høj grad de 

globale mineinvesteringer influerer på omsætninger for FLS Mineraler. Dog viser en regression 

med Mine Capex isoleret op mod FLS Mineraler en relativt lav R
2 

(0,28), og modellen bliver som 

helhed forkastet (se bilag 8). Derfor valgte vi at afprøve en del forskellige variable og 

kombinationsmuligheder (se figur 3.9).  

                                                             
66 Business Cycles, s.212. 

 Figur 3.8 Kilde: Egen tilvirkning  

Regressionsstatistik Signifikans F

Multipel R 0,769147848 0,000802523

R-kvadreret 0,591588412

Justeret R-kvadreret 0,560172136

Standardfejl 0,177995832

Observationer 15 P-værdi

Skæring 0,033939013 0,493630529

X-variabel 1 0,987286665 0,000802523
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Figur 3.9 Kilde: Egen tilvirkning  

Den bedste model viste sig at være én, der samtidig gav mest intuitiv mening, hvilket var at 

kombinere FLS’ R&D-niveau og Mine Capex. Ræsonnementet er, at udviklingen inden for 

mineraludvinding de senere år er gået mod mere effektivt mineudstyr (se afsnit 3.1.5), som både 

kan komme dybere ned i jorden, da de øverste lag efterhånden er udminede, men som også kan 

udvinde flere mineraler fra en given mængde jord. Dette taler for, at R&D er et yderst vigtigt 

konkurrenceparameter for de enkelte virksomheder, og at niveauet for virksomhedens forskning og 

udvikling i høj grad kan være med til at bestemme dens omsætning.  

Hver for sig forkastes modellen med hele 37 % ift. de ”tilladte” 5 %. Laves der derimod et indeks 

på basis af FLS’ R&D-niveau ift. omsætningen samt Mine Capex, ser billedet helt anderledes ud 

I figur 3.10 nedenfor vises resultatet af den multiple regression, hvor R&D-niveau og de globale 

mineinvesteringer er de forklarende variable for omsætningen i FLS Mineral. Som det ses i bilag 8, 

viser denne kombination den højeste forklaringsgrad.  

 

Figur 3.10 Kilde: Egen tilvirkning  
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En R
2 
på 0,84 må karakteriseres som meget højt. Testes modellens Signifikans F, ligger den. på 1,01 

%, hvilket som bekendt er mindre end de 5 %, vi tester på. H0-hypotesen forkastes dermed, og 

indekset med de to variable kan siges at kunne forklare udviklingen i omsætningen i FLS Mineraler.  

I modellen er ikke inkluderet FLS’ markedsføringsomkostninger, hvilket, alt andet lige, kunne 

medtages i modellen som parametre. Man kan dog spekulere om, at havde disse ikke været 

fyldestgørende, ville omsætningen i FLS ikke blive båret så højt af de økonomiske og 

mineindustrispecifikke vinde.  

Ej heller er den globale, økonomiske udvikling inkluderet, hvilket, alt andet lige, må antages at have 

en vis indvirkning på mineindustrien, da en god økonomisk udvikling gør det lettere at låne flere 

penge til dyrere projekter, da bankerne ofte er optimistiske i opgangstider og derfor, alt andet lige, 

mere lempelige i deres udlånspolitik. Ydermere efterspørges flere mineraler til produktion i 

industrien som f.eks. i bilindustrien eller ved produktion af køleskabe. Denne er dog ikke medtaget, 

da vi ikke fandt statistisk grundlag for at inkludere denne, hvor gerne vi end ville. 

Vi vil dog tilføje, at antal observationer, som ovenstående model bygger på, i den ideelle verden 

burde udbygges med en hel del flere, før man med stor sikkerhed virkelig kunne fastslå, om den 

vitterligt er så statistisk signifikant, som resultaterne antyder. 

 Vi står dog over for det problem, som mange analytikere før os har stået over for, nemlig at de 

data, som er til rådighed, ikke til fulde er fyldestgørende.  Vi mener dog, at de resultater, vi er 

kommet frem til i dette afsnit, er de bedst mulige, hvorfor vi med ro i sindet vil benytte dem i 

budgetteringsfasen.  

3.1.3 Sociocultural 

3.1.3.1 Demografi 

Som tidligere nævnt i afsnit 3.1.1 om den politiske udvikling har de såkaldte EME’s set en kraftig 

forbedring i levestandard. Verdensbanken estimerer, at middelklassen globalt set vil stige til 1,2 

mia. i 2030 sammenlignet med 430 mio. i år 2000, en stigning på 179 %. Da det hovedsagligt er 

middelklassen og dens ændrede forbrugsmønstre og krav til bedre infrastruktur i EME’s, der har 

drevet det økonomiske boom, vil en sådan stigning, alt andet lige, medføre en fortsat kraftig vækst i 

behovet for både cement og mineraler.  
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Ydermere nævnes det, at Indien og Kina kombineret vil stå for hele 2/3 af den samlede stigning
67

. 

Dette vil naturligvis være særdeles positivt for de to respektive industrier og derfor, alt andet lige, 

også for FLS. Ikke mindst, hvis Kina i højere grad med tiden lukker internationale virksomheder 

ind.  

Kombinerer vi det med den potentielle øgede vækst og forbrug i form af en stigende 

arbejdsstyrke
68

, som Verdensbanken estimerer vil stige til 3 mia. i 2020 sammenlignet med 2,7 mia. 

2010
69

, ser disse faktorer særdeles positive ud for FLS.  

3.1.3.2 Miljøfokus 

Der er de senere år kommet stigende fokus på de miljømæssige konsekvenser af forurening, som 

følge af teorierne om den globale opvarmning. Dette fokus betyder, at virksomhederne i disse 

industrier for at være en betydende spiller på cement- og mineralmarkederne nødvendigvis må  

indordne sig. Dette må naturligvis betyde et stigende fokus på teknologier, som reducerer 

forurening, og dette vil vi se nærmere på i afsnit 3.1.5 om teknologi samt i afsnit 3.1.4 om miljø og 

lovgivning.  

Nedenfor ses udviklingen i CO2-udledning på globalt plan gennem de sidste 20 år. Som det ses, har 

der været en stor stigning, i takt med at den økonomiske udvikling har fået flere og flere lande med i 

det økonomiske opsving. 

 

Figur 3.11 Kilde: Egen tilvirkning70 

                                                             
67 http://www.economist.com/node/13109687. 
68 Defineret som befolkningsandelen i alderen (15-64). 
69

 http://blog.euromonitor.com/2010/03/emerging-focus-rising-middle-class-in-emerging-markets.html. 
70 http://www.economicswebinstitute.org/ecdata.htm. 
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3.1.4 Enviromental and Legal 

3.1.4.1 Cement 

På globalt plan står cementindustrien for intet mindre end 5 % af al CO2-udledning
71

. Dette har 

betydet, at specielt cementindustrien har stået for skud, når syndebukke skulle findes i jagten på 

miljøforurenere. Dog siger Olivier Luneau, leder af bæredygtighedsafdelingen
72

 i en stor 

cementvirkomhed, Lafarge, i Paris: 

“The cement industry is at the center of the climate change debate — but the world needs 

construction material for schools, hospitals and homes.”
73

  

Selvom dette naturligvis er sandt, og verden ikke bare stopper med at købe cement, betyder dette 

også, at hvis man som virksomhed formår at reducere miljøpåvirkningen og samtidig kan brande sig 

som en miljøvenlig virksomhed, er der meget goodwill at hente. Som nævnt i afsnit 3.1.5 nedenfor, 

har FLS udviklet et mobilt laboratorium, som kan udnytte denne makrotrend.  

Netop USA har lovgivet om udledning af forurening som berører cementindustrien med 

NESHAP
74

, som har til formål at reducere CO2. Vi vil i efterfølgende afsnit om teknologi berøre, 

hvilke initiativer der tages i industrien for at imødekomme denne trend med øget 

miljøbeskyttelseslovgivning.  

Problemet med cementproduktion er, at den kemiske reaktion, der skaber cement, frigør store 

mængder CO2, og alene 60 % af den samlede forurening i cementindustrien skabes ved denne 

proces. Dette betyder, at denne del af forureningen er svær at reducere. Derimod er der forurenings-

”besparelser” at hente ved at benytte mere grøn teknologi til det brændstof, der benyttes i 

produktionen
75

. Det er her, virksomheder som FLS virkelig kan adskille sig fra konkurrenterne.  

3.1.4.2 Mineral 

Udvinding af mineraler kan have store miljømæssige konsekvenser. Dette ses bl.a., når der sker det 

såkaldte Acid mine drainage
76

, som i grove træk betyder, at der, når udvindingen foregår, kan ske 

en kemisk reaktion, når stenaffald, som frigøres, når man graver efter mineraler, kommer i kontakt 

med luft. Når dette sker, kan dele af stenaffaldet blive omdannet til syre med en PH-værdi på 2-3.  

                                                             
71 http://www.nytimes.com/2007/10/26/business/worldbusiness/26cement.html. 
72 Sustainability. 
73 http://www.nytimes.com/2007/10/21/business/worldbusiness/21iht-cement.1.7979990.html?pagewanted=all 
74 National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants. 
75

 http://www.nytimes.com/2007/10/26/business/worldbusiness/26cement.html. 
76 http://www.pollutionissues.com/Li-Na/Mining.html. 
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Slipper dette ud i f.eks. grundvandet, kan det på kort sigt få katastrofale følger for de levende 

organismer, der findes i vandet, men også på lang sigt ved at gøre vandet udrikkeligt for mennesker 

og dyr. Der er blevet vedtaget strenge love, som bl.a. CERCLA
77

 i USA og EIA-direktivet
78

 i EU. 

Disse love betyder, at man som selskab i mineralindustrien skal overholde et strengt regelsæt for at 

blive godkendt til både at udvide eksisterende miner, men også til at etablere nye
79

.  

3.1.5 Technological 
Som nævnt i ovenstående afsnit, har der globalt set været et stigende fokus på miljø. Både inden for 

cementindustrien og mineralindustrien har det derfor været nødvendigt at tage store miljøhensyn, 

såfremt man ønskede at gøre sig gældende i fremtiden.  

3.1.5.1 Cement 

På cementmarkedet har FLS bl.a. udviklet et såkaldt mobilt laboratorium, som kan hjælpe 

amerikanske virksomheder underlagt den strenge NESHAP-lovgivning, som nævnt i afsnit 3.1.4 

ovenfor. Dette mobile laboratorium hjælper amerikanske virksomheder med at bestemme sin 

udledning af forurening og identificere sit behov for reducering
80

. Initiativer som dette kan i 

fremtiden, med mere og mere strikse miljølovgivninger verden over, sikre FLS en andel af det 

fremtidige marked i cementindustrien.  

3.1.5.2 Mineral 

For at reducere miljøpåvirkningen generelt og vandforbrug og -forureningen mere specifikt, er der 

behov for nye metoder til udvinding af råstofferne og nye teknologier
81

. Dette betyder, at 

udviklingen inden for mineraludvinding går i retning af, at mineselskaberne i stigende grad ønsker 

at deres leverandører, heriblandt FLS, knyttes tættere til dem og løser flere og flere opgaver for 

dem. FLS har formået at repositionere sig fra primært blot at være leverandør af udstyr til i dag at 

levere komplette løsninger og systemer til mineindustrien
82

.  

En anden tendens, der understøtter behovet for mere komplette løsninger til mineselskaberne, er, at 

en stor del af de mineralforekomster, der lå tæt på jordoverfladen, efterhånden er udminet
83

.  

                                                             
77 Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act. 
78 Environmental Impact Assessment Directive. 
79 FLS årsrapport 2010, s. 32 
80 FLS årsrapport 2010, s. 24. 
81 FLS årsrapport 2010, s. 30. 
82

 FLS årsrapport 2010, s. 30. 
83 Dvs. stort set tømt for mineraler. 
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Dette betyder, at mineindustrien efterspørger bedre og mere avancerede maskiner, hvilket gør det 

muligt, at udvinde mineraler dybere nede under jorden
84

, som nævnt andetsteds i opgaven. 

Ydermere er de mineraler, der er tilbage tæt på overfladen, af dårligere kvalitet end hidtil, således så 

selve separationen af mineraler fra jord og sten også kræver bedre maskiner.  

Disse tendenser forsøger FLS at udnytte til at blive en af de ledende leverandører til mineindustrien. 

FLS har tegnet et stigende antal patenter
85

, og dette forventer vi vil fortsætte i fremtiden, da 

udviklingen i brug af 

midler på Research & 

Development har vist en 

opadgående tendens med 

en stigning på 93 % fra 

2004 til 2010. Men 

sætter man R&D-

omkostningerne i forhold 

til FLS’ nettoomsætning, 

tegner der sig et lidt andet billede. Her har niveauet for R&D ligget nogenlunde konstant gennem 

perioden, kun afbrudt af 2007 og 2008, hvor det faldt helt ned til omkring 1% af omsætningen. 

For at vurdere FLS’ R&D-niveau ift. konkurrenterne, vises nedenstående figur, hvor de respektive 

selskabers R&D-omkostninger er sat i forhold til deres omsætning og hvor vi har udarbejdet et 

gennemsnit for peer grouperne for hhv. Minerals og Cement. Det er desværre ikke lykkedes os at få 

oplyst separate R&D-omkostninger for Cement og Mineraler i FLS, hvorfor vi vælger at vurdere 

niveauet i FLS samlet.  

Hvis vi starter med Cement (de tætte stiplede linjer i nederste halvdel), er det tydeligt at se en 

tendens til lavere udgifter til R&D end inden for Mineraler. FLS ligger de fleste år klart højere end 

de tre konkurrenter KHD, Thyssenkrup og Sinoma. Konkurrenten med de største R&D-

omkostninger er Sinoma.  

 

                                                             
84

 www.miningmx.com/news/gold_and_silver/Gold-industry-awaits-breakthrough.htm 
85 FLS generalforsamling 2011. 
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Vi havde forventet, at en så stor ”spiller” på markedet som Sinoma ville bruge flere penge inden for 

dette område, men efter vores mening, kan det både skyldes, at Sinoma tidligere fortrinsvis har 

befundet sig på det kinesiske marked med væsentligt færre miljøhensyn, samt at deres omsætning 

simpelthen er så stor, at størrelsen på det beløb, de bruger på R&D er så meget relativt større at de i 

forvejen bruger over en halv mia. DKK om året.  

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet set bruger FLS omkring 50 % mere end peer group-gennemsnittet, hvilket må siges at 

kunne medvirke til en fastholdelse af FLS’ position som ledende selskab.  

Sættes FLS’ R&D-omkostninger i forhold til mineralbranchen, tegner der sig et noget andet billede. 

FLS ligger væsentligt lavere end alle tre peer groups, og i gennemsnit har FLS over perioden 

benyttet 1 %-point mindre på R&D end konkurrenterne, svarende til 77 %. Dette mener vi ikke er 

hensigtsmæssigt, da mineraler netop i disse år gennemgår en udvikling mod bedre og mere effektive 

udvindingsmetoder- og maskiner, som nævnt ovenfor. Vores bud på årsagen til FLS’ lave niveau er, 

at de i 129 år har produceret udstyr til cementindustrien, hvor det lader til, at det ikke er nødvendigt 

at benytte så store beløb til R&D, mens de kun har fokuseret på mineralområdet i mindre end 10 år. 

Virksomhedskulturer og -vaner kan til tider være svære at ændre.  

Overordnet set kan vi naturligvis ikke sige, præcis hvor store beløb FLS bruger på hvert af de to 

respektive områder, men hvis de bruger mere end 50 % af R&D-budgettet på Mineraler, betyder 

det, at de er i fare for at miste deres innovative førertrøje på cementområdet.  
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Efter vores mening har FLS en dygtig ledelse, og det må forventes, at virksomheden i fremtiden vil 

øge sine R&D-omkostninger for at opfylde sin målsætning om at være en af markedslederne inden 

for produktudvikling, jf. afsnit 3.1.5.2. 

3.1.6 Sammenfatning, PESTLE 

Der har over en længere årrække været kraftig økonomisk vækst i de såkaldte EME’s, hvilket har 

medført voksende offentlige investeringer i infrastruktur til den voksende middelklasse. 

Visse af landene har set store politiske magtskift under det såkaldte Arabiske Forår, men vi vurderer 

dog, at selvom der fortsat skulle ske store regeringsskift, vil de nye magthavere hurtigt fortsætte de 

offentlige investeringer. Derfor ser vi fortsat høje offentlige investeringer, så længe de økonomiske 

vinde blæser gunstigt. Risikoen er dog en alvorlig økonomisk krise. 

Hvis det politiske klima i Kina fortsætter sin vej mod øget åbenhed overfor Vesten, er der et enormt 

markedspotentiale. Dog vurderer vi dette til at have længere udsigter end vores 

budgetteringshorisont til 2015. 

Cementovnsmarkedet er både styret af regionale, politiske infrastruktur- og byggeinvesteringer men 

også af de globale konjunkturer. Vore analyser peger mod, at over 1/3 af efterspørgslen kan kædes 

direkte sammen med udviklingen i den internationale, økonomiske udvikling det foregående år og 

FLS må derfor siges at være konjunkturfølsomt. Ydermere fandt vi, at den globale 

cementovnsefterspørgsel påvirker omsætningen i FLS Cement med knap 70 %.  

Mineralmarkedet er et globalt prisfastsat marked. Vores analyser viser, at de globale mineralpriser 

kan forklare næsten 60 % af de globale mineinvesteringer. Ydermere finder vi, at vi ved at 

kombinere R&D og de globale mineinvesteringer i en regressionsmodel er i stand til at forklare hele 

84 % af omsætningen i FLS Minerals. På baggrund af dette må vi konkludere, at FLS i høj gad er 

afhængig af den globale økonomiske udvikling. 

Kina og Indiens middelklasse vil med tiden stå for 2/3 af den samlede stigning i den globale 

middelklasse, hvilket vil betyde store investeringer i infrastruktur og byggeri samt øget 

efterspørgsel af forbrugsgoder, som indeholder mineraler Dette bør alt andet lige komme FLS til 

gode.  
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Der har de senere år været et øget fokus på miljøhensyn, og dette har også ramt cement- og 

mineralindustrien med stramninger i både virksomhedernes holdninger, men også fra lovgivernes 

side til følge. Disse stramninger har medført, at leverandørerne til disse industrier i stigende grad 

har været nødt til at indordne sig og ændre deres produkter, så de lever op til de nye krav. 

Den store udvikling i udminingsudstyr de senere år har betydet, at overjorden i stigende grad er 

blevet udminet, og mineraludstyrsindustrien har derfor været nødt til at lave mere avancerede 

produkter, som både kan komme længere ned i jorden, og som kan udvinde flere mineraler fra 

jorden. Derfor er øget investering i R&D strengt nødvendig for FLS, så virksomheden i de 

kommende år kan fortsætte sin position som en af de ledende spillere på mineralmarkedet. 

3.2 Porter’s five forces 
Til at analysere forholdene i branchen benytter vi Porter’s Five Forces Industry Analysis

86
, som 

tager udgangspunkt i fire elementer: kundernes forhandlingsstyrke, leverandørernes 

forhandlingsstyrke, truslen fra nye udbydere og truslen fra substituerende produkter. Tilsammen 

fungerer disse som en indikator for konkurrenceintensiteten i branchen, som er dét, analysen skal 

munde ud i. 

Ved at holde fokus på disse fem områder og ”systematisere” dem, vil det hjælpe os til at vurdere 

virksomhedens position på markedet og dens mulighed for at gennemføre strategier i branchen. 

Modellen bidrager til at identificere profitable og mindre profitable segmenter og områder. Desuden 

kan modellen være med til at afdække, hvordan virksomheden kan udnytte fordele og anskueliggøre 

udviklingen i branchen. 

I FLS’ tilfælde, hvor virksomheden primært afsætter inden for Cement og Mineraler, vil vi, når det 

er nødvendigt, analysere de to industrier hver for sig. 

3.2.1 Kundernes forhandlingsstyrke  

Vi vil vurdere kundernes forhandlingsstyrke ved at se nærmere på fire centrale punkter, der til 

sammen afgrænser kundernes forhandlingsstyrke: 1) graden af produktdifferentiering, 2) 

køberkoncentrationen, 3) variationen i kvaliteten af produkterne og 4) overskudsgraden på 

markedet.  

 

                                                             
86 Marketing Management s. 72. 
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Først skal kunderne dog identificeres, og mulighederne for baglæns integration analyseres. FLS’ 

kunder er cementproducenter samt mineselskaber, som udvinder og producerer forskellige 

mineraler og cement. Inden for cementbranchen findes der et stort antal mindre, lokale 

cementproducenter, da transport af produkterne er yderst omkostningsfuldt, og længere afstande 

end nogle få hundrede kilometer vil gøre salget urentabelt 87 . De fem største globale 

cementproducenter stod i 2010 for 11 % (2009: 9 %) af den samlede ordreindgang på 

cementområdet
88

. Der er altså ikke en enkelt kunde, som udgør en væsentlig omsætningsrisiko for 

FLS. Men da antallet af fusioner inden for både mineral- og cementproduktion har været stigende 

de sidste år for at udnytte synergieffekterne ved masseproduktion
89

, står kunderne generelt stærkere. 

Cement er et relativt homogent produkt
90

, hvilket betyder, at FLS’ kunder primært vurderes ud fra 

prisen, når virksomheden skal afsætte sine produkter. Virksomheden er derfor interesseret i at 

minimere totalomkostningerne, hvorfor den vælger leverandører og maskiner efter prisen i forhold 

til disses kvalitet og effektivitet. Pris og kvalitet er derfor FLS’ primære salgsparametre.  

Igennem de seneste år har branchen dog fået tilføjet et ekstra og næsten lige så vigtig 

salgsparameter i form af miljøvenlighed. Som nævnt i afsnit 3.1.3 Sociocultural, stiller samfundet 

store krav til miljøet, både i form af nye love, men også i form af, at der er visse krav, man skal leve 

op til, når man sælger til offentlige institutioner. Derved er branchen for fremstilling af cement og 

udvinding af mineraler blevet beriget med endnu et parameter, som gør det muligt at differentiere 

produkterne. Derved forringes kundernes forhandlingsstyrke, da FLS og produktudbyderne har 

lettere ved at differentiere sig fra hinanden. 

Overskudsgraderne i branchen er på de enkelte markeder meget svingende, da kundernes 

investeringslyst afhænger af de regionale efterspørgselskurver for Cements vedkommende og 

markedsudviklingen på råvarer for Mineraler (afsnit 3.1.2.1 og 3.1.2.2 i PESTLE's Economical), 

som gennem de seneste 10 år har været utrolig volatile
91

. Der har været en stigende tendens til, at en 

stor del af kunderne i begge brancher har bundet sig til langvarige kontrakter. Dette har betydet en 

forøgelse af ”Switching Costs”
92

, hvilket også er kommet FLS til gode.  

                                                             
87 FLS årsrapport 2010, s. 20. 
88 FLS årsrapport 2010, s. 24. 
89 FLS årsrapport 2010, s. 24. 
90 Se afsnit 2.4.1, hvor vi gennemgår de forskellige former for cementtyper. 
91

 Standardafvigelsen på CRB Metals over de sidste 10 år er på 29,1 % mod 19,66 % historisk set. 
92 Omkostninger der opstår når en kunde skifter fra én leverandør til en anden. 
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Det betyder, at hvis en kunde skifter leverandør inden kontraktens udløb, vil kunden skulle betale 

for kontraktbrud. Desuden kan den nye leverandørs maskiner ikke altid arbejde sammen med den 

tidligere leverandørs maskiner, hvilket betyder nye investeringer, samt at initialinvesteringen kan 

være spildt. 

Baglæns integration synes usandsynligt både inden for Cement og Mineraler, da produktion af 

maskineri kræver stort know-how, hvilket vil kræve store kapitalinvesteringer eller blive en meget 

tidskrævende proces. Desuden findes der kun få udbydere, som er i stand til at udbyde komplette 

fabrikker, hvilket næsten synes som et must, hvis baglæns integration skal være en fordel. Den 

udskiftning af maskineri og det forbrug af reservedele, som kræves på cement- og mineralfabrikker, 

ville heller ikke økonomisk set kunne retfærdiggøre opkøb af en producent af disse. Da de to 

forretningsområder ligger så langt fra hinanden, vurderes baglæns integration ikke interessant inden 

for nærmeste fremtid. 

FLS er som tidligere nævnt i høj grad styret af den økonomiske udvikling, markedsprisen på 

mineraler og markedsefterspørgslen på cement. Men virksomheden har stadig mulighed for at 

influere på salgsprisen ved at differentiere sine produkter, sælge på markeder med høj efterspørgsel 

og koncentrere sit salg til områder, hvor høj kvalitet er af stor betydning.  

3.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Ved vurdering af leverandørernes forhandlingsstyrke ser vi på koncentrationen af leverandører, 

leverandørernes afhængighed af cement- og mineralindustrien samt på Switching Costs. Men først 

vil vi vurdere forlæns integration.  

I FLS’ tilfælde er leverandørerne de producenter, som FLS har outsourcet deres tidligere 

egenproduktion til, samt de producenter, som hele tiden har leveret komponenter til virksomhedens 

produktion af special- og reservedele. Enkeltdele til opbygning af fabrikker og maskiner produceres 

og bestilles fra en lang række forskellige leverandører, og da FLS’ produkter er relativt simple 

standardprodukter, vil andre virksomheder inden for branchen let kunne producere substituerende 

komponenter. Ud fra dette synspunkt står FLS stærkt, men fordi der har opstået flaskehalse pga. den 

store efterspørgsel på mineralanlæg, har leverandørerne ikke kunnet levere den efterspurgte 

mængde komponenter. Dette har øget den normale leveringstid og givet leverandørerne en stærkere 

forhandlingsposition, da de har haft mulighed for kunne sortere i, hvilke kunder de har villet 

servicere.  
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Selv om leverandørernes afsætning til cement- og mineralindustrien er afhængig af efterspørgslen i 

disse industrier, leverer de fleste leverandører produkter til en lang række andre industrier end 

cement- og mineralindustrier, og derfor er de ikke så økonomisk afhængige af efterspørgsel fra de 

to industrier. 

I forbindelse med udskiftning af leverandører vil der unægteligt opstå Switching Costs som følge af 

eventuelle brud på tidligere kontrakter, indhentning af tilbud med analyseberegninger og kontrakter, 

efterprøvning af komponenterne og nye leveringsprocedurer samt generelle opstartsproblemer, som 

først viser sig, når samarbejdet er sat i værk. 

De økonomisk pressede år i kølvandet på finanskrisen har sat fornyet fokus på 

omkostningsminimering, idet indtjeningen har været presset i bund. Dette har flyttet produktionen 

af homogene varer til lande som Kina og Indien, hvor arbejdskraften er billigere. Denne store 

efterspørgsel af komponenter hos leverandører med produktionsfaciliteter i lavlønsområder har dog 

givet leverandørerne i både cement- og mineralbranchen endnu større forhandlingsstyrke, idet 

efterspørgslen har været større end udbuddet. Den stagnerende vækst og økonomi i Europa og 

Nordamerika har dog haft modsat effekt på FLS’ forhandlingsstyrke over for cementleverandørerne, 

da efterspørgslen er mindre end udbuddet. 

Forhandlingsstyrken leverandører og FLS imellem skifter altså over tid pga. udbuds- og 

efterspørgselsforholdene, hvilket kan variere inden for geografiske områder. Generelt har 

leverandørerne en lille fordel, da de producerer til flere forskellige brancher. Dette udjævner 

leverandørernes brancherisiko og afhængighed over for selv store industrier som cement og 

mineraler.  

Forlæns integration er ikke tidligere set inden for hverken cement- og mineralbranchen, og der 

synes ingen åbenlyse begrundelser for, at det skulle ske i nærmeste fremtid. Produktion og 

udvikling af specialdele er meget forskellig fra leverandørernes kerneaktivitet. FLS producerer 

know-how, viden og udvikling, hvorimod leverandørerne er decideret produktionsvirksomheder. 

Desuden tyder tendensen i en øget outsourcing af produktionen af standardkomponenter på, at det 

ikke er optimalt at være ejer af begge produktionsled, med mindre man når en virksomhedsstørrelse, 

der skaber stordriftsfordele. Der tegner sig et billede af, at det ikke er rentabelt kun at producere til 

egen produktion, da lavkonjunkturer fører til overkapacitet og ressourcespild, hvorfor det er en 

nødvendighed også at sælge til konkurrenter. 
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Desuden kræves der stor kapital for at opkøbe FLS eller andre nævneværdige maskin- og 

anlægsproducenter, som kan tilbyde en komplet produktlinje og producere komplette anlæg, og som 

lånemulighederne er for tiden, synes sandsynligheden for forlæns integration meget lille. 

3.2.3 Truslen for potentielle indtrængere 

Nye indtrængere tiltrækkes af brancher med potentiale for høje overskudsgrader, hvor 

efterspørgslen er større end udbuddet eller ved nye produktgrupper/opfindelser. Men selv hvis et af 

disse mål er opfyldt, er der stadig en lang række adgangsbarrierer, som afgør muligheden for, om 

nye konkurrenter kommer til: Opstartsomkostninger, patenter i branchen, nødvendigheden af know-

how, kundernes Switching Costs ved valg af ny leverandør, adgang til leverandører og distribution 

samt branchens modstand ved nye indtrængere. 

Brancherne har historisk set ikke haft høje overskudsgrader (figur 4.13 og 4.15). Tidligere var 

overskuddet drevet af stordriftsfordele, da produkterne og maskinerne var relativt homogene, men i 

takt med at fabrikkerne er blevet mere og mere teknisk komplekse, og fokus på miljø og effektivitet 

er øget, er produktdifferentieringen tiltaget. Virksomhederne inden for cement- og 

mineralbrancherne har valgt at fokusere på enten nicheprodukter eller at outsource produktionen af 

standardkomponenter.  

Der er ikke længere i samme grad tale om produktionstunge brancher, så alt andet lige er 

opstartsomkostningerne lavere, hvilket også gør sig gældende i distributionen, da den primært 

foregår direkte fra leverandør til slutbruger. Omvendt er investeringer i knowhow, udvikling og 

teknologi vokset, således at det fortsat er en omkostningstung branche at starte op i. 

Hvis nye indtrædere skal opnå høje overskudsgrader, skal det ske via enten stordriftsfordele eller 

nicheprodukter. Begge muligheder taler imod at indtræde på markedet, da nicheprodukter kræver 

stort know-how og ydermere gerne skal være mærkbart bedre end konkurrenternes, da cement- og 

mineralbrancherne har oplevet stigende Switching Costs pga. specialiserede produkter med 

langvarige kontrakter. Stigende Switching Costs besværliggør også stordriftsfordele, da 

incitamentet for, at kunden skifter leverandør, er lille.  

I takt med det øgede fokus på specialiserede teknologiske anlæg er værdien af patenter blevet langt 

større end tidligere, hvilket ikke giver mange muligheder for nye indtrædere
93

. 

                                                             
93 FLS årsrapport 2010, s. 42. 
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Råvarers korrelation med aktiemarkedet er relativt lav, hvilket også har været tilfældet de sidste par 

år. Dette kan selvfølge øge interessen for nye konkurrenter inden for mineraler som ønsker at 

diversificere, men samlet set vurderes indgangsbarriererne i forhold til outputtet at være 

uinteressant.  

3.2.4 Truslen for substituerende produkter eller services 

Udover konkurrencen fra nuværende producenter kan der også komme konkurrence fra nye 

produkter med samme eller lignende egenskaber som FLS’ maskiner og services. Forventningen til 

nye substituerende produkter er typisk en funktion af Switching Costs, produktets pålidelighed 

kontra prisen og produkternes egenskaber. 

Som gennemgået i forlæns og baglæns integration, så synes det ikke oplagt, at FLS og 

konkurrenterne i cement- og mineralbrancherne vil få yderligere konkurrence fra leverandører eller 

kunder, da det kræver stor startkapital og stort know-how pga. de komplekse maskiner. Umiddelbart 

er der ikke nogen brancher, der benytter lignende maskiner i deres produktion, som på sigt ville 

kunne konkurrere med FLS’ maskinteknologi, og derfor vil eventuelle substituerende produkter 

udspringe fra service af maskinerne eller nyopfindelser. Servicering og vedligeholdelse af maskiner 

kan forventeligt overtaget af ”almindelige” ingeniører inden for samme fagområde, så hvis disse 

kan tilbyde billigere service- og reparationspriser end FLS, vil dette på sigt kunne være et 

substituerende produkt. De tiltagende årelange kontrakter i branchen bremser dog denne form for 

konkurrence, indtil kontrakterne er ophørt, og spørgsmålet er, om disse serviceringsvirksomheder 

kan indkøbe reservedele og ikke mindst specialdele til konkurrencedygtige priser. FLS vil næppe 

sælge billige dele til nye konkurrenter, og derfor betragter vi ikke dette som en åbenlys trussel. 

Nye opfindelser af maskiner eller metoder til udvinding og bearbejdning af cement og mineraler 

kan også forekomme, men da branchen fortsat øger ressourcerne på R&D
94

, og der ikke findes 

brancher med store lighedstræk, så virker det ikke overvejende sandsynligt, at nye opfindelser 

skulle komme fra andre brancher. 

Hvis det på et tidspunkt lader sig gøre at fremstille mineraler kan det få fatale konsekvenser for hele 

branchen, men på nuværende tidspunkt er der intet, der peger i denne retning. 

                                                             
94 FLS årsrapport 2010, s. 42.   
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3.2.5 Rivalisering blandt nuværende udbydere i branchen 

Rivalisering imellem nuværende udbydere er umiddelbart den bedste indikator til at vurdere en 

branches attraktivitet samt muligheden for at opnå profit. Branchen vurderes ud fra vækst i 

markedet, omkostningsstrukturen, exit-barriere, produktudskiftelighed og diversitet. 

I perioder med vækst i cement- og mineralmarkedet, som set fra 2004-2008, mindskes 

rivaliseringen i, idet efterspørgslen er større end udbuddet, hvorfor der primært kæmpes om nye 

kunder. Det modsatte sker under markedsstagnering (2008-2010), hvor branchen primært kæmper 

internt om de etablerede kunder. 

FLS, Sinoma, KHD og ThyssenKrupp står tilsammen for 83 % af den samlede globale 

nykontraherede  cementovnskapacitet, eksklusive Kina. Cementbranchen kan betegnes som 

oligopol, hvilket betyder at de fire virksomheder er utroligt opmærksomme på hinandens 

handlinger, da den ene virksomheds beslutning vil have stor betydning for de andre virksomheder. 

Dette kan påvirke virksomhederne positivt såfremt de vælger at samarbejde, men konkurrencen kan 

også blive meget hård og medfører en ringere indtjening. I cementbranchen har 

konkurrenceintensiteten været hård, men de nye muligheder for at differentiere sig pga. af bl.a. 

stigende miljøfokus har trukket i den anden retning. 

I mineralbranchen findes væsentligt flere udbydere og pga. af de mange forskellige mineraltyper er 

mulighederne for at differentiere sig væsentligt større, hvorfor mineralbranchen er derfor tættere på 

fuldkommen konkurrence. Væksten i mineralefterspørgslen har igennem de sidste år gjort, at 

udbyderne har kæmpet om nye kunder, hvilket har holdt konkurrenceintensiteten nede.       

Forventningerne til udviklingen i Cement er på kort sigt stabile, mens der på lang sigt forventes en 

moderat stigning, dog med store udsving blandt regioner, mens udviklingen i mineralefterspørgslen 

er mere stabil (jf. afsnit 3.2.1 Kundernes forhandlingsstyrke).  

Som gennemgået i afsnit 3.2.1 og 3.2.2 er exit-barriererne for mineral- og cementbranchen høje, og 

da hverken forlæns eller baglæns integration synes særlig sandsynligt, er der en høj 

konkurrenceintensitet i begge brancher. 
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3.2.6 Sammenfatning Porters Five Forces 

I figur 3.14 har vi samlet de punkter som vi har analyseret os frem til, har størst indflydelse på hver 

af de fem ”forces”, og givet en samlet vurdering på deres forhandlingsstyrke.  

 

Figur 3.14  Kilde: Egen tilvirkning 

Generelt synes der kun at være en beskeden påvirkning fra potentielle indtrængere, substituerende 

produkter og kunderne. Derimod er der en høj rivalisering blandt de nuværende udbydere, specielt 

inden for cementmarkedet - en rivalisering som vi forventer fortsætter indtil efterspørgslen på 

cement for alvor tiltager.  

Leverandørernes forhandlingsstyrke er vurderet som middel, hvilket primært skyldes deres lave 

afhængighed af enkelte brancher.  

De lave indgangsbarrierer ved produktionen af homogene standardkomponenter ved simple 

processer gør, at leverandørerne ikke vil opleve vedvarende forhandlingsfordele, og derfor anser vi 

ikke leverandørernes forhandlingsstyrke som høj.      
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Cementbranchens markedsform er oligopol, og de begrænsede differentieringsmuligheder samt de 

ringe muligheder for forlæns og baglæns integration har medført en høj konkurrenceintensitet.  

Grundet de mange forskellige mineraltyper er det i større grad muligt at differentierer og 

specialisere sig i mineralbranchen. Da mulighederne for forlæns og baglæns integration og er 

begrænset, medfører dette høj konkurrenceintensitet, der dog er en anelse mindre end i 

cementbranchen. 

3.3 Porters Værdikæde  
I dette afsnit vil vi synliggøre processerne af FLS’ produkter og herigennem identificere disses 

fordele og svagheder, som kan have indflydelse på den fremtidige vækst. Til dette vil vi benytte 

Porters værdikædeanalyse, som er udviklet til at anskueliggøre og analysere 

produktionsvirksomheders ressourcer og aktiviteter. 

Ved at opdele FLS i primære aktiviteter og støtteaktiviteter kan vi opstille en overskuelig matrice af 

processerne i FLS. Primære aktiviteter er de processer, som har direkte relation til produktet, og 

består af indgående logistik, produktion, udgående logistik, salg og marketing samt service efter 

salg. Støttefunktionerne vedrører indirekte/bagvedliggende funktioner, der er nødvendige for at 

virksomheden kan producere og fungere, dvs. teknologi og R&D, Human Ressource Management, 

indkøb samt selskabets infrastruktur.  

Vi vil gennemgå samtlige af modelmatricens områder et efter et, da udeladelse af områder pga. 

vores potentielt forudindtagede holdninger kan føre til, at vigtige områder forbigås. Dog vil nogle af 

områderne kun blive gennemgået kort, da værdiskabelsen er minimal. Infrastrukturen bliver ikke 

gennemgået som en separat støttefunktion, men vil indgå som et led i hver af de fem 

primæraktiviteter, da det giver et bedre flow i afsnittet pga. infrastrukturens tætte bånd til 

primæraktiviteterne. 

Forud for gennemgangen af analysen vil vi forklare opdelingen af fabrikker, så analysen kan 

gennemgås mere flydende.  
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Figur 3.15   Kilde: Egen tilvirkning 

FLS’ produktion foregår på tre forskellige planer/aktiviteter:  

- Almindelige FLS fabrikker: produktion, programmering mm. af specialmaskiner 

- Service Super Centre: produktion af reservedele, værkstedsfaciliteter til reparation af 

hovedmaskiner til servicering, ombygning, optimering og udbygning af eksisterende 

produktionsanlæg. 

- Byggepladserne: de enkelte kunders lokationer, hvor FLS opfører sine anlæg ved hjælp af 

egne specialmaskiner og leveringer direkte fra egne leverandører af standarddele (det 

outsourcede). 

Indgående logistik opfattes derfor som levering til henholdsvis almindelige fabrikker, Service Super 

Centre og til byggepladserne.  

Udgående logistik opfatter vi som levering fra almindelige byggepladser og Service Super Centre til 

byggepladserne.    

3.3.1 Indgående logistik 

Indgående logistik vedrører halvfabrikerede maskindele. FLS modtager diverse halvfabrikata til at 

bistå virksomhedens egenproduktion af de teknologiske og komplekse maskindele og modtager 

desuden standardkomponenter fra leverandører (leveres typisk på FLS’ kunders location). I 

forbindelse med de sidste års outsourcing af standardkomponenter er behovet for lagerplads 

mindsket voldsomt og indgår derfor ikke i vores analyse af indgående logistik.  
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Det seneste år er FLS dog påbegyndt produktion af reservedele til eksisterende cement- og 

mineralfabrikker, da virksomheden ønsker at holde kontakten og salget til kunder i stedet for at lade 

lokale ”smedjer” overtage vedligeholdelsesarbejdet, hvilket efter FLS’ egen mening ikke ændrer 

koncernens overordnede strategi
95

. 

3.3.1.1 Indgående logistik og Human Ressource Management 

FLS har i 2010 igangsat et CSR
96

-projekt i relation til ansvarlig leverandørstyring
97

, som primært 

berører de globale indkøbs- og inspektionsfunktioner. I forbindelse med at FLS har bevæget sig fra 

primært at være en produktionsvirksomhed til at være en ingeniørvirksomhed, og da større dele af 

produktionen er blevet outsourcet, gennemgås og vurderes leverandørerne forud for kontraktaftaler. 

Dette inkluderer gennemgang af specifikke kriterier, som løbende foretages, og lægger bl.a. vægt 

på, at risikovurderingen skal være i overensstemmelse med principperne i FN's Global Compact
98

, 

herunder også vurdering af mulige nye leverandører samt udformning af internt 

uddannelsesmateriale og træningsforløb for medarbejdere.  

Det første skridt på vejen for FLS i at leve op til Global Compact blev taget i september 2010, hvor 

90 af FLS’ leverandører (30 %) blev informeret om FLS’ holdning til ansvarlig leverandørstyring, 

herunder grundlæggende menneskerettigheder, arbejdsbetingelser, miljøkrav og forretningsetik 

samt CSR
99

-politikker og -aktiviteter
100

. Det forventes, at der foretages yderligere initiativer af 

lignende grad i de kommende år. 

3.3.1.2 Indgående logistik og Teknologi samt R&D 

Fremskridtene på dette område knytter sig i høj grad til de ændringer, som udvikles af Supply Chain 

Management. FLS nævner det ikke direkte i sine årsrapporter, men det knytter sig bl.a. til 

virksomhedens tiltag om ansvarlig leverandørstyring (afsnit 3.3.2.1 Indgående logistik og Human 

Ressource Management). Her er der opbygget en lang række procedure og software, som gør det 

mere ligetil at udvælge leverandører.  

                                                             
95

 FLS årsrapport 2010, s. 13. 
96 Corporate Social Responsibility 
97 FLS årsrapport 2010, s. 52. 
98 FNs Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsmæssige ansvar. Det er et internationalt 

initiativ startet af FN med den hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og 
miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Kilde: www.unglobalcompact.org. 

99
 Corporate Social Responsibility. 

100 FLS’s årsrapport 2010, s. 54. 
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3.3.1.3 Indgående logistik og Indkøb 

Indkøb til indgående logistik vedrører indirekte transportydelser, som er inkluderet i 

leverandørernes produktion og levering til byggepladserne. Hertil hører levering af dele til 

egenproduktionen af specialmaskiner og på Service Super Centrene, hvor der produceres 

reservedele. Størstedelen af distributionsomkostningerne er derfor ”skjult” i FLS’ køb fra 

leverandørerne, hvorfor det formodes ikke at være et fokusområde pga. den relativt beskedne 

egenproduktion. Desuden er posten i regnskabet relativt lille (maksimalt 4 %)
101

 i forhold til 

omsætningen
102

.  

3.3.2 Produktionen 

Produktionen i FLS består af egenproduktion af specialudviklede maskiner, samling af 

produktionsanlæg (de førnævnte maskiner og standardkomponenter fra leverandører) og produktion 

af reservedele. Den omfattende outsourcing af fremstillingsarbejde, den lave arbejdskapital og en 

fleksibel omkostningsstruktur er kernen i FLS’ Asset light-model, som gør dem i stand til at dæmpe 

effekten af lavkonjunkturer. 

Specialmaskinerne er en af mulighederne for at diversificere virksomhedens produktionsanlæg og 

maskiner i forhold til konkurrenterne. Selve produktionen består af både samling af specialmaskiner 

samt programmering af it-udstyr og software, men også samling og opsætning af anlæg ude ved 

kundernes cement- og mineralfabrikker. Efter udviklingen af nye maskiner og anlæg er udfærdiget, 

er resten af produktionen relativt enkel, men for at undgå efterligninger fra konkurrenterne og vitale 

anlægsnedbrud hos kunderne vælger FLS selv at producere de vigtigste maskindele. 

Samling af anlæggene sker på kundernes lokaliteter over hele verdenen og er en tidskrævende 

proces, som kan strække sig over op mod to år. Her skal de forskellige underleverandørers 

maskindele samles med FLS’ specialdele, for at anlægget kan fungere. 

Væksten i industrierne Cement og Mineraler er kendetegnet ved store udsving på lokale markeder, 

hvilket under FLS’ tidligere virksomhedsstruktur var skyld i dårlig udnyttelse af 

ressourceallokering på produktionsfabrikkerne, hvorfor FLS og flere af virksomhedens 

konkurrenter har valgt at outsource produktionen af standardkomponenter til leverandører. 
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3.3.2.1 Produktion og Human Ressource Management 

FLS’ vision på personaleområdet er at blive betragtet som en foretrukken arbejdsgiver, uanset hvor 

i koncernen man arbejder. Dette er sket i takt med skiftet fra decideret at være en 

produktionsvirksomhed til at blive en vidensvirksomhed, hvor 62 % af FLS’ ansatte er ingeniører 

eller teknikere
103

. Dette forsøger virksomheden ved minimum en gang årligt at afholde 

medarbejdersamtaler indeholdende en vurdering af forholdet mellem chef og medarbejder samt 

muligheden for at påvirke egen personlig udvikling, arbejdsopgaver og retning
104

.  

Siden 2007 har FLS bl.a. forsøgt sig med det Globale Talentprogram, et toårigt intensivt 

uddannelsesforløb af ledertalenter, til at udvikle kommende ledere og styrke deres viden for at sikre 

kontinuerlig vækst
105

.  

Fra 2010 er HR-systemet blevet udvidet med en ”Workplace e-learning”-værktøjskasse, der er 

beregnet til både ledere og ansatte, og som angiver retning for læring og udvikling, således at 

medarbejderne bliver i virksomheden, og erfaringer og intern viden ikke går tabt. 

3.3.2.2 Produktion samtTeknologi og Udvikling 

Konkurrencen inden for cement- og mineralanlæg styres i dag i højere grad af 

produktdifferentiering og total costs (se også afsnit 2.4.1.4), hvorimod prisen tidligere var  den 

afgørende faktor. Kunderne er også blevet mere bevidste om totalomkostningerne i modsætning til 

tidligere tiders fokus på initialomkostningen, hvorfor kapløbet om de nyeste opfindelser og patenter 

er tiltaget. I den forbindelse har FLS gennem de sidste år været meget aktive inden for forskning af 

miljøvenlig teknologi og udvindingsudnyttelsen. Men det har også ført til en lang række 

samarbejds- og forskningsaftaler. I samarbejde med universiteterne i Aarhus og Aalborg er der bl.a. 

indledt forskningsprojekter inden for fremstilling af reaktive supplerende cementmaterialer (SCM) 

med reduceret udledning af CO2. 

Et GSA-anlæg
106

 (gassuspensionsabsorbere) til fjernelse af SO2 (fjernelse af kviksølv og andre 

tungmetaller og dioxiner/furaner fra cement- og mineralovne) er sat i drift på Norcem Brevik-

fabrikken i Norge, der er ejet af Heidelberg Cement.  

Der er opnået fremragende driftsresultater på anlægget, hvilket har ført til en ordre på GSA-anlæg 

til tre cementlinjer til Thungsong-fabrikken i Thailand, der er ejet af Siam Cement
107

. 
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FLS har i 2010 fortsat migrationen af softwareprodukter inden for ECS-processtyring og QCX-

kvalitetsstyring til en 8. generations softwareplatform
108

.  

For at styrke servicekonceptet og proaktivt imødekomme kundernes behov er der påbegyndt et 

projekt til indsamling af data fra udstyr i drift på fabrikkerne. Udviklingen af en ny in-line XRF-

analyseenhed OLX900 er nu så fremskreden, at den kan afprøves i industriel skala. 

I september 2010 blev det nye teknologicenter for mineralforarbejdning indviet i Salt Lake City, 

USA. Teknologicentret samler alle ressourcerne fra forsknings- og udviklingsafdelingerne, 

pilotforsøgsanlæg og proceslaboratorium på én adresse. Denne stærke kombination af ressourcer og 

viden gør teknologicentret til et sted, hvor kunderne kan få løst procestekniske problemer, og hvor 

der vil blive udviklet nye løsninger og produkter. 

3.3.2.3 Produktion og Indkøb 

Indkøb til produktionen relaterer sig til indkøb hos leverandørerne af dele til 

reservedelsproduktionen og specialmaskinerne samt produktion på byggepladserne. Som nævnt i 

afsnit 3.3.1.1 (Indgående logistik og Human Ressource Management) er der blevet foretaget en 

strukturel gennemgang af koncernens procedurer for indkøb og inspektion med henblik på global 

ensretning. 

3.3.3 Udgående logistik 

Udgående logistik omhandler primært lager og levering af egne producerede dele. For at 

projekterne ikke bliver forsinket, er det vigtig, at leveringer sker til aftalte tidspunkter, og som følge 

heraf er  der blevet oprettet projektansvarlig leverandørstyring (jf. Afsnit 3.3.1 Indgående logistik 

og Human Ressource Management). FLS’ standarddele, som leveres af leverandører, vurderes dog 

at være til at regne med, jf. tidligere afsnit. 

3.3.3.1 Udgående logistik og Human Ressource Management 

I FLS’ tilfælde er der en stor sammenhæng mellem mængden af indgående og udgående logistik. 

Derfor er FLS’ egne logistikomkostninger minimeret i forbindelse med outsourcing.  

Tidligere logistikmedarbejdere og ressourcer er dog primært blevet frasolgt, således at direkte 

fyringer ikke har haft et så stort omfang. 
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3.3.3.2 Udgående logistik samt Teknologi og Udvikling 

Fremskridtene på dette område knytter sig ligeledes til de ting, der besluttes i projektet omkring 

ansvarlig leverandørstyring. 

3.3.3.3 Udgående logistik og Indkøb 

Dette område knytter sig til de indirekte transportydelser, som er inkluderet i leverandørernes 

produktion og levering, samt fra egenproduktionen, som sker på virksomhedens Super Service 

Centre. Posten formodes at være uden betydning pga. den relativt lille egenproduktion, og at der 

intet nævnes i årsrapporten om dette. Regnskabsposten udgør kun en minimal del af FLS’ resultat. 

3.3.4 Salg og Marketing 

På business to business-markedet er tidligere gode erfaringer, et godt omdømme og total cost nogle 

af de vigtigste faktorer i forbindelse med fastholdelse af gamle kunder og erhvervelse af nye. De 

kunder, der handler med FLS, foretager typisk store investeringer på flere hundrede millioner 

kroner, hvorfor der i forbindelse med indkøb er tilknyttet store analytiske ressourcer, hvorfor 

kunderne ikke lader sig overbevise af reklamer.  

FLS har i den forbindelse 125 års erfaring inden for cement, hvilket få andre virksomheder kan 

matche og slet ingen med samme brede produktsortiment eller størrelse
109

. For FLS Mineraler kan 

virksomheden bryste sig af at have et af branchens største sortimenter af maskiner til flest 

mineralgrupper
110

. FLS brander sig som en innovativ leverandør af komplette, højteknologisk 

avancerede produktprogrammer samt markedets mest miljørigtige løsning. Dette brand ligger tæt op 

af mineralindustrien, der brandes som førende leverandør inden for mineralprocesanlæg, som 

reducerer driftsomkostningerne samt miljøpåvirkningen.   

3.3.4.1 Salg og Marketing samt Human Ressource Management  

I forbindelse med at reservedele samt service og vedligeholdelse er blevet så vigtig en faktor i både 

cement- og mineralindustrien, har FLS valgt at opbygge store globale Super Service Centre på få 

udvalgte lokationer
111

, som har stor strategisk vigtighed og tillader FLS at servicere både Cement- 

og Mineralkunder med bl.a. reservedele og maskinreparationer
112

. Derudover findes mindre 

regionale salgs- og serviceorganisationer, der sørger for at servicere og vedligeholde kundernes 

produktionsanlæg og dermed forkorte leveringstiden
113

.  

                                                             
109 FLS årsrapport 2010, s. 20. 
110 FLS årsrapport 2010, s. 30. 
111 FLS årsrapport 2010, s. 12. 
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I den forbindelse har der været behov for ansættelse og oplæring af både ingeniører, teknikere, 

administration og sælgere.  

3.3.4.2 Salg og Marketing samt Teknologi og Udvikling 

Der berettes ikke om de store teknologiske ændringer inden for salg og marketing, men oprettelsen 

af regionale salgscentre, som beskrevet under Human Ressource Management, er påbegyndt for 

netop at opfylde kundernes behov for hurtigere levering og service. 

I forbindelse med ny skærpet miljølovgivning i USA, den såkaldte NESHAP (National Emission 

Standards for Hazardous Air Pollutants), der træder i kraft i 2013, (se afsnit 3.1.4 PESTEL) har FLS 

udviklet et mobilt laboratorium, der i øjeblikket hjælper amerikanske kunder med at analysere deres 

emissioner og identificere reduktionsbehov. Netop dette mobile værktøj er en teknologisk 

udvikling, hvor igennem FLS kan komme tættere på kunderne og derved øge salget. 

3.3.4.3 Salg og Marketing samt Indkøb 

Omstruktureringen af FLS har medført øgede investeringer i salgsanlæg og personale
114

, men også 

indkøb af bl.a. det mobile laboratorium.  

3.3.4.4 Service og Human Ressource Management 

Hele eftersalgsmarkedet er i FLS’ fokus, og pga. øget aktivitet inden for drifts og vedligeholdelse 

(O&M) har der været et stigende behov for medarbejdere. Desuden har FLS opbygget nye Super 

Service Centre, der som en del af en stor strukturændring kræver involvering af Human Ressource 

Management.  

3.3.4.5 Service og Produktion samt Teknologi  og Udvikling 

Udover den service, som FLS tilbyder i forbindelse med O&M kontrakterne, forsøger 

virksomheden at få kunder gennem det mobile laboratorium
115

, som kan hjælpe cementproducenter 

med at analysere sine emissioner og identificere reduktionsbehov som følge af skærpet 

miljølovgivning. Dette er en af de nyeste teknologiske udviklinger, som knytter sig til service.  

3.3.4.6 Service og Indkøb samt Forsyning: 

I 2010 er der investeret i to Service Super Centre i henholdsvis Peru og Australien med henblik på 

at kunne servicere Cement- og Mineralkunder i regionen med både kritiske reservedele og 

maskinreparation.  
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Planen er at bygge yderligere 2-3 Service Super Centre på strategisk vigtige lokationer de 

kommende år, og desuden skal kunder supporteres af lokale salgs- og serviceorganisationer.  

Der er et stort lokalt behov for reservedele og service hos kunderne, og strategien er derfor at have 

lokale centre og kontorer, der kan yde den bedst mulige kundeservice. Adgangen til reservedele og 

værkstedsfaciliteter til reparation af hovedmaskiner er vitalt for mineoperatørerne som følge af en 

høj grad af slitage. Det samme er tilfældet for adgang til servicering, ombygning, optimering og 

udbygning af eksisterende produktionsanlæg, der kan styrke kundernes konkurrenceevne. De 

annoncerede investeringer i Service Super Centre er en konsekvens af disse forhold og ønsket om at 

være tættere på kunderne.  

3.3.5 Sammenfatning, Porters værdikæde 

FLS’ produkter skaber værdi ved at efterleve de krav og ønsker, som markedet efterspørger. 

Kunderne er i stigende grad fokuseret på total cost som er de samlede omkostninger forbundet med 

driften. Dette inkluderer f.eks. også den tid, som maskinerne står stille (ved reparation), eller ved 

spild ifm. udvinding af mineraler og cement. 

Total cost vurderes derfor ud fra flere punkter; hvor driftsikre maskinerne er, hvor hurtigt 

maskinerne kan repareres med reservedele eller service, optimering af malmudvinding og 

selvfølgelig købsprisen, som indirekte afhænger af FLS’ egne produktionsomkostninger.    

 

FLS’ maskiner og anlæg til cement- og mineralindustrien er kendt for at være højteknologiske 

kvalitetsmaskiner, som mindsker spildmængden under produktion, og de er desuden førende inden 

for miljø-ansvarlige maskiner. 

”One source”-konceptet er skabt i forlængelse af fokus på total cost, hvilket FLS kan drager fordel 

af, idet virksomheden kan levere komplette anlæg både inden for cement og langt hovedparten af 

alle mineraltyper. Desuden har FLS allerede lokale reservedelsfabrikker over det meste af verden, 

hvilket sikrer virksomhedens kunder hurtig servicering.  

Udover at levere det, kunderne efterspørger, er FLS yderste proaktive, hvilket sker gennem 

samarbejdsaftaler og forsøg med virksomheder, kunder og universiteter. FLS’ nyeste tiltag er et 

projekt til indsamling af data fra udstyr i drift på fabrikkerne, således at maskinernes effektivitet kan 

måles, samt et mobilt miljølaboratorium, som skal måle CO2-udslip.     
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Produktionsomkostningerne er skåret ned gennem outsourcing, men for at opretholde samme 

leverancesikkerhed og CSR-politik, som før outsourcingen fandt sted, har FLS igangsat ansvarlig 

leverandørstyring og Supply chain management. Disse elementer skal sikre, at globale indkøbs- og 

inspektionsfunktioner løbende kontrollerer, om leverandørerne lever op til FLS’ krav. 

Det konstante krav til udvikling af nye avancerede maskiner og anlæg kræver kvalificeret 

arbejdskraft, hvilket i bund og grund er FLS’ vigtigste ressource. Netop derfor har FLS stor fokus 

på at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere og ledere, hvorfor de har stort fokus på 

medarbejdernes udvikling via samtaler, rotationsmuligheder og lederuddannelse.  

For at maksimere udviklingsmulighederne har FLS valgt at samle deres kompetencer og erfaringer i 

de nye regionale Super Service Centre. Således samles alle ressourcerne fra forsknings- og 

udviklingsafdelingerne, pilotforsøgsanlæg og proceslaboratorium på ét sted. 

3.4 BCG-matricen 
 

 

              Figur 3.16 Kilde: Egen tilvirkning 
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Ovenfor er illustreret  vores version af en dynamisk BCG-matrix. BCG-matricen benyttes primært 

til at vurdere, hvor attraktive de enkelte forretningsområder i en virksomhed er. På Y-aksen er det 

de årlige, realiserede vækstrater på markedet, og på X-aksen vises FLS’ markedsandel i forhold til 

virksomhedens størst konkurrent.  

Som det ses, har FLS været særdeles dygtig (og/eller heldige) med to af virksomhedens tre 

forretningsområder.  

På cementområdet (illustreret med cementblanderen i figuren) er FLS’ markedsandel af 

cementmarkedet, eksklusive Kina, vokset betragteligt i forhold til virksomhedens største konkurrent 

Sinoma
116

. Samtidig er vækstraterne vokset betydeligt, hvilket har betydet, at Cement er rykket op 

som Star (Stjerne). Som bekendt er en Star karakteriseret som et forretningsområde med store 

markedsandele og flotte vækstrater. 

På mineralområdet (illustreret med guldklumpen) er det lykkedes for FLS at vinde markedsandele i 

forhold til virksomhedens primære konkurrenter. Samtidig har der som bekendt været en pæn 

udvikling i efterspørgselen efter mineudstyr. Dette har betydet, at det i forvejen profitable 

mineralområde også er rykket op i modellen og nu ligeledes er en Star. 

Det mindste område hos FLS, Cembrit (illustreret med huset), har oplevet så moderat en forandring 

i både markedsandel og markedsvækst, at den mere eller mindre står stille og kan dermed 

karakteriseres som en Dog (Hund), som er kendetegnet ved lav vækst og lave markedsandele
117

.  

3.5 Delkonklusion, strategisk analyse  
Vi har igennem den strategiske analyse vurderet FLS i kontekst af makro- og brancheforhold samt-  

interne forhold. Dette afsnit vil opsamle de vigtigste strategiske parametre i SWOT-modellen, 

således at vi afslutter den strategiske analyse med et klart billede af FLS’ situation. Modellen 

opdeler parametrene i interne faktorer (strength og weakness) samt eksterne faktorer (opportunities 

og threats). Således bliver det tydeligt, hvilke faktorer FLS selv kan påvirke, og hvilke de ikke selv 

er herre over.  

På trods af den enorme vækst gennem de seneste fem år har FLS haft deres fokus på at sikre en 

stærk og stabil indtjening i fremtiden.  

                                                             
116 Link til J.P. Morgan-analyse. 
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Det er lykkedes ved at øge omsætningen inden for mineraler, hvor udsvingene er mindre afhængige 

af den globale økonomi, samt at fokusere på langvarige kontrakter (Customer Services og O&M) og 

eftersalgsmarkedet.   

FLS er derudover yderst konkurrencedygtig inden for miljøvenlige maskiner og produkter til begge 

forretningsområder, som har fokus fra både kunder og politikere. 

Disse styrker er blevet realiseret gennem strategiske opkøb inden for mineralområdet og opbygning 

af forskning og udviklingscentre. Herudover har FLS gennemgået en restrukturering, hvor det meste 

af produktionen er blevet outsourcet for at øge ressourceudnyttelsen og allokeringen, samtidigt med 

at virksomheden har øget sin lokale tilstedeværelse i eftersalgsmarkedet.  

Generelt har de langvarige kontrakter og specielproducerede fabrikker gjort produktionen langvarig 

og medført lange indtjeningsperioder, samtidig med at outsourcingen har gjort FLS mere afhængig 

af leverandørerne.  

FLS har sikret sig en solid base og langt de fleste svagheder og trusler (politisk ustabilitet, 

råvarepriser, mm.) skyldes eksterne faktorer, som ligger uden for virksomhedens påvirkning. Det 

svageste punkt er FLS’ lavere R&D-omkostninger sammenlignet med virksomhedens peer group, 

som på sigt kan medføre, at FLS mister sin innovative førertrøje inden for miljøvenlige maskiner.  

 

Figur 3.17  Kilde: Egen tilvirkning 

Stregths Weaknesses

* Forretningsmodellen(outsourcing, god ressource allokering) * Lang leveringstid op til 3 år fra salg til indtægt

* Udbuddet af komplette anlæg og maskindele * Markederne afhænger i stor grad af eksterne faktorer

* De er på rigtig mange markeder(130 lande) med store markedsandele * Stor leverandør afhængighed grundet outsourcing

* Høj egenkapital(mulighed for opkøb, godt rustet til evt. kreditkrise) * Mindre fokus på R&D

* 2 ben (Cement og Mineral) = ujævning af konjunkturafhængighed

* Deres salg af nye produkter samt service og eftersalg

* Lokal tilstedeværelse

* Miljørigtige produkter

* Fokus på medarbejderforhold

Possibilities Threats

* Større fokus på miljø(her er FLS førende) både politisk og gennerelt * Cement bliver udkonkurreret af nyt materiale

* Indtræden på det kinesiske marked eller åbne konkurrenceregler i Kina * Kunstig fremstilling af mineraler

* Mineral forekomster på grønland mm. * Politisk ustabilitet (offentlige investeringer sættes i bero)

* Forbedrede levevilkår i udviklingslandene * Lånemulighederne svækkes

* Stigning i offentlige investeringer * Faldende råvare priser

* Vækst, metoder eller know-how (via opkøb) * Leverandør flugt

* Øget fokus på total costs og customer services
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Udgangspunktet for den fremtidige R&D er allerede styrket ved produktionen af FLS’ 

teknologicentre, og samtidig står virksomheden stærkt i form af sin solide egenkapital, der giver 

mulighed for fortsatte opkøb og gør den uafhængige af eventuelt manglende lånemuligheder.   

 

Tilbage er spørgsmålene om den globale økonomi, de politiske beslutninger og Kinas 

konkurrenceforhold. FLS har sikret sig mod svage tider, men samtidig har virksomheden med øget 

R&D og den brede og strategiske tilstedeværelse gode muligheder for at udnytte fremtidens 

uvisheder.   

3.6 Konjunkturmodel 

”Konjunkturcyklusser er ikke som mandler udtagelig ting, som kan behandles for sig selv,  

men ligesom hjertets slag essentielle for den organisme, de tilhører.” 

Joseph Schumpeter, 1939 

 
Op gennem historien har op- og nedture præget det økonomiske klima. Helt tilbage til pre-bibelske 

tider har der været beretninger om perioder med øget velstand efterfulgt af perioder med øget 

fattigdom, jf. Faraoens drøm om de syv fede og de syv magre år fra 1. Mosebog. Der har været 

lange og dybe lavkonjunkturer, såsom i 1930’erne, og brølende højkonjunkturer, som i de glade 

1960’ere.  

Disse svingninger har altid fascineret og forundret folk og har været genstand for mange teorier og 

empiriske undersøgelser. I midten af sidste århundrede satte to amerikanske professorer, Wesley 

Clair Mitchell og Arthur Frank Burns (M&B), sig for at systematisere og beskrive, hvordan alle 

tilgængelige økonomiske tidsserier udviklede sig undervejs under den såkaldte business cycle, som 

svarer til de fluktuationer, der foregår ved høj- og lavkonjunkturer.  

M&B undersøgte tal tilbage fra 1890 i USA, England, Tyskland og Frankrig og kunne på den måde 

vise empirisk, hvordan og hvornår tidsserier bevægede sig undervejs i de forskellige business 

cycles.  
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Deres arbejde skulle siden vise sig at danne grundlag for og hjælpe til med at udvikle en af de 

ledende uafhængige organisationer for økonomisk analyse, National Bureau of Economic Research 

(NBER), hvis primære formål er, at: 

”udbrede upartisk økonomisk forskning blandt offentlige beslutningstagere, erhvervsfolk og den 

akademiske verden.” 118 

For at komme med et kvalificeret og uafhængigt bud på den fremtidige, økonomiske udvikling som 

input i vores budgettering vælger vi at tage udgangspunkt i M&B’s teorier.  

3.6.1 De forskellige typer indikatorer 

En af de vigtigste opdagelser, M&B gjorde, var, at visse økonomiske indikatorer skifter retning, før 

økonomien vender, de såkaldte ”Leading Indicators”, nogle skifter retning samtidig med 

økonomien, de såkaldte ”Coincident Indicators”, mens den tredje type indikatorer, de såkaldte 

”Lagging Indicators”, vender, efter at økonomien er vendt. Figur 3.18 illustrerer udviklingen i de tre 

tidsserier og sammenhængen mellem dem. Den er udarbejdet med data fra 1966 til november 2010. 

 

Figur 3.18  Kilde: demetra.dk 119  

Nedenfor vil vi kort gennemgå, hvilke tidsserier der tilhører de tre forskellige typer indikatorer, og 

efterfølgende vil vi mere dybdegående berøre de ledende indikatorer, som vil danne grundlag for 

vores forecast. 

                                                             
118

 http://www.nber.org 
119 www.demetra.dk/ugeoverblikket/usa-business-cyclen-og-aktiemarkedets-langsigtede-salgssignaler 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Bureau_of_Economic_Research
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To institutter udarbejder leading indikatorer i USA: Economic Cycle Research Institute (ECRI) og 

Conference Board (CB). De data, vi har valgt at benytte, og som er frit tilgængelige på nettet, er fra 

ECRI, og de to serier ligner hinanden meget, hvorfor vi har valgt, at det er acceptabelt at vise grafer 

med data fra CB, som to af de førende danske konjunkturanalytikere benytter og har udarbejdet. 

Der er to årsager til, at vi benytter ECRI i stedet for CB. For det første er ECRI’s data gratis, i 

modsætning til data fra CB, som koster en del penge for hver dataserie. For det andet har der den 

seneste tid for første gang været divergens mellem de to serier. Dette skyldes formentlig den 

vægtning, som de to institutter benytter, da CB vægter M2-pengemægden og rentespreadet 

anderledes
120

. Stigningerne i pengemængden i USA skyldes mestendels pengepolitikken, og 

rentespreadet kan dårligt være inverteret (den lange rente lavere end den korte) pt., da den korte 

rente ligger på ca. 0,25 %. Derfor kan der heller ikke forekomme et salgssignal fra rentespreadet, 

hvilket kan tænkes at forvrænge signalerne fra CB.  

Coincident Indicators:  

Coincident, eller samtidige, indikatorer ændrer sig nogenlunde samtidig med økonomien som 

helhed. Ved at kigge på disse indikatorer, vil analytikeren danne sig et godt billede af, hvordan 

økonomiens nuværende tilstand er. De samtidige indikatorer kan benyttes til efterfølgende at 

identificere de nøjagtige toppe og bunde i business cyklussen. De fire vigtigste coincident 

indikatorer, der indgår i det officielle indeks udarbejdet af NBER, er:  

 Beskæftigelse 

 Personlig indkomst 

 Industriproduktion  

 Salg i fremstillings- og handelsvirksomheder 

Som det ses, indeholder ovenstående GDP-udviklingen. Dermed er GDP, som bl.a. benyttes i afsnit 

3.1.2 PESTLE, en coincident indikator. Da de ledende indikatorer leder udviklingen i de coincident 

indikatorer, kan vi udnytte denne sammenhæng til at komme med et forecast på GDP-udviklingen - 

et forecast på kort sigt, fordi de samtidige indikatorer følger de leading temmelig præcist med et 

tidslag
121

, og på lidt længere sigt, fordi vores model, som beskrives i afsnit 3.6.2, kan forecaste høj- 

og lavkonjunkturer (se figur 3.19). 
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 http://www.demetra.dk/ugeoverblikket/4642 
121 Business Cycles, Inflation, and Forecasting, s. 139 
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Lagging Indicators: 

Lagging, eller efterfølgende, indikatorer er indikatorer, som oftest vender, efter at økonomien som 

helhed er vendt. Det mest almindelige er et par kvartalers lag
122

. En af de lagging indikatorer er 

ledighedsprocenten, som tit ses vende to til tre kvartaler, efter at økonomien som helhed er vendt. 

Man kan undre sig over, at ledighedsprocenten er lagging, mens beskæftigelsesprocenten er 

coincident, men det har ifølge Geoffrey Moore noget at gøre med, hvordan de to dataserier opgøres. 

De syv vigtigste lagging indikatorer er: 

 Gennemsnitlig varighed af ledighed 

 Værdi af udestående kommercielle og industrilån 

 Ændring i forbrugerprisindekset 

 Ændring i lønomkostninger 

 Varebeholdninger i forhold til salg 

 Forbugerkredit divideret med personlig indkomst 

 Bankernes gennemsnitlige prime-rente 

Leading Indicators: 

Leading, eller ledende, indikatorer er indikatorer som vender inden økonomien som helhed vender. 

I gennemsnit leder disse indikatorer økonomien med 3-6 måneder
123

. Da M&B undersøgte de 

økonomiske cykler, var det de ledende indikatorer, der var deres største ”opdagelse”. De ledende 

indikatorer består af 10 dataserier, som naturligvis ikke vender på samme tid eller altid vender inden 

økonomien, men som helhed har vist sig at være en temmelig god forecast historisk. 

1. Gennemsnitlige timetal på ugebasis i produktionsvirksomheder: Oftest sker en 

tilpasning af timetal før afskedigelser og nyansættelser, da dette er en billigere og mere 

variabel måde at udvide eller indskrænke produktionen. Derfor er denne tidsserie ledende 

for udviklingen i arbejdsløsheden. 

2. Gennemsnitlig arbejdsløshedsunderstøttelse på ugebasis inverteret: Denne tidsserie er 

mere følsom end andre arbejdsløshedsindikatorer og leder de månedlige arbejdsløshedstal, 

der frigives af det amerikanske Department of Labor. 
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 Business Cycles, Inflation, and Forecasting s.42  
123 Business Cycles, Inflation, and Forecasting s. 56 
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3. Producenternes nye ordrer efter forbrugsgoder og -materialer: Dette indeks anses som 

værende ledende for økonomien, da de nye ordrer indikerer ændringer i den faktiske 

produktion. De nye ordrer medfører et fald i varelagre og kan på længere sigt betyde øget 

produktion. 

4. Leveringshastighed til industrien: Dette indeks måler, hvor lang tid det tager at levere 

ordrer til industrivirksomheder. Leveringshastigheden leder business cyklussen, fordi en 

stigning i leveringstid ofte er et tegn på en stigning i efterspørgslen efter industriprodukter 

og dermed en stigning i økonomien som helhed 

5. Producenters nye ordrer efter kapitalgoder: Nye ordrer er som nævnt ovenfor en leading 

indikator, fordi en stigning i ordreniveauet som oftest medfører en stigning i produktion. 

Dette indeks er modstykket til punkt 3 ovenfor. 

6. S&P 500-indeks: S&P 500 betragtes som en ledende indikator, fordi ændringer i 

aktiepriserne afspejler investorernes forventninger til den fremtidige udvikling i økonomien 

og renterne. 

7. Pengemængden (M2) korrigeret for inflation: Bankudlån har en tendens til at falde, når 

inflationen stiger mere end pengemængden. Dette kan besværliggøre økonomisk 

ekspansion, da virksomhederne har brug for kapital til at investere i øgede varelagre mv., og 

da et fald i udlån til virksomheder, alt andet lige, vil medføre et fald i økonomisk aktivitet.  

8. Rentespreadet: Rentespreadet mellem statsobligationer kaldes ofte rentekurven eller 

rentestrukturen og er sammenhængen mellem løbetiden og renten på statsobligationer. Det 

viser den forventede retning for obligationer med kort, mellemlang og lang løbetid. 

Ændringer i rentestrukturen har historisk set været meget præcis i forudsigelser af 

lavkonjunkturer
124

 
125 126

og i særlig grad, når den inverteres. Dette er oftest tegn på, at 

investorerne forventer lavere vækst i fremtiden og dermed en lavere rente på længere sigt. 

Pt. er denne indikator dog lidt upålidelig, da den korte rente i USA er meget lav, og som 

nævnt tidligere synes en lang rente under dette niveau usandsynlig.  

9. Indeks over forbrugerforventninger: Denne indikator leder business cyklussen, da 

forbrugerforventninger kan indikere stigning eller fald i forbrugernes fremtidige forbrug.  

                                                             
124 http://walkthrough.blogs.nytimes.com/2005/12/27/what-the-rate-inversion-means 
125

http://www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci12-5.pdf 
126 http://seekingalpha.com/article/296000-why-inverted-yield-curves-are-a-leading-indicator-of-recession 
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10. Byggetilladelser til privat byggeri: Disse tilladelser udstedes typisk, ni måneder inden det 

nye hus er færdigt og klar til at blive solgt. Derfor er byggetilladelser en ledende indikator 

for, hvordan ejendomsmarkedet ser ud i fremtiden.  

Ydermere udgør ejendomsmarkedet knap 10 % af det samlede økonomiske output i USA, 

hvilket medfører, at et fald i aktivitet, alt andet lige, vil betyde en stigning i arbejdsløsheden. 

Samtidig betyder et faldende ejendomsmarked, som vi har set de senere år, en reduktion i 

folks friværdi og dermed deres mulighed for at tage lån i ejendom til f.eks. forbrug eller 

forbedringer af boligen – begge dele ting, som kan forventes at have en negativ effekt på 

den økonomiske udvikling i samfundet. 

De ledende indikatorer og den globale økonomi 

Der udarbejdes indikatorer for en del lande og områder, bl.a. Kina, Frankrig, Tyskland og 

Sydafrika. Siden 2. verdenskrig har USA været verdens ledende økonomiske stormagt. Der er en 

del der tyder på, at Kina engang i fremtiden vil overtage førstepladsen - dette vurderes dog ikke at 

ske før om tidligst 10 år
127

. I dag er USA's økonomi tre gange større end den kinesiske
128

, hvilket 

medfører, at den amerikanske økonomi stadig er den, der er vigtigst globalt. Som en artikel fra New 

York Post skriver: 

”As goes America, so goes the World.”
 129

 

For yderligere at underbygge dette og for at vise den amerikanskes økonomis effekt på resten af 

verden ses figur 3.19 nedenfor, som viser det amerikanske leading indeks samt den amerikanske og 

tyske GDP-udvikling, alle på kvartalsbasis. Modellen samt signalerne forklares nærmere i afsnit 

3.6.2.  

Den vises her for at illustrere den amerikanske økonomis lead over resten af verden, her den 

europæiske i form af den tyske økonomi, som er den største i Europa
130

. 

Som det ses, vender den amerikanske leading indikator først, efterfulgt af den amerikanske GDP-

udvikling, som så igen leder den tyske (og hermed også den europæiske) GDP-udvikling.  

 

                                                             
127 http://www.bbc.co.uk/news/business-12427321. 
128 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html 
129

 http://www.nypost.com/p/news/opinion/opedcolumnists/item_gNYdAvzgHdWl1xoBJfLueN. 
130 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html 
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Figur 3.19 Kilde: demetra.dk131     

Som det ses af ovenstående figur, vender den ledende indikator før den store tyske økonomis GDP 

8 ud af 11 gange. For yderligere at vise den amerikanske leading indikators sammenhæng med den 

globale økonomi, ses i figur 3.20 (nedenfor) ECRI-indeksets årlige procentuelle ændring 

sammenlignet med det globale GDP’s årlige procentuelle ændring.  

 

Figur 3.20  Kilde: Egen tilvirkning  

                                                             
131 http://www.demetra.dk/ugeoverblikket/usa-business-cyclen-og-aktiemarkedets-langsigtede-salgssignaler 
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3.6.2 Konjunkturmodellen 

Konjunkturanalytikere benytter flere forskellige metoder til at analysere tidsserier inden for 

økonomi. En ofte benyttet metode er Rate Of Change (ROC), hvor man finder den procentvise 

ændring over en given periode, f.eks. et år eller med bl.a. ECRI 36 måneders ROC
132

.  

Nedenstående figur viser vores konjunkturmodel og den globale GDP-udvikling, begge med 3 års 

ROC.Som det ses, leder konjunkturmodellen den økonomiske udvikling i 9 ud af 10 vendinger.  

 

Figur 3.21 Kilde: Egen tilvirkning 

En meget benyttet model for at analysere ROC er Schumpeters fire-fase-model introduceret i hans 

bog Business Cycles
133

 fra 1939, hvor han deler konjunkturcycklussen op i fire faser: velstand 

(prosperity, 1), recession (2), depression (3) og opsving (recovery, 4). De fire faser ses også i figur 

3.22 nedenfor. 

 

Figur 3.22  Kilde: Egen tilvirkning    

                                                             
132 Dialog med analytiker Jens Scherning fra LandboSyd (se bilag 9). 
133
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I vores model har vi defineret de fire faser i forhold til et langt, glidende gennemsnit og 

ligevægtslinjen, som vi definerer som gennemsnittet over hele perioden op til analyse-start. Vores 

model er, som tidligere nævnt baseret på ECRI’s ledende indikator. For at undgå for megen støj 

vælger vi at benytte en et 1-års glidende gennemsnit på den 3-års ROC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På denne måde får vi en væsentligt mere udglattet model og undgår en masse falske signaler. Det er 

dog en afvejning mellem at undgå de fleste 

falske signaler og ikke at udelukke de 

rigtige signaler. Vi har efter en dialog med 

en af Danmarks førende analytikere inden 

for business cycle-analyse inden for 

området, samt en personlig vurdering 

besluttet at benytte os af denne periode.        

Vi gjorde perioden lang nok til at den ikke gav for mange falske signaler og kort nok til, at den ikke 

gav signaler for sent, når økonomien var vendt. Som signal-linje har vi valgt et glidende gennemsnit 

på 2 år. Vores model er vist ovenfor i figur 3.23. 

 

 

 Figur 3.24 Kilde: egen  tilvirkning     
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Fase 1 (velstand) defineres, når vores model ligger både over ligevægtslinjen og over det glidende 

gennemsnit. 

Fase 2 (recession) defineres, når vores model ligger over ligevægtslinjen men er faldet under det 

glidende gennemsnit. 

Fase 3 (depression) defineres, når vores model både ligger under ligevægtslinjen og under det 

glidende gennemsnit. 

Fase 4 (opsving) defineres, når vores model ligger under ligevægstlinjen men er steget over det 

glidende gennemsnit. 

I Bilag 10 vises starttidspunkterne og længden for de forskellige faser vi har identificeret i 

verdensøkonomien på baggrund af vores konjunkturmodel. Vi har identificeret 26 faser siden 

periodestart i 1971. For at fastlægge de forskellige fasers afkast og for at se, om de forventninger vi 

har til udviklingen i GDP svarer overens med de faktiske, har vi bestemt det gennemsnitlige, 

daglige afkast i hver af de fire faser gennem de sidste 40 år, som vist i figur 3.24  

Som forventet ser vi den største stigning i fase 1, som er højkonjunkturen og velstandens fase. Den 

næststørste stigning ses i vendingsfasen, fase 2, hvor økonomien begynder at gå fra høje vækstrater 

til mere moderate, recessionære vækstrater. I fase tre, den værste økonomiske fase, har vi klart den 

laveste vækst af de fire faser, en vækst som i gennemsnit kun er 1/3 af fase 1’s vækst. Herefter ses 

fase 4, opsvinget, hvor økonomien begynder at bevæge sig ud af lavkonjunkturens klør. 

Nedenstående tabel opsummerer de fundne faser og deres gennemsnitlige varighed i måneder. Fra 

tabellen ved siden af kan vi også se den samlede gennemsnitlige varighed af en fuld cyklus, altså fra 

starten af fase 1 til slutningen af fase 4.  

3.6.3 Forecast 

For at forecaste de næste fem års økonomiske udvikling på globalt plan, vælger vi at tage 

udgangspunkt i, hvor i Schumpeters fire-fasede model vi befinder os og så benytte os af 

gennemsnitlig længde og de gennemsnitlige afkast i hver af de fire faser.  

Som kan ses i bilag 10, er konjunkturmodellen 16/4 2010 gået ind i fase fire og er dermed begyndt 

at stige igen ovenpå den økonomiske øretæve, som finanskrisen var. Da den længste fase historisk 

har varet 294 dage (10/9 1976 til 01/07-1977), hvilket tillagt 16/4 2010 giver 4/2 2011 og den 

gennemsnitlige fase fire har varet 166 dage, vælger vi at antage, at fase 1 snart vil indtræde.  
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Vi antager derfor, at den nye cyklus 

begynder medio 2011 og løber frem til 2017 

qua den i figur 3.25 viste gennemsnitlige 

cykluslængde på omkring 6 år. Dog skal det 

nævnes, at vores forecasting-periode i 

budgetteringen kun løber frem til 2015, så 

2015 er det sidste år vi vil benytte denne model til at forecaste.  

 

Da de gennemsnitlige perioder ikke varer hele år, må vi naturligvis 

interpolere for at tildele de rette stigningstakter på årsbasis. Vi antager 

dermed, at hver fase stiger lige meget hver dag over hele perioden. Et 

simplificeret eksempel: hvis vi f.eks. ved, at fase 2 samlet skal stige med 3 

%, varer halvandet år og begynder præcis midt i et år, vil vi tillægge 1/3*3 

% = 1 % til den stigning der var i første halvår og næste år ville vi så 

beregne stigningen til 2/3*3 % =2 %. 

I figur 3.27 og i figur 3.28 nedenfor har 

vi vist de årlige forecasts. Læser vil 

muligvis undre sig over, at fase 1 har 

en lavere vækstrate ift. den foregående 

fase 4. Dette skal dog ses i lyset af, at 

fase 4-reboundet, som kom efter finanskrisen var meget kraftigere end den typiske fase 4. Vores 

forecastede fase 1 med begyndelse medio 2011 følger derfor blot forløbet for den typiske fase 1. 

 

Figur 3.28 Kilde: egen tilvirkning 

Ligevægstlinie Glidende gennemsnit

Fase 1 (velstand) over over

Fase 2 (recession) over under

Fase 3 (depression) under under

Fase 4 (opsving) under over

Faser Antal Måneder År

1 7 25,27 2,08

2 7 18,40 1,51

3 5 25,43 2,09

4 6 5,53 0,45

I alt 74,63 6,13

Figur 3.26  
Kilde: egen tilvirkning 

 Figur 3.25 Kilde: egen tilvirkning      

2011 3,55%

2012 2,48%

2013 1,66%

2014 1,06%

2015 2,94%

Figur 3.27 Kilde: egen     tilvirkning 
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For at undersøge, hvorvidt vores estimater er for optimistiske, vælger vi at sammenholde dem med 

estimater fra adskillige velansete kilder i figur 3.29. 

 
Figur 3.29 Kilde: egen tilvirkning  

Som det ses, er vores estimater rent faktisk mere pessimistiske end blandt andre IMF og 

Verdensbanken. Om det så viser sig at vi har været for konservative vil tiden vise.  

Men vi vil hellere give vores, efter vores mening realistiske bud, end at benytte en best case-

betragtning og være for optimistiske. Ovenstående og vore estimater viser, at finanskrisens 

indvirkning på den globale økonomi ikke forventes at være så kraftig som mange tror. 

3.6.4 Sammenfatning, konjunkturmodellen 

Mitchells og Burns undersøgte i 1950’erne, hvordan økonomiske tidsserier udviklede sig under de 

såkaldte business cycles. En af deres opdagelser var, at man kunne opdele de økonomiske 

indikatorer i tre, alt efter hvor hurtigt de reagerede i forhold til den økonomiske cyklus. De 

laggende, som vendte sig, efter at økonomien var vendt, de samtidige, som vendte samtidig med 

økonomien, og de ledende indikatorer, som tit var på forkant med den økonomiske udvikling. De 

ledende indikatorer, som er vores primære fokus i denne opgave, har også over de sidste 35 år vist 

sig at lede den globale økonomiske udvikling.  

Vi fandt, at den amerikanske økonomi stadig er den vigtigste i verden, hvorfor landets økonomiske 

udvikling er betydningsfuld for de resterende lande på globalt plan.  

En meget benyttet metode til at analysere økonomiske tidsserier er Schumpeters fire-fase-model
134

, 

som opdeler den økonomiske cyklus i fase et, som er den stærkeste økonomiske vækst, fase to, som 

er en begyndende recession, fase tre, som er den stærkeste økonomiske kontraktion, og fase fire, 

som er det begyndende opsving.  

                                                             
134 Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process, s. 245 

Vores

Verdens

banken, 

FN, OECD

Conference 

Board IMF

Forskel mellem vores 

og et gennemsnit af 

de andres

2011 3,55% 4,40% 3,00% 5,42% -0,72%

2012 2,48% 4,51% 3,00% 5,58% -1,88%

2013 1,66% 4,54% 3,00% 5,49% -2,68%

2014 1,06% 4,63% 3,00% 5,53% -3,33%

2015 2,94% 4,67% 3,00% 5,86% -1,57%

Gennemsnit 2,34% 4,55% 3,00% 5,58% -2,04%
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Vi har brugt ECRI’s ledende indikator til at lave en konjunkturmodel, som vi har benyttet 

Schumpeters metode til at analysere og forecaste med. Vi har derefter benyttet de gennemsnitlige 

længder og de gennemsnitlige vækstrater i de fire faser til at forecaste den fremtidige økonomiske 

udvikling fra bunden i 2010. 

Vores konklusion er, at den globale økonomi i april 2010 indledte fase fire og dermed begyndte sin 

vej ud af recessionen, og at verden omkring medio 2011 er gået i gang med fase et, den økonomiske 

optur. Der er fine vækstrater frem til 2013, hvor fase et forventes at slutte, og den økonomiske 

afmatning, som bunder i midten af 2014, sætter ind. Herefter begynder den økonomiske cyklus 

forfra med et nyt opsving, og 2015 ses opleve pæne vækstrater. 

På trods af vores relativt optimistiske forudsigelser for verdensøkonomien de næste år, er vi 

væsentligt mere pessimistiske end mange af de ledende analyseinstitutioner i verden, såsom IMF og 

OECD.  

4.0 Regnskabsanalyse 
Med regnskabsanalysen ønsker vi ved en dybdegående gennemgang af FLS’ regnskaber at afdække 

FLS’ evne til at drive virksomhedens primære aktiviteter og tjene aktionærernes interesser. 

Gennemgangen vil munde ud i en rentabilitetsanalyse og identifikation af value drivere. Denne 

analyse skal i samspil med den strategiske analyse hjælpe os til at forstå de strategiske tiltags 

indflydelse på og påvirkning af kerneaktiviteterne i forretningen, så vi kan udarbejde retvisende 

budgetter. 

Denne del af opgaven vil blive inddelt i to underafsnit, Reformulering og Rentabilitet. 

Reformuleringen skal tilpasse FLS’ regnskab, så det kan benyttes til analyseformål, og om 

nødvendigt korrigere poster, som ikke vil være en del af den primære drift i fremtiden. Således vil 

tallene være et resultat af virksomhedens strategiske beslutninger og afspejle aktiviteten i 

kerneforretningen renset for transitoriske poster og ikke-kerneaktiviteter.  

Desuden opdeler vi regnskabets balance i poster relateret til henholdsvis drift og finansiering, da 

dette er en nødvendighed i forbindelse med rentabilitetsanalysen. 

I rentabilitetsanalysen ser vi nærmere på FLS’ reformulerede regnskaber for at få et billede af den 

historiske udvikling i virksomhedens underliggende value drivere.  
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Resultaterne vil fungere som niveauindikatorer i budgetteringen, og da disse danner fundamentet 

for værdiansættelsen, vil vi ved hjælp af Dupont-pyramiden identificere de mest vigtige value 

drivere.    

Inden vi i næste afsnit påbegynder budgetteringen, vil vi sammenholde den strategiske analyse med 

rentabilitetsanalysen. Ved at kombinere de rå tal og de dybdegående analyser af FLS og markedet 

skaber vi det bedst mulige udgangspunkt for et retvisende forecast og værdiansættelse.
135

  

4.1 Reformuleringen  

Regnskabet i dets trykte form viser virksomhedens resultater uden at tage højde for, hvilke kilder 

indtægter og omkostninger knytter sig til. Dette er et problem, idet vi ønsker at vurdere FLS på 

virksomhedens evne til at drive sine kerneaktiviteter (primær drift), da dette er motoren i 

virksomheden og de eneste resultater, som vi kan knytte direkte til de strategiske beslutninger. 

Derfor vil det også være det eneste resultat, som vil være relevant for os at forecaste.  

For via FLS’ resultatopgørelse at kunne analysere virksomhedens evne til at drive forretning er det 

derfor nødvendigt at reformulere regnskabet ved at vurdere og ensrette den femårige historiske 

periode. 

I den forbindelse har vi undervejs i reformuleringen haft de fem nedenstående punkter 136  i 

baghovedet, men vi vælger dog ikke at gennemgå dem slavisk, da flere af punkterne vil overlappe 

hinanden i  de poster, vi reformulerer:  

- Anvendt regnskabspraksis 

- Regnskabsmæssige skøn 

- Klassifikation af regnskabsposter  

- Tilbagevendende og transitoriske poster 

- Liberal kontra konservativ regnskabspraksis  

 

Årsregnskabet for koncernselskabet (FLSmidth & Co A/S) aflægges i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser for børsnoterede virksomheder. FLS har igennem hele den 

historiske periode fra 2006 til 2010 fulgt den resultatopdelte regnskabspraksis for 

koncernregnskabet, hvilket gør sammenligning af årsregnskaber muligt uden at skulle foretage 

omfattende ændringer.  

                                                             
135

 Regnskabsanalysen, s. 45. 
136 Regnskabsanalysen, s. 279. 
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Årsregnskabet er baseret på forventede pengestrømme, og bag flere af regnskabsposterne er der 

foretaget en række regnskabsmæssige skøn for indregning og måling af poster, som gerne skulle 

afspejle det mest sandsynlige økonomiske forløb. Vi har kun få rettelser til FLS’ økonomiske 

vurdering, og disse vil blive gennemgået i afsnit 4.1.1 Reklassifikation af regnskabsposter.  

Liberal kontra konservativ regnskabspraksis knytter sig bl.a. til den forsigtighed, hvormed 

virksomheden vælger at indregne sine aktiver. F.eks. vil en konservativ tilgang i forbindelse med 

udviklingsprojekter omkostningsføre projektet løbende, hvorimod den liberale tilgang vil aktivere 

omkostningerne og først indregne samtlige omkostninger, når projektet er helt færdigt. Selv om 

lovgivningen og reglerne omkring regnskabsmetodiker løbende bliver strammet og ensrettet, er det 

stadig muligt for at influere på visse regnskabstal og derigennem påvirke virksomhedens 

performance.  

 

Konservativ regnskabspraksis bliver anset for god regnskabspraksis
137

. Da vi mener, at FLS 

generelt har udvist en konservativ tilgang til deres regnskabsaflæggelser, har vi derfor ikke fundet 

anledning til at foretage yderligere korrektioner.  

 

For at få et overblik over informations-

kvaliteten af FLS’ regnskaber har vi 

sammenholdt FLS’ forventninger og 

resultater gennem de sidste fem år. 

Figurerne 4.1 og 4.2 angiver, hvordan FLS 

performer i forhold til virksomhedens 

forventninger
138

. De hvideindikatorer viser, 

hvilke forventningsspænd FLS har til det 

kommende regnskabsår, ved fremlæggelsen 

af det forgangne årsregnskab. Vi har valgt at se på årsregnskabets faktiske værdier og ikke de 

reformulerede, da billedet skal vise FLS’ evne til at estimere næste års resultat.  

                                                             
137 Regnskabsanalysen, s. 164. 
138 FLS’ forventninger til 2009 lyder: En omsætning på 20-25mia. dkk og tilfredsstillende indtjening(EBIT-margin). 

Herudover forventer koncernen EBIT-marginer fremover at være 10-12% i højkonjunkturer og lidt herunder (8-9%) 
i lavkonjunkturer. Derfor sætter vi 2009-forventningen til 8-9 % EBIT-margin.  

Figur 4.1  Kilde: Egen tilvirkning 
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Virksomhedens forventninger bygger 

derfor på en udvikling af den ikke-

reformulerede resultatopgørelse og er 

ikke opgjort på enkelte regnskabsposter, 

hvilket ikke muliggør sammenligning 

med vores reformulerede regnskaber.  

Figurerne viser, at FLS’ forventninger er 

utrolig tæt på resultaterne, hvilket 

indikerer et højt regnskabskvalitets-

niveau, som alt andet lige er ensbetydende med større tillid til virksomhedens 

regnskabsinformationer. Til en vis grad må FLS’ præcision skyldes de lange kontraktforhold, som 

gør, at virksomheden er bekendt med store dele af sine indtægter et år i forvejen, men præcisionen 

er ikke desto mindre fortsat med til at øge virksomhedens troværdighed.    

4.1.1 Klassifikation af regnskabsposter 

Resultatopgørelsen indeholder samtlige indtægter og omkostninger uden at tage stilling til, hvorvidt 

disse knytter sig til FLS’ primære drift, eller om det er transitoriske(/engangs-) poster, som ikke 

forventes i fremtiden og derfor ikke indgår som baggrundsmateriale for vores budgettering.   

I afsnittet om transitoriske poster vil vi gennemgå de poster, som vi mener ikke er tilbagevendende 

og derfor skal ekskluderes fra det reformulerede regnskab, da de ikke vil være repræsentative for 

vores analysearbejde som ejerorienterede interessenter. 

Balancen er som udgangspunkt opdelt i aktiver og passiver, men for at matche drift og finansiering i 

den reformulerede resultatopgørelse reformulerer og opdeler vi balancen i driftsaktiver, finansielle 

aktiver, driftsforpligtelser (finansielle aktiver) og finansielle forpligtelser. Først herefter er det 

muligt at beregne de nøgletal, der afspejler resultatet af virksomhedens aktiviteter. De poster, som 

ikke umiddelbart kan reallokeres ud fra almen praksis
139

, vil vi gennemgå senere i afsnittet. 

I forbindelse med udarbejdelse af værdiansættelsesmodelen (afsnit 5.1) vil vi desuden benytte 

ændringer i ”Netto arbejdskapital” samt ”Investeret kapital”, hvorfor vi vælger at opdele balancen i 

investeret kapital og nettodriftsaktiver.  

 

                                                             
139 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, s. 124. 

Figur 4.2 Kilde: Egen tilvirkning 
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4.1.2 Reformulering af resultatopgørelse 

 

Figur 4.3 Kilde: Egen tilvirkning 

Transitoriske poster  

I afsnittet gennemgås samtlige poster, som efter vores mening er transitoriske og derfor ikke skal 

indgå i det reformulerede regnskab, da det vil skabe støj i værdiansættelsen. 

 

Andre driftsindtægter (note 6)  

Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær betydning 

i forhold til koncernens aktiviteter samt visse tilskud, lejeindtægter og royalties, honorarer mv. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af enkeltaktiver samt grunde og bygninger, som ikke kan anses 

for at tilhøre en samlet aktivitetsafståelse, medtages i ”Andre driftsindtægter og -omkostninger”
140

. 

Det nævnes dermed direkte, at det ikke er tilknyttet den primære drift, hvorfor posten fjernes i 

reformuleringen.  

 

Aktiebaseret vederlæggelse, optionsprogram (note 7 & 8)  

Direktionen og en række ledende medarbejdere i koncernen har optioner på at købe 633.304 aktier i 

virksomheden til en fastsat kurs (strikekurs). Koncernens aktieoptionsprogram indeholder en 

”change of control”-klausul om indehaverens ret til straks at udnytte optionerne i forbindelse med et 

overtagelsestilbud. Værdien af optionerne er indregnet i resultatopgørelsen, inden optionerne er 

benyttet, hvorfor vi mener, at posten skal fjernes fra regnskabet
141

. 

 

 

                                                             
140

 FLS årsrapport 2010, s. 75.  
141 FLS årsrapport 2008, s. 75. 

FLS Reformuleret resultatopgørelse, DKK mio. 2006 2007 2008 2009 2010

Nettoomsætning 13.321 19.967 25.285 23.134 20.186

Produktionsomkostninger -10.505      -15.692   -19.651   -17.715   -14.965   

Bruttoresultat 2.815 4.275 5.634 5.419 5.221

Salgs- og distributionsomkostninger -799          -1.025    -1.257    -1.200    -1.346    

Administrationsomkostninger -1.073       -1.196    -1.551    -1.642    -1.552    

Andre driftsindtægter/(-omkostninger) 102           -         -         -         -         

Særlige engangsposter -14            -         -         -         -         

Indtjeningsbidraget (EBITDA) 1.031 2.054 2.826 2.577 2.323

Af - og nedskrivninger af materielle aktiver -145          -121       -177       -239       -251       

Af - og nedskrivninger af immaterielle aktiver -48            -163       -227       -242       -187       

Resultat af primær drift(EBIT) 839 1.770 2.422 2.096 1.885
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Aktiebaseret vederlæggelse, medarbejderaktieprogram (note 7 og 8)  

Aktieoptionsprogrammerne for 2003-2005 og 2006-2007 er egenkapitalbaserede 

aktievederlæggelsesordninger. Værdien af optioner indregnes i resultatopgørelsen under 

personaleomkostninger lineært fra tildelingstidspunktet frem til første erhvervelsestidspunkt, hvilket 

medfører, at der på udnyttelsestidspunktet ikke sker yderligere resultatopgørelsesindregning
142

. 

Ordningen kørte på prøvebasis
143

 og vil ikke forsætte i fremtiden, jf. generelforsamlingsmødet, 

hvorfor vi ikke tager posten med.  

 

Særlige engangsposter (note 10)  

Denne post fjernes fra den reformulerede resultatopgørelse, da det, som navnet siger, er særlige 

engangsposter og dermed ikke en del af den normale drift. Posten indeholder bl.a. ”Indtægtsført 

negativ goodwill” og ”Omkostninger i forbindelse med virksomhedsovertagelser”
144

. 

 

Ophørte aktiviteter (note2)  

Af gode grunde har denne ingen relation til næste års resultat, og derfor vælger vi også at 

ekskludere den fra den reformulerede resultatopgørelse.  

   

Operationel leasing til finansiel leasing 

FLS har under noter til passiverne i deres sit regnskab vist, at virksomheden har minimumsleje og 

operationelle leasingpassiver. FLS angiver ikke, hvor stor en del af beløbet der knytter sig til 

operationel leasing, eller hvilke leasingydelser der er tale om, men da flere af leasingaftalerne har 

lange løbetider, vurderer vi, at noget af den operationelle leasing i praksis er finansiel leasing, 

hvorved der er behov for korrektioner
145

.Vi antager, at halvdelen af de et- til femårige leasingaftaler 

og al leasing over fem år skal konverteres til finansiel leasing. 

Ved omklassificering af operationel leasing til finansiel leasing ændres opfattelsen af leasingen fra 

at ses som en driftsomkostning til at være en finansieringskilde til køb af et anlægsaktiv, som er 

afskrivningsberettiget. Derfor skal vi ved korrektionen tilbageføre leasingydelsen i posten 

”Driftsomkostninger” og i stedet forøge afskrivningerne.  

                                                             
142 FLS årsrapport 2008, s. 75. 
143 FLS årsrapport 2010, s. 16. 
144

 FLS årsrapport 2010, s. 76. 
145 Regnskabsanalysen, s. 449. 
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Desuden skal vi forøge forpligtelserne, da finansieringsaktivet som bekendt skal finansieres, hvilket 

naturligvis vil medføre højere finansielle omkostninger i form af renter.  

Reformuleringen vil ikke have den store indflydelse på FLS’ resultat på lang sigt, da omkostningen 

blot reallokeres, men derimod vil den fra leasingperiodens start få en indflydelse på nøgletallene
146

.  

 

Korrektionen er blevet opgjort ved hjælp af følgende antagelser: 

- Kalkulationsrenten 4,13 % = risikofri rente + fremmedkapital-omkostning (fra wacc 

beregning).  

- Afskrives over 10 år, svarende til den vægtede løbetid på aktiverne i forhold til deres beløb. 

- Afskrives lineært over løbetiden på 10 år til scrapværdi = 0. 

- Leasingydelserne er i 2006-2007 DKK 20 mio. og fra 2008-2010 DKK 90 mio. 

Se desuden bilag 11 for detaljerede beregninger. 

 

Figur 4.4 Kilde: Egen tilvirkning 

4.1.3 Reformulering af balance 

Balancen bliver delt op i henholdsvis drift og finansiering samt investeret kapital og 

nettodriftsaktiver. Som udgangspunkt knytter aktiverne sig til driften og passiverne til 

finansieringen, men ved gennemgang af noterne, anvendt regnskabspraksis og et dybdegående 

kendskab til virksomheden, mener vi i nogle tilfælde, at det skal ændres. I de tilfælde, hvor vi 

mener, at udgangspunktet skal reformuleres, vil det blive gennemgået nedenfor.    

                                                             
146 Regnskabsanalysen, s 448-452. 

Effekt på resultatopgørelsen, DKK mio. 2006 2007 2008 2009 2010

Leasing ydelse (driftsomkostning) 3,9 3,0 13,5 13,3 13,7

Afskrivninger -2,65 -2,05 -9,2 -9,05 -9,35

Renter til leasingaktiver(gæld) -2,0 -1,6 -7,0 -6,9 -7,2

Effekt i alt -0,8 -0,6 -2,7 -2,7 -2,8

Leasing aktiver 26,5 20,5 92 90,5 93,5

Leasing forpligtigelser 26,5 20,5 92 90,5 93,5

Egenkapital korrektion pga. resultat effekt -0,8 -0,6 -2,7 -2,7 -2,8

Effekt på passiverne 25,7 19,9 89,3 87,8 90,7
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Udskudte skatteforpligtelser 

FLS har, jf. note 20, udskudte skatteforpligtelser, som fremkommer via værdiforskelle mellem 

årsregnskabet og skatteregnskabet, og dette kan bl.a. skyldes, at afskrivningsberettigede aktiver 

periodiseres forskelligt i de to regnskaber. De to regnskaber har forskellige formål, og derfor vil der 

stort set altid være forskel mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige resultater.  

 

 

 

Det fremgår ikke af regnskabet, om posten udelukkende knytter sig til driften. Vi har dog valgt at 

klassificere al udskudt skat som en del af driften, da størstedelen af denne post udgøres af 

fremførbare underskud og udskudt skat på materielle aktiver. Dette betyder, at udskudt skat 

kommer til at fremstå som en rentefri forpligtelse for ledelsen, og hermed reduceres den samlede 

investerede kapital med værdien af den udskudte skat. Værdiændringer er afbilledet i figur 4.6 og 

viser således de udskudte skatteaktiver og -passivers effekt på investeret kapital. Ved at tillægge 

beløbet til investeret kapital igen neutraliseres på denne måde effekten og et mere retvisende billede 

fremkommer.  

 

Kapitalandele i associerede virksomheder  

Posterne flyttes til driftsaktiver, da de jf. noterne vedrører kapitalandele i associerede 

virksomheder
147

, hvilket vi og FLS betragter som en del af koncernregnskabet, da de vedrører 

investeringer i andre virksomheders drift.  

 

                                                             
147 FLS årsrapport 2010, s. 97. 

Udskudte skatteaktiver, DKK mio. 2006 2007 2008 2009 2010

Udskudte skatteforpligtelser 28 688 628 682 813

Udskudte skatteaktiver 762 752 774 791 728

Netto udskudte skatteaktiver 734 64 146 109 -85

Reformuleret balance DKK, mio. 2006 2007 2008 2009 2010

Anlægsaktiver i alt 7.266       7.748       8.286       8.526       9.256       

Netto arbejdskapital -1.973      -2.334      -2.337      -2.693      -2.045      

Netto driftsaktiver 5.293       5.414       5.949       5.833       7.211       

Egenkapital 3.192       4.214       5.035       6.627       8.139       

Netto rentebærende gæld 2.101       1.200       914         -794        -930        

Investeret kapital 5.293       5.414       5.949       5.833       7.209       

Figur 4.5 Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 4.6 Kilde: Egen tilvirkning 
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Andre værdipapirer og kapitalandele 

Denne post indeholder aktier og værdipapirer og er likvide midler investeret på kort sigt. Den anses 

derfor som en del af den overskydende likviditet, hvorfor vi indregner den under driftsforpligtelser. 

 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger anses generelt for at være finansielle forpligtelser, men oftest vil en del af de 

likvide midler blive benyttet som kassekredit i den daglige drift, hvad enten det er til opbygning af 

varelager eller uforudsete udgifter. Vi ved ikke, hvor stor en del af de likvide midler der benyttes 

som driftsaktiv, men som tommelfingerregel regnes der med ca. 1-2 % af omsætningen
148

. Selv om 

procentsatsen havde været moderat anderledes, ville konsekvensen have været beskeden, og vi 

holder os derfor til 1 %, da FLS bl.a. outsourcer meget og dermed ikke opbygger store varelagre. 

 

Pensionsforpligtelser  

FLS har indgået pensionsaftaler, både bidrags- og ydelsesbaserede pensionsordninger, med 

hovedparten af virksomhedens ansatte og i begge tilfælde er arbejdsgiver forpligtet til at indbetale et 

bestemt bidrag
149

. Beløbet er altså direkte afspejlet i antallet af ansatte i bestemte funktioner, og 

derfor ser vi det som en del af driftsforpligtelserne. 

 

Andre hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser indregnes, når FLS som følge af en begivenhed indtruffet før eller på 

balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives 

økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen
150

. Her benytter FLS sig af tidligere erfaringer og 

knytter en omkostning i form af en forpligtelse til forskellige salg. Vi mener derfor, at andre 

hensatte forpligtelser skal knyttes til driftsforpligtelser. 

 

Forudbetalinger fra kunder, kort sigt og lang sigt 

Kontraktlige forudbetalinger indregnes som modtagne forudbetalinger fra kunder under henholdsvis 

langfristede og kortfristede forpligtelser
151

, men i begge tilfælde er der sket et salg, og derfor 

indregnes begge poster som driftsforpligtelser. 

 

                                                             
148 Regnskabsanalyse, s. 148. 
149 FLS årsrapport 2010, s. 98. 
150

 FLS årsrapport 2010, s. 98. 
151 FLS årsrapport 2010, s. 97. 
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Igangværende arbejder for fremmed regning 

Igangværende arbejder for fremmed regning, hvor a conto-faktureringer overstiger værdien af de 

udførte arbejder, indregner FLS som igangværende arbejder for fremmed regning under kortfristede 

forpligtelser
152

, men der sker stadig et salg, og derfor indregner vi det i driftsforpligtelser.  

 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

Der står intet om leverandører af varer og tjenesteydelser i noterne eller under anvendt 

regnskabspraksis
153

, men da det hører under kortfristede forpligtelser, vælger vi at relatere posten til 

driftsforpligtelser. 

 

Andre gældsforpligtelser 

Andre langfristede gældsforpligtelser omfatter medarbejderobligationer, samt andre 

medarbejderforpligtelser, såsom anciennitetsforpligtelser og bonusser. De kortfristede 

gældsforpligtelser omfatter bl.a. skyldige feriepenge, offentlige afgifter, skyldige renter, bonusser 

samt negativ værdi af afledte finansielle instrumenter
154

. Vi anser samtlige underposter for at knytte 

sig til driftsforpligtelser. 

 

Andre hensatte forpligtelser 

Denne post indeholder skønnede garantireklamationer på varer eller ydelser, hvor levering har 

fundet sted; restrukturering, indeståender og forpligtelser i forbindelse med salg af virksomheder og 

aktiviteter, hensatte forpligtelser til tabsgivende kontrakter og hensættelser til tab på tvister og 

retssager
155

. Den store post viser, at FLS ud fra erfaringen forventer, at posten er tilbagevendende, 

og derfor vælger vi at se den som en del af driftsforpligtelserne. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Posten omhandler de poster, hvor FLS har modtaget en ydelse eller et produkt, som de ikke har 

betalt for. Posten anses derfor som driftsrelateret. 

 

 

                                                             
152 FLS årsrapport 2010, s. 97. 
153 FLS årsrapport 2010, s. 94. 
154

 FLS årsrapport 2010, s. 85. 
155 FLS årsrapport 2010, s. 85. 
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Udjævning af periodeposter 

I dette afsnit gennemgår og korrigerer vi for opkøbet af GL&V i 2007, som skaber støj 

regnskabsårene imellem. Opkøbet ændrer FLS’ struktur og balance i en sådan grad, at 2006 ikke vil 

kunne benyttes som historisk grundlag, da virksomheden dette år rent 

strukturmæssigt/bogføringsmæssigt afviger meget fra de efterfølgende perioder.  

Vi mener fortsat, at det er vigtigt for vores værdiansættelse at bibeholde fem års historik, hvorfor vi 

vil korrigere 2006. 

 

For at kunne sammenligne 2006- og 2007-tallene vælger vi at allokere beløbene, som knytter sig til 

opkøbet af GL&V, til året inden opkøbet, nemlig 2006. Ellers Dette gør vi, for at der ikke skal være 

store niveauforskelle fra 2006 til 2007, som man kunne forledes til at tro udelukkende kunne 

tilskrives en gunstig udvikling i markedsforhold, ændret regnskabspraksis mv. 

I forbindelse med opkøbet overtager FLS samtidig immaterielle aktiver i form af bl.a. 

kunderelationer, varemærker og goodwill
156

.   

 

Derfor tillægger vi DKK 4.904 mio.
157

 til 2006-aktiverne og modsvarer dette ved at øge passiverne 

med DKK 4.904 mio. ved at fratrække likvide beholdninger med DKK 2.000 mio. og tilføje en 

bankgæld på DKK 2.904 mio. Begrundelsen for netop denne finansiering er, at den på bedst mulug 

vis får 2006-passiverne til at matche den fremtidige finansieringsstruktur (jf. figur 4.7).    

 

Figur 4.7   Kilde: Egen tilvirkning 
 

 

 

                                                             
156

 FLS årsrapport 2007, s. 75. 
157 Kunderelationer + varemærker + goodwill. 

Driftsaktiver, DKK mio. 2006 ukorrigeret 2006 korrigeret 2007 2008 2009 2010

Goodwill 131                    3.135               3.191       3.263    3.369    3.663    

Erhvervede patenter og rettigheder 6                       1.006               1.091       1.059    1.016    1.021    

Kunderelationer -                    900                  914          893       954       1.006    

Aktiver 137                    5.041               5.196       5.215    5.339    5.690    

Passiver

Bankgæld(negativt) -                    2.904               1.829       1.074    813       812       

Likvide beholdninger - drifts buffer 2.643                 643                  757          531       2.158    2.196    

Passiver 2.643                 -2.261              2.586       1.605    2.971    3.008    
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FLS nævner i tillæg til opkøbet, at GL&V har bidraget med en omsætning på DKK 1.200 mio., 

hvilket vi også må korrigere for i resultatopgørelsen. Da væksten på det globale mineralmarked steg 

15,85 % 
158

 fra 2006 til 2007, finder vi det mest korrekt at korrigere omsætningstilvæksten på DKK 

1.200 mio. i 2007 til 2006-priser ved at fratække den generelle vækst på det globale mineralmarked 

fra 2006-2007. Resultatet bliver en øget omsætning på 0,8415 * DKK 1.200 mio., og dette 

medfører, at den korrigerede, nye omsætning i 2006 bliver DKK 1.010 mio. Resten af posterne i 

resultatopgørelsen for 2006 vil derfor blive beregnet som: 

                                                                              

Således vil tilvæksten i omsætningen øge de enkelte omkostningsposter proportionelt.  

4.2 Rentabilitetsanalyse 

En vigtig del af regnskabsanalysen er rentabilitetsanalysen, som afspejler virksomhedens evne til at 

skabe et tilfredsstillende afkast for aktionærerne. Vi vil følge Dupont-pyramiden struktur (figur 4.8) 

i gennemgangen af FLS’ rentabilitet, således at vi får afdækket de underliggende value drivere. 

 

Figur 4.8  Kilde: Egen tilvirkning 

                                                             
158 Beregnet ud fra væksten i Global Mine Capex.  
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-CAPEX og BNP udvikling

Produktionsomkostninger -Produktionseffektivitet, outsourcing

-Råvarepriser, omsætning
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Modellen opdeler rentabiliteten i fire niveauer startende med den resultatbestemmende EVA/ROE, 

der står som det altoverskyggende måleresultat. Herefter måler vi rentabiliteten ud fra en rent 

driftsmæssig (AG) tankegang, og først i afsnit 7.0 om WACC inddrager 

fremmedkapitalsomkostningerne. Herefter vil vi arbejde os igennem niveauerne ned til modellens 

fjerde niveau, hvor vi gennemgår, hvad der efter vores mening er FLS’ vigtigste value drivere. I 

fjerde niveau af dekomponeringen synliggøres FLS’ strategiske valg, idet man ser tidligere tiltags 

indvirkning på de underliggende value drivere, og derved bliver det lettere at udfærdige prognoser 

for den fremtidige udvikling.  

Dekomponeringen vil blive opdelt på henholdsvis FLS Minerals og FLS Cement i de tilfælde, hvor 

data findes opdelt, da strategierne og effekterne heraf kan være forskellige på hvert område. 

Desuden giver det også mulighed for benchmarking i forhold til vores peer groups for hvert 

branche.  

Som nævnt i afsnit 2.6 Peer Groups, er de enkelte virksomheder i peer groupen på visse områder 

forskellige fra FLS, hvorfor vi har valgt at reformulere gruppens regnskaber. Da en komplet 

reformulering kræver et dybt kendskab til den enkelte virksomhed, vil vi kun benytte os af 

reformuleringer, såfremt den enkelte post udgør minimum 5 % af enten balancen eller 

omsætningen, da værdien af mindre rettelser ikke tilnærmelsesvis vil forsvare de ressourcer, det 

kræver.  

Reformuleringen af deres regnskaber er ikke sket på samme detaljerede niveau som for FLS´ 

vedkommende, men ved beregningen af nøgletallene har vi gennemgået regnskaberne for samtlige 

peer group-selskaber og reformuleret de poster, som måtte have mærkbar indvirkning på 

resultaterne.  

FLS’ segmenterede resultatopgørelse opdeles ikke på noteniveau, hvorfor vi ikke har mulighed for 

at dele vores reformuleringer yderligere ud på hvert segment. Balancen opgøres kun samlet, og 

derfor har vi valgt at fordele balancen i forhold til omsætning med den ene korrektion, at Goodwill i 

forbindelse med opkøbet af GL & V kun tæller med i balancen for Minerals. 
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4.2.1 Afkastningsgrad 

Det overordnede mål for rentabiliteten af driften er afkastningsgraden, som måler NOPAT i forhold 

til den investerede kapital. NOPAT er opgjort som resultatet af primær drift, efter skat og korrigeret 

for transitoriske poster, samt skatteskjoldet. Investeret kapital er opgjort som summen af 

nettorentebærende gæld og egenkapitalen.  

Fra 2005 til 2008 er det lykkedes FLS at øge afkastningsgraden ved konstant at øge virksomhedens 

omsætning og derigennem NOPAT, samtidig med at den investerede kapital kun er steget fra DKK 

5.300 mio. til DKK 5.800 mio. svarende til 9,3 %. I 2010 ses en nedgang i AG, som dels sker, fordi 

NOPAT falder i takt med en lavere 

omsætning, og dels fordi investeret 

kapital vokser til DKK 7.200 mio., da 

størstedelen af sidste års resultater blev 

overført direkte til egenkapitalen i stedet 

for at blive reinvesteret eller udbetalt 

som udbytte. FLS’ WACC starter i 2006 

på 11,82 %, bunder i 2009 på 10,94 %, 

og i 2010 er den igen steget til 11,66 %. 

WACC er drevet af flere faktorer, og 

disse går vi mere i dybden med i afsnit 7.0. En af de primære årsager til udsvingene i WACC 

skyldes FLS’ kapitalstruktur, hvor egenkapitalsandelen falder fra 93 % (2006) til 90 % (2007) og 

herefter igen stiger til 93 % (2010). De to andre hovedårsager skyldes ifølge vore beregninger 

ændringer i den risikofri rente samt i FLS’ fremmekapitalomkostning. Afkastkravet på 

egenkapitalen er langt højere end på fremmedkapitalen, og derfor stiger WACC, når 

egenkapitalsandelen stiger. Afkastningsgraden efter 2006 har ligget langt over de vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger, og dermed er det lykkedes FLS at opretholde AG over WACC 

(positiv EVA) igennem den historiske periode. For at vurdere om den høje afkastningsgrad er en 

indikator for FLS’ grundlæggende evne til at drive forretning eller blot et billede på branchens 

udvikling, vil vi sammenligne FLS’ afkastningsgrad for henholdsvis Cement og Minerals med de 

respektive peer groups.  

Figur 4.9 Kilde: Egen tilvirkning 
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For samtlige virksomheder i peer groupen for Cement er der meget store udsving i 

afkastningsgraden, hvilket er resultatet af en branche, som er meget konjunkturfølsom (se figur 4.9). 

Desuden ses det, at FLS Cement 

succesfuldt har løftet 

afkastningsgraden fra 26 % 

(2005) til 87 % (2009), samtidig 

med at resten af peer groupen har 

haft en stagnerende 

afkastningsgrad. I 2010 falder 

FLS’ afkastningsgrad til 47 %, 

mens resten af peer groupen 

klarer det væsentligt bedre. Set over 

hele den historiske periode performer FLS bedre end peer groupens gennemsnit.  

 

Afkastningsgraden for FLS 

Minerals (se figur 4.10) ligger 

tæt på Metso og Sandvik, 

hvorimod Outotec klart out-

performer peer groupen indtil 

2009, hvor virksomheden 

nærmer sig resten af gruppens 

niveau. FLS performer stabilt i 

forhold til konkurrenterne og har 

samlet set øget afkastningsgraden 

fra 10 til 14 %. Det skal nævnes, at den primære årsag til den store forskel mellem AG i Cement og 

Minerals er de væsentligt større kapitalbindinger, der er i mineralbranchen. 

En dybere forståelse af udviklingen kræver, at vi dekomponerer afkastningsgraden i overskudsgrad 

og aktivernes omsætningshastighed. Disse måler henholdsvis NOPAT i forhold til omsætning og 

omsætning i forhold til investeret kapital.   

 

Figur 4.10 Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 4.11 Kilde: Egen tilvirkning 
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4.2.2 Overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed 

Overskudsgraden belyser, hvor stor en del af omsætningen der er tilbage, når driftsomkostningerne 

er betalt, og belyser dermed virksomhedens evne til at tilpasse omkostninger i forhold til 

omsætningen. Aktivernes omsætningshastighed forklarer, hvor meget der omsættes pr. investeret 

krone, og viser, hvor god virksomheden er til at tilpasse og udnytte investeret kapital i forhold til 

omsætningen. 

  

I figur 4.12 ses udviklingen i FLS’ overskudsgrad sammenholdt med aktivernes 

omsætningshastighed. Begge nøgletal udvikler sig positivt frem til 2008, hvorefter først aktivernes 

omsætningshastighed (2009) og derefter overskudsgraden (2010) falder. Produktionstunge 

virksomheder er kendetegnet ved lave overskudsgrader, men høje omsætningshastigheder
159

, 

hvorimod udviklingsvirksomheder har relativt høje overskudsgrader, men lavere 

omsætningshastigheder.  

 

 

Derfor synes FLS’ strategiske valg om outsourcing af produktionen at virke, således at 

overskudsgraden stiger som følge af omkostningsbesparelser, og yderligere påvirkes aktivernes 

omsætningshastighed af de færre kapitaltunge produktions-fabrikker.  

  

 

 

 

                                                             
159 Regnskabsanalysen, s. 165. 
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Figur 4.12  Kilde: Egen tilvirkning 
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I figur 4.13 og 4.14 ses henholdsvis FLS Cements overskudsgrad og aktivernes 

omsætningshastighed. FLS performer generelt ikke specielt godt i forhold til peer groupen i år 

2006, både hvad angår OG og AOH, men frem til 2008 lykkes det FLS at øge sin OG fra 4,2 % 

(2006) til 7,3 % (2010), og virksomheden ligger nu bedre end KHD og ThyssenKrupp.  

 

 

 

 

Sinoma ligger stadig lidt højere, hvilket formentlig skyldes virksomhedens konkurrencefordel på 

det stadigt voksende kinesiske marked. Derudover er det lykkedes FLS at opretholde et højt AOH-

niveau sammenlignet med konkurrenterne, selv om det dog er stagneret de sidste to år.  
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Figur 4.13   Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 4.14  Kilde: Egen tilvirkning  
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Overskudsgraden for FLS Minerals ligger meget stabilt omkring 6 %, dog med en lille vækst, 

hvorimod virksomhederne i peer groupen har væsentligt større udsving i OG med stagnerende 

trend. FLS’ opkøb inden for Minerals har ikke umiddelbart medført højere OG, men til gengæld 

holdes den i modsætning til peer groupen stabilt og højt.  

 

 

For AOH ligger Metso, Sandvik og FLS på næsten samme niveau, hvorimod Outotec ligger 

markant højere. Den generelt lave AOH i mineral-industrien er et billede af en utrolig kapitaltung 

branche, hvor opkøb og konsolideringer er benyttet af samtlige virksomheder i peer groupen.  

Da mineralindustrien har været opadgående gennem de sidste fem år, er købene sket til en høj 

værdi-ansættelse
160

. Dette vil alt andet lige sænke virksomhedens samlede AOH, da investeret 

kapital eller øget gæld vokser forholdsmæssigt mere end omsætningen.     

                                                             
160 Eksempel: GL&V blev opkøbt til EV/EBITDA-magin på 14,2.  kilde: http://borsentv.dk/investor.html?clipid=12506 
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Figur 4.15  Kilde: Egen tilvirkning  

Figur 4.16  Kilde: Egen tilvirkning 
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4.2.3 Valuedrivere 

I dette afsnit gennemgår vi de nøgletal, som har påvirket FLS’ resultat mest. Value driverne er 

sidste led i Dupont-pyramidenog er derfor årsagen til og forklaringen på forskydninger i 

afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed. Derfor skulle udviklingen 

gerne afspejle FLS’ strategiske valg. 

Vi vil i afsnittet benytte os af common size-analyser og index-tabeller for at klarlægge, hvilke 

poster der er berørt af tendenser, for herigennem at kæde posternes udvikling til de strategiske valg. 

FLS mener, at cementomsætningen har nået et mætningspunkt i den vestlige verden
161

, hvorfor 

virksomhedens har fokuseret på udviklingslandene. Siden 2003 har fokus været på udvikling af 

avancerede teknologiske kvalitetsmaskiner (jf. afsnit 3.1.5) og minimering af omkostninger. 

Omkostningsbesparelserne er bl.a. sket ved outsourcing af standardkomponentproduktionen. FLS 

har ønsket at øge Minerals-omsætningen til samme niveau som Cement
162

, sideløbende med at 

virksomheden prøver at udbygge Minerals til at omfatte fabrikker og maskiner inden for samtlige 

mineraltyper. Herudover følger FLS efter vores vurdering også den omkostningsbesparende struktur 

som i Cement
163

. 

Omsætningen af Cement og Mineral er opdelt på projekt- og produktsalg samt service- og 

reservedelssalg m.v.. Sidstnævnte har været FLS’ fokus, med ønsket om en mere stabil omsætning, 

for at udjævne udsvingene i omsætningen, som følger konjunkturerne tæt. Omsætningen er drevet 

af væksten inden for enkelte regioners efterspørgsel efter mineraler og cement, men da FLS sælger 

til det meste at verden, er virksomheden ikke så afhængig af enkelte regioners vækst, men mere af 

den globale efterspørgsel. 

4.2.3.1 Omsætning 

Omsætningen i Cembrit er nogenlunde konstant over tid, men dens andel i FLS’ samlede 

omsætning stagnerer, da den samlede omsætning stiger kraftigt. Derimod er det tydeligt at se, at 

strategien med at fokusere på service- og reservedelssalg mv. er lykkedes, og området er vokset fra 

10 % (2006) til 31 % (2010) af den samlede omsætning. Selv ved tilbagegang på et enkelt år i den 

samlede omsætning, er omsætningen fra service- og reservedelssalg m.v. vokset, så den i dag udgør 

DKK 6.246 mio.  

                                                             
161 børsen tv-klip med Jørgen H, i forbindelse med regnskabets udgivelse. 
http://borsentv.dk/investor.html?clipid=12010. 
162 børsen tv-klip med Jørgen H, i forbindelse med regnskabets udgivelse. 
http://borsentv.dk/investor.html?clipid=12010. 
163 FLS årsrapport 2010, s. 9. 
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2006 er første år, hvor FLS nævner i årsrapporten, at service- og reservedelsmarkedet vil være et 

fokusområde for at reducere følsomheden over cykliske udsving inden for både cement- og 

mineralindustrien. 

I den forbindelse arbejdes der på at udvikle en række nye servicekoncepter, herunder drifts- og 

vedligeholdelseskontrakter
164

. 

 

Figur 4.17   Kilde: Egen tilvirkning  

Den samlede omsætning for Cement steg til indeks 205 i 2008 for derefter at falde til indeks 164 i 

2010. Faldet over den seneste årrække er afledt af den generelle markedsudvikling inden for 

cementindustrien, mere end FLS’ strategiske valg, så på trods af en stagnerende Cementomsætning 

er FLS tilfreds med resultatet
165

. Ser man nærmere på omsætningen, ses det, at FLS’ fokus på 

service- og reservedele m.v. er steget støt gennem hele perioden, på nær et mindre fald fra 2008 til 

2009.  

 

Væksten inden for service- og reservedelssalg m.v. er i den historiske periode steget 52 %, i 

modsætning til projekt- og produktsalg, som er steget 11 %. Det viser tydeligt, at FLS’ strategi med 

at fokusere på service er lykkedes, og at kunderne har taget idéen til sig. Fordeling mellem 

segmenterne er nu vokset til at udgøre 1/3 service- og reservedele og 2/3 projekt- og produktsalg, 

og man må forvente, at denne trend fortsætter, hvorfor FLS også har valgt at genoptage 

produktionen af reservedele. 

                                                             
164 FLS årsrapport 2006, s. 10. 
165 FLS årsrapport 2010, s. 26. 

Nettoomsætning,  DKK mio. 2006 2007 2008 2009 2010

Projekt- og produktsalg 8.517      14.470     18.535     16.436     12.557     

Andel af omsætningen 69% 72% 73% 71% 62%

Service- og reservedele 2.434      3.929      5.360      5.455      6.246      

Andel af omsætningen 20% 20% 21% 24% 31%

Byggematerialer 1.360      1.568      1.390      1.243      1.383      

Andel af omsætningen 11% 8% 5% 5% 7%

Omsætning i alt 12.311     19.967     25.285     23.134     20.186     

Omsætning indekseret 100 162 205 188 164

Nettoomsætning Cement, DKK mio. 2006 2007 2008 2009 2010

Projekt- og produktsalg 5.663       9.830       10.648     10.113     6.295       

Andel af omsætningen 74% 81% 78% 77% 67%

Service- og reservedelssalg m.v. 2.020       2.380       3.060       2.946       3.077       

Andel af omsætningen 26% 19% 22% 23% 33%

Omsætning i alt 7.683       12.210     13.708     13.059     9.372       

Omsætning indekseret 100 159 178 170 122

Figur 4.18   Kilde: Egen tilvirkning 
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Væksten i Minerals har været kraftig. Som led i FLS’ strategi fra 2006 har man ønsket at udnytte de 

fælles grundlæggende teknologier i cement- og mineralindustrien og planlægger over en årrække at 

øge mineralaktiviteterne til samme niveau som cementaktiviteterne, hvorved koncernens 

afhængighed af cykliske udsving i cementbranchen reduceres
166

. Udgangspunktet for omsætningen 

i Minerals var i 2006 meget lavere end omsætningen i FLS Cement. Via virksomhedsopkøb og den 

generelt voksende efterspørgsel på mineraler er FLS Minerals-omsætningen steget til indeks 293 på 

bare fem år. Omsætningsandelen fra service- og reservedelssalg m.v. er ikke vokset betydeligt, da 

forudsætningen for vedligeholdelseskontrakter er, at man kan tilbyde en fuld produktpalette
167

, 

hvilket FLS Minerals er tæt på at opnå. Derudover er FLS relativt ny på mineralmarkedet, og da 

service- og reservedelssalg primært sælges til egne kunders fabrikker, så vil salg dette øges som 

følge af den stigende omsætning, samtidigt med at de opkøbte aktiviteter skal omstruktureres til 

FLS’ strategi. 

 

Figur 4.19   Kilde: Egen tilvirkning   

4.2.3.2 Omkostninger 

I common-size analysen ser vi på FLS’ poster som procent af omsætningen for lettere at kunne 

anskueliggøre, hvilke poster der forbedres eller forværres i forhold til omsætningen. 

Produktionsomkostninger udgør klart den største del af omkostningerne, hvorfor FLS tilbage i 2007 

valgte at fokusere på optimering af omkostningsstrukturen ved hjælp af LEAN
168

, off-shoring af 

ingeniørtimer til Indien samt øget indkøb i lavprislande
169

.  

Siden 2007 har man forsøgt at opbygge FLS Minerals og FLS Cement baseret på næsten samme 

struktur
170

. For FLS Cement sker der fra 2006 til 2007 en stigning i omkostninger som en 

konsekvens af generelt højere oliepriser, men også pga. Turnkey-kontrakterne, der som 

udgangspunkt har en lavere gennemsnitlig marginal end maskinleverancer. 

                                                             
166 FLS årsrapport 2006, s. 10. 
167 FLS årsrapport 2010, s. 12. 
168 FLS årsrapport 2007, s. 15. 
169 FLS årsrapport 2007, s. 5. 
170

 Inden for begge divisioner er produktionen blevet outsourcet, Customer Services er samlet i Service Super Centre 
rundt omkring i verden og kontrakttyper og strategier er i det store hele blevet ensrettet. 

Nettoomsætning Mineral, DKK mio. 2006 2007 2008 2009 2010

Projekt- og produktsalg 2.322     4.821     8.099     6.482     6.361     

Andel af omsætning 71% 75% 77% 72% 66%

Service- og reservedelssalg m.v. 954        1.609     2.371     2.555     3.226     

Andel af omsætning 29% 25% 23% 28% 34%

Omsætning i alt 3.276     6.430     10.470   9.037     9.587     

Omsætning indekseret 100 196 320 276 293
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Dette er bl.a. er en følge af inkludering af omkostninger til entreprenørarbejde mv.
171

 Allerede i 

2008 ser det ud til, at FLS er lykkedes med sin strategi ved at sænke de procentvise omkostninger 

hvert år, og virksomheden har således sænket omkostningerne fra 79 % (2008) til 72 % (2010). 

Salgs-, distributions- og administrationsomkostninger mv. faldt i 2007, men er siden hen tiltaget. 

Faldet var primært en konsekvens af stordriftsfordele, men da postens beløbsstørrelse har været 

mere eller mindre konstant, skal stigningen mere ses som funktion af den dalende omsætning. 

Desuden har der i 2010 været udgifter til retsforlig samt stigende ordreindgange, hvilket først vil 

medføre omsætning (75-90 % af beløbet) et til to år ude i fremtiden. 

        

 

Figur 4.20   Kilde: Egen tilvirkning 

For FLS Mineral starter produktionsomkostningerne med at falde voldsomt i 2007 som følge af 

stordriftsfordelen i forbindelse med opkøbet af GL&V, hvorefter det kun falder marginalt.                           

 

At produktionsomkostningerne er stagneret, skyldes bl.a. øgede forsknings- og 

udviklingsomkostninger, samtidig med at FLS har opbygget nye teknologi- og servicecentre for at 

styrke udviklingen.  

Udviklingen i salgs-, distributions- og administrationsomkostninger mv. er gennem de sidste år 

steget fra 7 % (2007) til 12 % (2010), hvilket er et resultat af FLS’ væsentligt bredere 

produktsortiment.   

                                                             
171 FLS årsrapport 2007, s. 9. 

Common size Cement 2006 2007 2008 2009 2010

Nettoomsætning 100% 100% 100% 100% 100%

Produktionsomkostninger -80% -81% -79% -76% -72%

Bruttoresultat 20% 19% 21% 24% 28%

Salgs-, dist.-, adm. omk. samt andre driftposter -13% -9% -9% -11% -16%

Resultat før særlige engangsposter af- og nedskrivninger (EBITDA) 7% 10% 12% 13% 12%

Særlige engangsposter 0% 0% 0% 0% 0%

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver -1% -1% -1% -1% -1%

Resultat før fin. poster og skat (EBIT) 6% 9% 11% 12% 11%

Common size Mineral 2006 2007 2008 2009 2010

Nettoomsætning 100% 100% 100% 100% 100%

Produktionsomkostninger -85% -79% -78% -76% -76%

Bruttoresultat 15% 21% 22% 24% 24%

Salgs-, dist.-, adm. omk. samt andre driftposter -7% -10% -9% -12% -12%

Resultat før særlige engangsposter af- og nedskrivninger (EBITDA) 8% 12% 13% 11% 12%

Særlige engangsposter 0% 0% 0% 0% 0%

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver -1% -2% -2% -2% -2%

Resultat før fin. poster og skat (EBIT) 7% 10% 10% 9% 10%

Figur 4.21  Kilde: Egen tilvirkning  
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Ydermere er det et resultat af, at omsætningen fra de langvarige kontrakter spredes ud og først 

falder et til tre år efter kontraktindgåelse, og efter at ovennævnte omkostninger er afholdt
172

.  

4.3 Sammenfatning af regnskabsanalyse og rentabilitetsanalyse 

Gennemgangen af FLS’ regnskabsforventninger sammenholdt med virksomhedens opnåede 

resultater viser, at FLS har en god fornemmelse for fremtiden og deres egen formåen. For at vurdere 

den historiske rentabilitet har vi reformuleret regnskaberne for at finde de operationelle value 

drivere ved at dekomponere ud fra vores Dupont-model.  

EBIT er i perioden steget med 125 %, fra DKK 839 mio. til DKK 1.885 mio., og toppede i 2008 

med DKK 2.408 mio. Denne stigning dækker over en stigning på 133 % i FLS Cement og 215 % i 

FLS Minerals. 

Afkastningsgraden har i hele den historiske periode fulgt FLS’ omsætning, hvilket betyder, at den i 

2006 lå på 20,3 %, i 2008 toppede på 29,4 % og i 2010 faldt tilbage til 19,4 %, et fald i perioden på 

4,5 %. Men afkastningsgraden har været væsentligt højere end WACC, som i samme periode har 

ligget mellem 10,94 % og 11,82 %. Sammenlignet med vores peer group ligger FLS Cements 

afkastningsgrad væsentligt over gennemsnittet, hvorimod FLS Minerals performer ligesom 

gennemsnittet i sin peer group. Samlet set har FLS udviklet sig relativt bedre end deres peer group.  

FLS´ overskudsgrad er i perioden faldet fra 7,9 % til 6,3 %, et fald på 20 %. Hvad angår aktivernes 

omsætningshastighed, har den bevæget sig fra 2,2 i 2006, toppet med 4,3 i 2008 og er nu faldet til 

2,8. Samlet er den over perioden steget med 27,3 %. 

 

FLS Minerals’ AG faldt i perioden med knap 16 %, fra 16,5 til 13,9. For at belyse udviklingen 

dekomponerede vi denne og fandt, at hovedårsagen var et fald i OG på 25 % fra 8,9 % i 2006 til 6,7 

% i 2010. Dog afbødes dette falds effekt på AG ved en stigning i udnyttelsen af aktiverne ift. 

omsætningen, AOH, som steg fra 1,9 til 2,1, en stigning på 10,5 %.  

Både AG og AOH er på niveau med FLS’ peer group, men da FLS´ nøgletal startede på et lavere 

niveau, har virksomheden overperformet i perioden. OG har gennem perioden ligget i den høje ende 

ift. peer groupen. 

FLS Cements AG er steget fra 45,2 % til 46,6 %, en stigning på 3,3 %. OG er steget fra 7,1 % 7,3 

%, en stigning på 2,9 % og AOH er steget fra 6,3 til 6,4, en stigning på 0,3 %.  

                                                             
172 FLS årsrapport 2009, s. 8. 
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Ved at sammenligne FLS’ AG, OG og AOH med sammenlignelige virksomheder har det vist sig, at 

FLS har udviklet sig bedre end konkurrenterne. Performance for FLS’ Cement og Minerals var i 

2006 dårligst bland FLS og konkurrenterne, men ved analyseperiodens slutning i 2010 klarer 

Cement sig bedst, og Minerals er kommet tættere på konkurrenterne, hvilket indikerer, at FLS’ 

strategiske beslutninger har været enten bedre eller bedre eksekveret end konkurrenternes. 

De regnskabsmæssige value drivere, som har påvirket nøgletallene, er NOPAT, omsætningen og 

den investerede kapital. I vores Dupont-model viser vi de operationelle value drivere, hvoraf de 

mest centrale er outsourcing af produktion, Customer Services, udviklingen i BNP og Mine Capex 

samt opkøb af virksomheder.  Flere af de operationelle value drivere følger FLS´ tidligere 

strategiske valg, hvilket styrker vores tro på FLS´ handlinger. 

Regnskabs- og rentabilitetsanalysen har i sammenspil med de strategiske beslutninger styrket vores 

forståelse af FLS og virksomhedens indvirkning på value driverne. Denne forståelse sammen med 

FLS’ evne til at levere præcise estimater har rustet os til at levere et retvisende budget for FLS.   

5.0 Valg af værdiansættelsesmodel 
Vi vil i dette afsnit kort gennemgå de vigtigste værdiansættelsesmodeller og derefter lidt mere 

dybdegående beskrive de modeller vi vælger at benytte i den endelige værdiansættelse af FLS. 

Herunder vil vi berøre, hvor de forskellige modeller med fordel kan benyttes og hvad de forskellige 

modellers styrker og svagheder er. 

5.1 Introduktion til værdiansættelsesmodeller 

Siden aktier blev introduceret som investeringsform i Amsterdam for mere end 400 år siden
173

, har 

investorer prøvet at fastlægge, hvad de noterede selskaber var værd. Med Sharpe et al og CAPM-

modellen, som gennemgås i afsnit 7.1, begyndte en udvikling, som i dag ligger som teoretisk 

fundament for den ene af de to primære typer af værdiansættelse af aktier, som denne afhandling vil 

beskæftige sig med; en metode, som er kendt som Discounted Cash Flow eller DCF-metoden.  

Her benytter man en risikojusteret tilbagediskonteringsrente til at finde nutidsværdien af fremtidige 

pengestrømme.  

                                                             
173 The Dutch East India Company stiftet i 1602. “The world’s first stock exchange: How the Amsterdam market for 

Dutch East India Company shares became a modern securities market, 1602-1700”  www.lodewijkpetram.nl/index-
eng.html 
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Den anden type værdiansættelsesmodel er baseret på udbud og efterspørgsel og der er blandt andet 

her vi finder multipler. Her benyttes tilgængelige priser på andre, sammenlignelige selskaber og 

man værdiansætter selskabet vha. multipler som P/E eller tilsvarende.  

5.1.1 DCF-model 

Som det uddybes i afsnit 7.0 om WACC baseres denne model på CAPM-teoriens præmisser, hvor 

risikoen på et aktiv bestemmes ved dets sammenhæng med det generelle marked. Herefter 

fastsættes et minimumafkast til en given risiko, og de frie betalingsstrømmene i de givne perioder 

tilbagediskonteres hermed til nutidsværdien for at finde ud af, hvad selskabet som helhed er værd i 

dag. 

 
Figur 5.1 Kilde: Egen tilvirkning  

Den DCF-model, vi vil benytte i denne opgave, er den såkaldte Entreprise Kapitalværdimodel. I 

denne model tilbagediskonteres de budgetterede frie pengestrømme, der hvert år skabes af 

virksomheden (se ovenstående figur) inden for budgetperioden, som oftest er fem år. Dette gøres 

også for den såkaldte terminalværdi, en værdi som samler alle fremtidige pengestrømme skabt af 

virksomheden, ud over den femårige budgetperiode. Herved fremkommer selskabets samlede værdi 

af både egen- og fremmedkapitalen. For at finde egenkapitalens værdi fratrækkes markedsværdien 

af den samlede gæld.  
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En anden DCF-metode er APV-metoden. APV og Enterprise Kapitalværdimetoden resulterer i 

sammen værdi. APV-metoden benyttes oftest af ledelser til at foretage strategiske vurderinger vedr. 

sammensætning af kapitalstruktur i både selskabet som helhed og ved projektfinansiering. Da denne 

viden ikke vil tilføre noget til vores værdiansættelse, vælger vi at benytte Enterprise 

Kapitalværdimetoden. 

En anden benyttet metode er EVA-metoden, hvor man ser på den værdiskabelse der sker over tid, 

ved at sammenholde summen af afkastet af investeret kapital fratrukket WACC og som derefter 

ganges med den investerede kapital for perioden. Herefter tilbagediskonteres pengestrømmene på 

samme måde som ved DCF for at finde nutidsværdien. Teoretisk set bør DCF og EVA give samme 

resultat.  

Oftest benyttes EVA som aflønningsredskab og kan med fordel bruges til at se den ”sande” 

værdiskabelse fra aktionærernes synsvinkel. Kan også bruges som et strategisk værktøj til at se 

hvilke handlinger der kan øge værdien af et selskab. Vi vælger dog ikke benytte denne model, da vi 

er eksterne analytikere og ikke med vores vinkel på opgaven anser EVA for relevant. 

DCF-metoderne er både teoretisk velfunderede og praktisk benyttede, men har den ulempe, at 

selskabernes reelle værdi tit ses at være under- eller overvurderede. Den kendte investor Warren 

Buffetts mentor Benjamin Graham udtalte om finansmarkederne:  

“It can fluctuate anywhere between incredible optimism and overwhelming depression”
174

 

Man kan så diskutere, om dette er foreneligt med de efficiente markeder, men man kan ligeledes 

spørge sig selv, om en fundamentalanalyse overhovedet havde sin berettigelse, hvis markederne var 

100 % effektive hele tiden. 

En anden ting, der skal nævnes, er, at en DCF-model naturligvis kun er så god som de input, man 

propper i den. Her gælder den såkaldte ”garbage in – garbage out”-regel.  

5.1.2 Markedsbaserede værdiansættelsesmodeller 

For at inkorporere finansmarkedernes skiftende humør i en værdiansættelse er det en god idé at 

kombinere fundamentalanalysen med relative værdiansættelsesmodeller, de såkaldte multipler.  

                                                             
174 Benjamin Graham: ”The Intelligent Investor”. 
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Ved at gøre dette fås netop det bedste af begge verdener: Aktieanalytikere tager højde for de 

virksomhedsspecifikke detaljer såsom strategi og de historiske resultater og tager samtidig højde for 

de vinde, der for tiden blæser på finansmarkederne, og synliggør modelunerne på det nuværende 

marked.  

Det kan dog være en smule problematisk at fastlægge en værdi ud fra dette, hvis et marked som 

helhed er under- eller overvurderet. Men så er spørgsmålet så, om man ønsker at vide, hvad en aktie 

er værd, eller hvad den ”burde” koste. Hvis man ønsker et fingerpeg om nuværende handelsværdi, 

er de markedsbaserede værdiansættelsesmetoder klart en nyttig rettesnor.  

I denne opgave har vi valgt at sammenholde vores DCF-analyse med de to trading-multipler 

EV/EBIDTA og EV/SALES fra sammenlignelige virksomheder.  

Begge multipler har den fordel, at de er kapitalstruktur-neutrale, og derfor har niveauet af selskabets 

gearing og dermed rentebetalinger ingen indflydelse på værdiansættelsen. Under stabile 

markedsforhold bør en DCF-analyse i bund og grund være nok, men når markederne udviser stor 

volatilitet, som de senere år, er multipler, som i sagens natur er meget dynamiske, en essentiel 

tilføjelse til en værdiansættelse og derfor også i denne opgave.  

Man kan også benytte sig af transaction-multipler, hvor aktuelle handler benyttes. Eksisterer en 

sammenlignelig peer group som handles offentligt på de finansielle markeder, vil dette dog ofte 

være at foretrække, da disse priser, alt andet lige, vil være de nyeste. Dog er det vigtigt, at peer 

selskaberne skal være sammenlignelige mht. produktmix, markeder, størrelse og strategi
175

. Man vil 

dog naturligvis aldrig kunne finde det perfekte match, men en god tilnærmelse. 

Når man benytter multipler, vil estimatet blive særdeles følsomt over for det enkelte års resultat. 

Derfor er det særdeles vigtigt, at peer group-selskabernes regnskaber reformuleres for at sikre at 

værdiansættelsen sker på baggrund af ikke-transitoriske resultater. 

 

 

                                                             
175 Regnskabsanalysen, s. 45 



116 af 188 
 

6.0 Budgettering 

I budgetteringen samler vi al information fra opgavens tidligere analyser, ud fra hvilke vi vil 

estimere FLS’ fremtidige økonomiske udvikling. Budgetteringen vil ligesom de foregående afsnit 

ske opdelt på Minerals, Cement og Cembrit, men vil i sidste ende bliver sammensat til en samlet 

budgettering for hele FLS.  

Som udgangspunkt har vi benyttet konjunkturmodellen (afsnit 3.6) og forecastmodellerne afsnit 

(3.1.2) Economical til at estimere den fremtidige omsætning for dermed at undgå at bygge 

estimaterne op omkring andre eksperters/interessenters udtalelser og forventninger. Først herefter 

vil vi estimere de forskellige omkostningsposter, afskrivninger og skat, der tager udgangspunkt i 

den historiske udvikling samt vore analyser.  

I afsnittet budgetterer vi først resultatopgørelsen og herefter balancen, som er afgørende for de 

fremtidige pengestrømme. Pengestrømmene vil dog først blive præsenteret i 

værdiansættelsesafsnittet, da disse er en direkte afspejling af budgetteringen af resultatopgørelsen 

og balancen.      

Vi vil løbende fremhæve de vigtigste begrundelser for vores estimater, men detaljerne i den 

underliggende argumentation, som ligger bag de enkelte afsnit, vil fremgå som henvisninger til det 

pågældende afsnit. 

6.1 Forklaring af omsætningsforecast baseret på regressionsmodellerne 

I de tidligere afsnit har vi analyseret os frem til de faktorer, som kan forklare og forecaste en del af 

omsætningsudviklingen i FLS Cement og FLS Minerals. Vores modeller fanger dog kun en del af 

omsætningsudviklingen, idet både FLS og markederne ændrer sig. Det betyder f.eks., at vores 

Cement- forecastmodel, som bygger på udviklingen i det globale BNP, ikke vil fange den 

voldsomme cementefterspørgsel i udviklingslandene, da de udgør en så lille andel og påvirkning af 

den globale BNP-udvikling. Det nævnte eksempel og de resterende faktorer, som har indflydelse på 

den samlede budgettering af omsætningen, vil først blive gennemgået dybere i de følgende afsnit.    

I dette afsnit samles alle tidligere beregninger, som har indflydelse på forecasts og beregninger af 

omsætningen i FLS Cement og FLS Minerals. Således forecaster vi en del af omsætningen for FLS 

Cement og FLS Minerals forud for budgetteringsafsnittet, i det vi ønsker, at budgetteringsafsnittet 

skal være et letlæseligt og sammenfattende afsnit og ikke indeholde nye og detaljerede beregninger. 
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Langt størstedelen af beregningerne er lavet i tidligere afsnit, hvorfor afsnittet primært vil være 

opsummerende og indeholde en lang række henvisninger til de respektive afsnit.  

6.1.1 Cement 

Figur 6.1 og 6.2 viser vores resultater af de underliggende faktorer, der ligger til grund for vores 

forecast af omsætningsudviklingen, og faktorerne er opstillet i kronologisk rækkefølge, og i figur 

6.3 har vi indsat de benyttede regressionsstatistikker. 

Vi har fundet frem til, at FLS Cements omsætning fulgte cementovnskapaciteten, som igen afhang 

af BNP, som vi har forsøgt at forecaste.   

Først har vi beregnet væksten i BNP ved at benytte vores konjunkturmodel (afsnit 3.6.3 Forecast), 

som vi har benyttet til at forecaste cementovnskapaciteten ud fra vores regressionsberegninger 

(3.1.2.1.1 Sammenhæng mellem cementefterspørgsel og den økonomiske udvikling). Herefter har 

vi beregnet udviklingen i FLS Cement ved at benytte vores regressionsberegning (3.1.2.1.2 

Sammenhæng mellem cementefterspørgselen og omsætningen i FLS Cement).  

 

Vores forecast af FLS Cements omsætning, ”Vækst i FLS Cement”, kan ses i figur 6.3. 

Umiddelbart virker en vækst i FLS Cement, på henholdsvis 22 % og 14 % de næste to år, højt i 

forhold til ledelsens udmeldte forventninger. Denne vækst afspejler vores forudgående analyser, 

som vi alle har argumenteret for, hvorfor vi ikke ønsker at korrigere resultaterne.      

 

 

 

FLS Cement 2011 2012 2013 2014 2015 Metode

Vækst i BNP 3,55% 2,48% 1,66% 1,06% 2,94% Konjunkturmodellen 

BNP 51.941   53.231   54.115   54.686   56.291   Udviklingen i BNP

Udvikling i cementovnskapacitet 29,0% 12,0% -1,1% -10,7% 19,2% Regression med BNP udvikling 

Cementovnskapacitet 84 94 93 83 99 Udviklng i cementovnskapacitet

Udvikling i FLS Cement 22% 14% 6% 0% -5% Regression med cementovnskapacitet

R Square 0,345507921 R Square 0,696422371

Intercept -0,274623875 Intercept 0,003807452

X Variable 1 15,89252281 X Variable 1 0,476611449

BNP - Cementovnskapacitet Cementovnskapacitet - FLS Cement

Figur 6.1 Kilde: Egen tilvirkning                             Figur 6.2 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 6.3 Kilde: Egen tilvirkning 
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6.1.2 Minerals 

For FLS minerals har vi opstillet en lignende figur 6.6 indeholdende den kronologiske gennemgang 

frem mod vores forecast af udviklingen i FLS Minerals omsætning. Vi har tidligere vist, at 

omsætningen i FLS Minerals har stor sammenhæng med udviklingen i R&D og Mine Capex 

(3.1.2.2.2 Sammenhæng mellem mineinvesteringer og omsætningen i FLS Mineraler), at Mine 

Capex følger CRB Metals udvikling. og forventningerne til disse er gennemgået nedenfor.  

Udviklingen i R&D er over de sidste seks år gennemsnitligt vokset med 10 %, hvilket vi antager vil 

fortsætte, da  ledelsen også udtaler sig om et forsat stort fokus på investeringer i udvikling og 

patenter.    

Udviklingen i Mine Capex har vi fundet ved at indsætte RMG’s
176

 forventninger
177

 til metalpriserne 

fra 2011 til 2015 og derefter benytter vi os af regressionsdata. Dette er efter vores mening det bedst 

tilgængelige estimat på udvikling i Capex, hvorfor vi vælger at benytte disse i vores beregninger.  

 

Med de fastlagte estimater har vi benyttet regressionsstatistikken i figur 6.4 og 6.5 til at beregne 

udviklingen i FLS Minerals. Også i FLS Minerals er der en høj vækst de første to år, på henholdsvis 

23 % og 15 %, som dog stemmer godt overens med ledelsens forventninger
178

, hvorfor vi fastholder 

estimatet. 

 

Figur 6.6 Kilde: Egen tilvirkning 

Vores ovenstående forecast af udviklingen i cement- og mineraldivisionen vil indgå som en del 

(”Vores forecasts”) af den samlede budgettering af omsætningen i de følgende afsnit.   

                                                             
176

 Afsnit 3.1.2.2 Minerals. 
177 http://www.im-mining.com/2011/02/08/back-on-top-raw-materials-group-forecasts-strong-metal-prices-for-

2011/. 
178 FLS årsrapport 2010, s. 4. 

FLS Minerals 2011 2012 2013 2014 2015 Metode

Udvikling Mine Capex 12% 5% -2% -2% -4% RMG forecast 

Mine CAPEX 105        110        108        106        102        Udvikling i Mine CAPEX

R&D udvikling 10% 10% 10% 10% 10% Forventning pbg. Historik og udtalelser

R&D 309        340        374        411        453        Udvikling i R&D

Gnms. Udvikling i Mine CAPEX og R&D 11% 7% 4% 4% 3% Gnms. Udvikling i Mine CAPEX og R&D 

Udvikling i FLS Minerals 23% 15% 7% 7% 5% Regression med gnms. udvikling Mine CAPEX og R&D

Figur 6.4 Kilde: Egen tilvirkning                            Figur 6.5 Kilde: Egen tilvirkning 

 

http://www.im-mining.com/2011/02/08/back-on-top-raw-materials-group-forecasts-strong-metal-prices-for-2011/
http://www.im-mining.com/2011/02/08/back-on-top-raw-materials-group-forecasts-strong-metal-prices-for-2011/
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6.2 Resultatopgørelse    
Resultatopgørelsen vil blive gennemgået opdelt på de tre divisioner Cement, Minerals og Cembrit 

hver for sig og derefter for FLS samlet. I det enkelte segment vil vi indlede med omsætningen og 

herefter de enkelte underpunkter, indtil vi når EBITDA-posten. Af- og nedskrivninger vil dog blive 

samlet for de tre segmenter og gennemgået til sidst, idet FLS kun opgiver balancen for hele 

koncernen. Skattesatsen vil også kun blive opgjort for FLS samlet. Omsætningsvæksten vil desuden 

blive opdelt i enkelte faktorer, som gennem analyserne har vist indflydelse på omsætningen. De 

enkelte faktorer vil blive forklaret i de enkelte forretningsområder. 

 

Budgetteringen af omsætningen vil i stor grad ske ud fra den historiske udvikling kombineret med 

hensyn til strategiske faktorer samt andet, vi har fundet relevant. For Cement og Minerals vil dette 

ske direkte gennem konjunkturmodellen og regressionsmodellerne. 

I de enkelte omkostningsposter vil budgetteringen tage udgangspunkt i den historiske udvikling ved 

at se på posterne ud fra common-size analyse i forhold til omsætningen, og samtidig vil vi benytte 

den opbyggede viden fra vores analyser til at justere estimaterne. 

6.2.1 Budgettering af resultatopgørelse for Cement 

6.2.1.1 Omsætning 

Omsætningen for FLS Cement har vist sig at have en stor sammenhæng med udviklingen i den 

samlede cementproduktion (Cement Kiln kapacitet) som vi tidligere har udledt (afsnit 3.1.2). Derfor 

er ”vores forecast”-faktor (som ses i figur 5.1 nedenfor) en direkte konsekvens af vores 

konjunkturmodel (afsnit 3.6) og forecastingmodellernes output (3.1.2). I terminalperioden forventer 

vi dog, at omsætningen vil følge den historiske BNP-udvikling (1969-2010), som har været 2,996%. 

FLS’ egen ledelse nævner kun overordnet virksomhedens forventninger til Cement-omsætningen, 

med ordene  

”Vi forventer en cementomsætning på cirka samme niveau i fremtiden.”179 

”Konkurrence”-faktoren knytter sig i høj grad til vores konklusioner fra PESTLE, SWOT og den 

interne analyse (afsnit 3), som viste en relativ lille trussel fra kundernes og leverandørernes 

forhandlingsstyrke samt en trussel fra potentielle indtrængere og substituerende produkter. 

                                                             
179 http://borsentv.dk/investor.html?clipid=12010. 
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Vi forventer som nævnt en stigende efterspørgsel på cement, hvilket har direkte indflydelse på 

efterspørgslen af cementanlæg. Herved kæmper konkurrenterne om nye kunder, hvorimod de ved 

faldende efterspørgsel skal kæmpe om de eksisterende kunder. Pga. de langvarige kontrakter og 

stigende switching costs anser vi det ikke for sandsynligt, at konkurrencepåvirkningen vil ramme 

FLS med mere end 5 %. I terminalperioden vil det være svært for os at komme med et begrundet 

estimat, hvorfor konkurrencen sættes til 0. 

 

For Cement har vi desuden valgt at lade levestandarden (afsnit 3.1.3) have indflydelse på 

Cementomsætningen, idet denne effekt ikke nødvendigvis er indregnet i BNP. Indien står f.eks. for 

35 % af verdens cementforbrug (eksklusive Kina), men for kun 2 % af det globale GPD
180

. Vores 

forventninger til levestandardens vækst følger estimaterne fra afsnit 3.1.3.   

FLS har allerede foden indenfor på det kinesiske marked, men som nævnt i afsnit 1.3 Afgræsningen 

er det for svært at vurdere, hvornår der skulle ske en ændring i den kinesiske handelspolitik, hvorfor 

efterspørgslen i Kina ikke er inkluderet i vores forecasts.  

 

Figur 6.1  Kilde: Egen tilvirkning 

6.2.1.2 Produktionsomkostninger 

Vi forecaster produktionsomkostningerne ved at analysere den historiske udvikling og supplere med 

den strategiske analyse. Produktionsomkostningerne er faldet fra at have udgjort 80 % af 

omsætningen til nu kun at udgøre 72 % af omsætningen.  

Pga. de sidste års afvigende cementomsætning har FLS haft fokus på omkostningerne ved at benytte 

outsourcing, lean-projekter og synergieffekterne fra Minerals
181

. Vi forventer ikke, at 

produktionsomkostningerne vil blive yderligere reduceret, da de allerede er mindsket, og forventer 

derfor et stabilt niveau for produktionsomkostningerne på 72 %.       

                                                             
180

  FLS årsrapport 2010, s. 5 og https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html 
181  FLS årsrapport 2010, s. 12. 

Omsætning Cement Terminal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vores forecast 22% 14% 6% 0% -5% 3,0%

Konkurrence 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -5,0% 0,0%

Levestandard i udvik lngslande 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 1,0%

samlet vækst 58,9% 12,3% -4,7% -28,2% 25,1% 16,7% 7,6% 0,4% -6,2% 4,0%

Omsætning DKK mio. 7.683  12.210 13.708 13.059 9.372  11.721 13.678 14.718 14.773 13.855 14.409   

Historisk periode Budgetperiode
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6.1.1.3 Salgs-, distributions- og administrationsomkostninger samt andre drifsomkostnings-

poster 

Postens størrelse har været mere eller mindre konstant igennem de sidste tre år, og den negative 

udvikling (højere procent af omsætningen) tilskrives primært den stagnerende omsætning, da denne 

post er sværere at tilpasse på kort sigt.  

I og med at omsætningen ifølge vores forecast vil stige til over 2008-niveau, og at de udskudte 

indtægter som følge af langvarige kontrakter bør blive mere stabile, forventer vi, at 

omkostningsposten vil stagnere i budgetperioden for på sigt at udgøre 9 % af omsætningen.     

 

Figur 6.2 Kilde: Egen tilvirkning 
  

6.1.2 Budgettering af resultatopgørelse for Minerals 

6.2.2.1 omsætning 

Omsætningen for FLS Minerals har vist sig at have stor sammenhæng med udviklingen i Mine 

CAPEX og R&D-udviklingen (FLS’), som vi tidligere har udledt (afsnit 3.2.1). Derfor er ”vores 

forecast”-faktor en direkte konsekvens af vores forecastingmodel for Minerals (afsnit 3.2.2). I 

terminalperioden forventer vi dog, at omsætningen vil følge den historiske BNP-udvikling(1969-

2010), som har været 2,996 %. 

 
Figur 6.3 Kilde: Egen tilvirkning 

FLS’ egen ledelse nævner kun overordnet virksomhedens forventninger til omsætningen for 

Minerals med ordene:  

”På dette segment vil vi i fremtiden se stor vækst, og de [Minerals] vil udgøre en større andel af 

FLS.”182 

                                                             
182 http://borsentv.dk/investor.html?clipid=12010. 

Andel af omsætningen, Cement Terminal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produktionsomkostninger 80% 81% 79% 76% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72%

Salgs-, dist.-, adm. omk. 13% 9% 9% 11% 16% 13% 11% 10% 10% 9% 9%

Historisk periode Budgetperiode

Omsætning Mineral Terminal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Terminal

Vores forecast 23% 15% 7% 7% 5% 3,0%

Konkurrence 0,0% -1,0% -2,0% -2,0% -2,0% 0,0%

Samlet vækst 50,0% 62,8% -13,7% 6,1% 23,3% 14,0% 5,2% 5,1% 2,8% 3,0%

Omsætning DKK mio. 4.286  6.430  10.470 9.037  9.587  11.819 13.474 14.168 14.893 15.314 15.773   

Historisk periode Budgetperiode
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”Konkurrence”-faktoren knytter sig i høj grad til vores konklusioner fra SWOT-analysen (afsnit 

3.5), som viste en relativt lille trussel fra kundernes og leverandørernes forhandlingsstyrke samt en 

trussel fra potentielle indtrængere og substituerende produkter.  

Rivaliseringen bliver derimod større, hvilket formentlig vil påvirke omsætningen, selvom FLS i 

øjeblikket er alene om at udbyde komplette anlæg inden for flere mineraltyper. Konkurrenternes 

forøgede ressourcer på R&D (afsnit 3.1.5) vil formentlig også styrke denne effekt.   

Mineralefterspørgselen vil forblive på et højt niveau, og da mineraler består af langt flere afarter 

end cement, vurderer vi, at muligheden for differentiering og fokusområder er væsentligt større, 

hvorfor konkurrenceintensiteten ikke vil nå samme højder som i Cement. 

6.2.2.2 Produktionsomkostninger 

I budgetteringen af Minerals produktionsomkostninger vil vi sammenholde den historiske periodes 

udvikling sammenkoblet med den strategiske analyse. Udviklingen i produktionsomkostningerne er 

stagneret jævnt over den historiske periode og besparelserne er primært sket gennem 

stordriftsfordele efter opkøbet af GL&V, samtidigt med outsourcing, lean-projekter og langvarige 

kontrakter, og synergieffekterne fra Cementdivisionen. FLS er fortsat en ny spiller i mineral 

branchen og er stadig i en vækst periode, hvor investeringer i ekspansion prioriteres højt. Fokus på 

produktionsomkostninger vil på sigt have et større fokus, specielt når markedet ikke kan levere 

samme omsætningsvækst som hidtil. Derfor forventer vi, at omkostningsniveauet vil falde til 74 % i 

takt med at omsætningsvæksten aftager.  

6.2.2.3 Salgs-, distributions- og administrationsomkostninger samt andre drifsomkostnings-

poster 

Omkostningerne har været stigende gennem den historiske periode, hvilket skyldes, at FLS konstant 

har udvidet deres produktgrupper
183

, hvilket i startfasen altid medfører en lang række udgifter. 

Derudover har de langvarige kontrakter den bagside, at indtægterne fra salg først kommer flere år 

efter kontraktindgåelsen, hvorimod salgs- og administrationsomkostninger falder i forbindelse med 

kontraktindgåelsen. Vi forventer derfor, at omkostningerne for Minerals kan sænkes til 9 % af 

omsætningen.  

 

Figur 6.4 Kilde: Egen tilvirkning 

                                                             
183 FLS årsrapport 2010, s. 12. 

Andel af omsætningen, Mineral Terminal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produktionsomkostninger 85% 79% 78% 76% 76% 75% 75% 75% 74% 74% 74%

Salgs-, dist.-, adm. omk. 7% 10% 9% 12% 12% 11% 10% 9% 9% 9% 9%

Historisk periode Budgetperiode
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6.1.3 Budgettering af resultatopgørelse for Cembrit                                                                          

Ved forecast af omsætningen i Cembrit har vi taget udgangspunkt i omsætningsudviklingen i en 

længere periode end for de to andre 

områder, da forecastet kun bygger 

på den historiske udvikling. Derfor 

vælger vi at benytte data fra 2003.  

Den gennemsnitlige omsætnings-

vækst i den historiske periode 

svarer til 6,8%, hvilket vi har 

vurderet som rimeligt, da FLS har 

formået at vokse rent omsætningsmæssigt, på trods af at det Europæiske Produktionsindeks over en 

tiårig periode reelt set ikke er vokset (figur 6.5). Ydermere har FLS en relativt lille markedsandel 

(afsnit 3.5), og der er derfor plads til at FLS udnytter sine kompetencer til at udvide sit marked.. I 

terminalperioden har vi ligeledes vurderet væksten til at følge den gennemsnitlige BNP-udvikling 

gennem de sidste 35 år på 2,996 %. 

Produktionsomkostningerne og salgs,- distributions- og administrationsomkostninger samt andre 

driftsomkostninger har vi ligeledes valgt at forecaste ud fra den gennemsnitlige andel i den 

historiske periode, hvorved vi ender op med følgende forecast for Cembrit.   

 
Figur 6.6 Kilde: Egen tilvirkning 

 
Figur 6.7 Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

Omsætning Cembrit Terminal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vores forecast 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 3,0%

Samlet vækst 16,7% -2,0% -10,6% 11,3% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 3,0%

Omsætning DKK mio. 1.216  1.419  1.390  1.243  1.383  1.476  1.575  1.681  1.794  1.915  1.972    

Historisk periode Budgetperiode

Andel af omsætningen, Cembrit Terminal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produktionsomkostninger 66% 67% 71% 71% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69%

Salgs-, dist.-, adm. omk. 23% 24% 25% 26% 23% 24% 24% 24% 24% 24% 24%

Historisk periode Budgetperiode

Figur 6.5 Kilde: FLS Årsrapport 2010 
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Samler vi vores forecasts for hver division, får vi følgende billede af FLS som helhed, der viser 

EBITDA-væksten gennem hele budgetperioden.   

 
Figur 6.8 Kilde: Egen tilvirkning  

6.2.4 Budgettering af skat 

Skatten har varieret en del i den historiske periode, og da vi samtidig ikke har adgang til FLS’ 

skatteregnskab, har det umuliggjort en nøjagtig udregning af skatten. Skattesatsen er desuden blevet 

ændret i budgetperioden, hvilket kan ske igen. Vi har i stedet valgt at benytte den nuværende danske 

selskabsskattesats på 25 % i både budget- og terminalperioden, hvilket også er tæt på den 

selskabsskattesats, der benyttes i mange andre lande
184

.   

 

 
Figur 6.9 Kilde: Egen tilvirkning 

6.2.5 Budgettering af afskrivninger 

Afskrivningerne i forhold til anlægsaktiverne har i den historiske periode bevæget sig omkring de 5 

%. Værdien af anlægsaktiverne er steget jævnt i løbet af perioden fra DKK 7.200 mio. til DKK 

9.200 mio. Outsourcingen har medført en ændring i typerne af anlægsaktiver, fra produktionsanlæg 

og produktionsmaskiner med lange afskrivningsperioder til flere immaterielle aktiver og 

højteknologiske maskiner med kortere afskrivningsperioder. Derfor har FLS oplevet en lille 

stigning i afskrivningernes andel af anlægsaktiverne, som vi forventer vil forsætte på samme 

niveau.   

 
Figur 6.10 Kilde: Egen tilvirkning 

                                                             
184 www.regnskabsportal.dk\EU\selskabsskat.shtml 

FLS samlet, DKK mio. Terminal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 13.185 20.059 25.568 23.339 20.342 25.016 28.727 30.568 31.460 31.085 32.154

Produktionsomkostninger 10.604 15.861 19.934 17.719 14.953 18.322 21.041 22.383 22.895 22.630 23.408

Bruttoresultat 2.580 4.198 5.634 5.620 5.389 6.694 7.687 8.184 8.565 8.455 8.747

Salgs-, dist.-, adm. omk. samt andre driftposter 1.577 2.096 2.621 2.824 2.952 3.178 3.230 3.150 3.248 3.085 3.190

EBITDA 1.003 2.102 3.013 2.796 2.437 3.516 4.457 5.034 5.317 5.370 5.557

Afskrivninger 193    284     404     481     438     -525    -560    -566    -566    -544    -563      

EBIT 811    1.818  2.608  2.315  1.999  2.991  3.896  4.468  4.750  4.826  4.995

Historisk periode Budgetperiode

Skattesats, FLS Terminal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Skattesats -24% 32% 31% 21% 33% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Historisk periode Budgetperiode

Afskrivninger/anlægsaktiverne, FLS Terminal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Afskrivninger/anlægsaktiverne 3% 4% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5,0%

Historisk periode Budgetperiode
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6.3 Budgettering af balance  
Budgettering af balancen vil ske for FLS samlet, da virksomheden ikke opgiver balancetal opdelt på 

divisionerne. Nedenfor vil vi gennemgå de enkelte poster, der bygger på de historiske tal og vores 

strategiske analyser.    

6.3.1 Anlægsaktiver 

På trods af den øgede outsourcing er anlægsaktiverne steget støt igennem den historiske periode. De 

øgede aktiver skyldes den fortsatte investering i bygninger og lokal reservedelsproduktion, men 

også den øgede goodwill, som er sket gennem løbende strategiske opkøb. 

Omsætningen er dog vokset hurtigere end aktiverne, hvilket også er et resultat af FLS’ massive 

outsourcing. I 2009 og 2010 har der dog været en tilbagegang i  pga. de globale tendenser (afsnit 

3.1 PESTLE), imens aktiverne forsat er vokset. Dette er en konsekvens af FLS’ fokus på 

vedligeholdelse og reparationer, som har krævet større service, produktion og lokal 

tilstedeværelse
185

.  

Vi forventer, at aktiverne i forhold til omsætningen vil falde støt til et niveau på 35 %, da 

omsætningen forventes at stige hurtigere end anlægsaktiverne, hvilket skete i 2007 og 2008. Fokus 

på vedligeholdelse kræver større regional tilstedeværelse med bygninger og reservedelsproduktion, 

hvorfor FLS ikke vil nå samme lave niveau som i 2008 på 33 %.  

 
Figur 6.11 Kilde: Egen tilvirkning 

6.3.2 Netto arbejdskapital 

Nettoarbejdskapitalen har været negativ i hele den historiske periode, og har ligger på et niveau 

mellem -15 % til -9 %. Vi forventer, at denne udvikling forsætter, idet FLS´ fokus på Customer 

Services og de fortsat forringede lånemuligheder hos kunderne vil medføre længere kredittid, 

hvilket vil forringe arbejdskapitalen hos FLS
186

. Vi forudser, at denne tendens vil forsætte indtil et 

niveau på -7 %.   

 

Figur 6.12 Kilde: Egen tilvirkning 

                                                             
185

 Afsnit 2.4. Strategi og vision 
186 FLS Investorrapport 2010, s. 12. 

Anlægsaktiver/omsætning, FLS Terminal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anlægsaktiverne/omsætning 55% 39% 33% 37% 46% 42% 39% 37% 36% 35% 35%

Anlægsaktiver, DKK mio. 7.266  7.748  8.286  8.526  9.256  10.507 11.204 11.310 11.326 10.880 11.254 

Historisk periode Budgetperiode

Netto arbejdskapital/omsætning, FLS Terminal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Netto arbejdskapital/omsætning -15% -12% -9% -12% -10% -10% -9% -8% -7% -7% -7%

Netto arbejdskapital, DKK mio. -1.973 -2.333 -2.337 -2.693 -2.046 -2.502 -2.585 -2.445 -2.202 -2.176 -2.251  

Historisk periode Budgetperiode
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6.3.3 Netto rentebærende gæld 

Posten opgøres ved at sammenholde den rentebærende gæld og de likvide midler, og forholdet har 

udviklet sig ganske mærkbart. Således har FLS’ netto rentebærende gæld på DKK 2.100 mio. i 

2006 ændret sig til i dag at være DKK -930 mio., hvilket betyder, at FLS er i den usædvanlige 

situation at være gældfri. Fra 2006 til 2008 har FLS afbetalt store dele af sin bankgæld, og i 2009 og 

2010 har virksomheden valgt at opbygge sin likvide beholdning. Grundet denne udvikling og de 

omstruktureringer, som FLS har været igennem de seneste tre år, vurderer vi, at denne periode 

udgør et retvisende billede af fremtiden for FLS. Derfor forventer vi, at den nettorentebærende gæld 

i fremtiden vil udgøre -3 %.  

 
Figur 6.13 Kilde: Egen tilvirkning 

6.3.4 Egenkapital  

Budgetteringen af egenkapitaludviklingen beregnes ud fra egenkapital primo året plus årets resultat 

efter dividendeudbetalinger. Vores overordnede balance ses nedenfor i figur 6.13. 

 
Figur 6.14 Kilde: Egen tilvirkning 

6.3.5 Sammenfatning, budgettering 

Vi har udfærdiget en femårig budgetperiode efterfulgt af en terminal periode. Det forventes, at FLS´ 

nye struktur og vækst i divisionerne har nået et fast stadie efter budgetperioden, således at FLS når 

et steady state efter 2015, og terminalperioden vil dermed afspejle udviklingen al fremtid. 

Den overordnede udvikling i omsætningen er budgetteret for hver division, hvortil vi har tilføjet 

faktorer, som vi mener, har størst værdipåvirkning på omsætningen. Disse effekter er vurderet ud 

fra vores strategiske analyser. 

Den primære vækstdriver for omsætningen i FLS Cement er resultatet af vores konjunkturmodel-

forecast af BNP. For FLS Minerals er den primære vækstdriver udviklingen i Mine Capex og R&D, 

og for Cembrit er vækstdriveren den historiske udvikling.  

Netto rentebærendegæld/anlægsaktiver, FLS Terminal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Netto rentebærende gæld/anlægsaktiver 29% 15% 11% -9% -10% -3% -3% -3% -3% -3% -3%

Netto rentebærende gæld, DKK mio. 2.101  1.200  914     -794    -930    -750    -862    -917    -944    -933    -965     

Historisk periode Budgetperiode

Balance FLS, DKK mio. Terminal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anlægsaktiver 7.266  7.748  8.286  8.526  9.256  10.507 11.204 11.310 11.326 10.880 11.254 

Arbejdskapital -1.973 -2.333 -2.337 -2.693 -2.046 -2.502 -2.585 -2.445 -2.202 -2.176 -2.251  

Netto driftsaktiver 5.293  5.414  5.949  5.833  7.209  8.005  8.618  8.865  9.123  8.704  9.003   

Egenkapital 3.192  4.215  5.035  6.627  8.140  8.755  9.480  9.782  10.067 9.636  9.968   

Netto rentebærende gæld 2.101  1.200  914     -794    -930    -750    -862    -917    -944    -933    -965     

Investeret kapital 5.293  5.414  5.949  5.833  7.209  8.005  8.618  8.865  9.123  8.704  9.003   

Historisk periode Budgetperiode
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Konkurrencen og branche-efterspørgslen for henholdsvis FLS Cement og FLS Minerals er 

modsatrettede ift. hinanden ud fra den tese, at når der er færre kunder, så øges konkurrencen.    

De resterende regnskabsposter er budgetteret ud fra common size-analyser sammenholdt med de 

strategiske analyser, og vi har budgetteret med, at FLS vil kunne levere omkostningsprocenter 

svarende til, hvad det er lykkedes virksomheden at opnå i den historiske periode. Derfor vil 

budgetteringen afspejle vores optimisme omkring FLS´ evne til matche de bedste historiske år. 

FLS´ nettoarbejdskapital forventes desuden at stige igennem budgetperioden som følge af fokus på 

Customer Services og de forringede lånemuligheder blandt virksomhedens kunder. 

Resultaterne fra budgetteringen kan ses i figur 6.8 resultatopgørelsen og figur 6.14 budgetteringen 

og vil være udgangspunktet i værdiansættelsen ud fra DCF-modellen. 

7.0 WACC  

Et af de vigtigste elementer i en værdiansættelse af et aktiv er den diskonteringsrente, der benyttes 

til at tilbagediskontere betalingsstrømmene. Ved værdiansættelse af selskaber benyttes afkastkravet 

i form af de vægtede kapitalomkostninger af samtlige finansieringskilder som diskonteringsrente. 

En komplet gennemgang af nyere finansieringsteori vil synes overflødig, da vi må antage, at læser 

har kendskab til disse. Dog vil vi i det følgende overordnet opridse hovedpunkterne, inden den 

egentlige estimering af de enkelte variable foretages. 

7.1 Det teoretiske fundament for WACC 
Selve WACC-begrebet og de finansieringsteorier, der ligger til grund for værdiansættelser, er 

baseret på Markovitz’ diversifikationsteori og moderne porteføljeteori, som første gang så dagens 

lys i 1952
187

.  

Nogle af hans vigtigste teser var, at investorer er risikoaverse, og at de investerer deres penge på en 

sådan måde, at de får optimeret deres forventede afkast i forhold til den forventede risiko. Dermed 

opstod begreber som ”den efficiente rand”, ”markedsporteføljen” og ”CML”( Capital Market Line). 

Sharpe et al
188

 byggede i 1960’erne videre på modellen og udvidede den med SML (Security 

Market Line), hvor beta blev introduceret.  

                                                             
187

 Markowitz, H.M. (March 1952): "Portfolio Selection". The Journal of Finance, s. 77–91. 
188 Jack Treynor (1961, 1962), William Sharpe (1964), John Lintner (1965a,b) og Jan Mossin (1966). 
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Beta er et udtryk for den systematiske (eller udiversificerbare) risiko, en risiko, som ikke kan 

elimineres ved at sprede sine investeringer yderligere. Derfor mente Sharpe et al, at det kun var 

denne risiko, som investoren skulle kompenseres for. Nedenfor er vist formlen for CAPM-

modellen, som bruges til at værdiansætte aktiver.  

 

Hvad den i bund og grund viser er, at ethvert risikofyldt aktiv kan værdisættes ved at tage den 

risikofri rente (Rf) og tillægge den systematiske risiko (βi,), der ganges dette tal med det forventede 

markedsafkast(rm)fratrukket den risikofri rente(rf), som også kaldes markedsrisikopræmien. 

Udtrykket er illustreret i figur 7.1. 

 

Figur 7.1  Kilde: www.duke.edu/~charvey/Classes/ba350_1997/capm/capm.htm 

SML-linien, som udtrykker det forventede afkast på aktivet, er den lineære funktion. Den er 

forskudt opad med den risikofrie rente, da aktiver uden risiko per definition må give et afkast lig 

den risikofrie rente. Jo højere risiko, i form af beta, et aktiv har, jo større forventet afkast (og 

dermed også afkastkrav) har det dermed også. Beta er afkastets risiko sammenlignet med 

markedsporteføljen, som i bund og grund er det forventede afkast på hele markedet. Hvis risikoen 

på aktivet er den samme som på markedet som helhed, må afkastet forventes at være lig 

markedsafkastet, som er karakteriseret ved en beta-værdi på 1. Formlen for beta er følgende: 
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Alt dette byggede på antagelsen om normalfordeling af aktieafkast; noget som nyere forskning har 

sat spørgsmålstegn ved. I virkeligheden lider aktieafkastene af kurtosis og skævhed
189

, som betyder, 

at afkastene ikke opfører sig i henhold til den såkaldte Bell-kurve, som man ville forvente. Dette 

betyder, at der er langt flere ekstreme afkast, negative såvel som positive, end hvad der ”burde” 

være i henhold til teorien.  

At forsøge at lave om på CAPM, eller at lave en bedre model, ville dog gå væsentligt ud over, hvad 

formålet med denne opgave er. Derfor vælger vi i mangel af bedre at benytte CAPM-modellen som 

fundamentet i vores værdiansættelse. I det følgende vil vi estimere de forskellige variable i de 

vægtede kapitalomkostninger, WACC.  

7.2 Estimering af beta 
For at estimere beta benyttes en regressionsanalyse, som sammenholder afkastene for markedet med 

afkastene på aktivet, i dette tilfælde FLS. Ligesom de historiske afkast ifølge finansiel teori antages 

at være et godt estimat for de forventede (fremtidige) afkast, antager vi, at den historiske beta er et 

godt estimat for den fremtidige.  

For at den historiske beta skal være et godt estimat, bør der ikke være sket store ændringer i aktien i 

analyseperioden, f.eks. store frasalg, fusioner, store strategiændringer og lignende. Da FLS fra 2002 

og et par år frem besluttede sig for at gå væk fra konglomeratstrategien og ydermere udvide 

virksomhedens produktportefølje til også at omfatte mineralområdet, vælger vi at benytte data fra 

2005.  

I vores regression har vi benyttet ugentlige afkast for FLS og OMXC20 fra 3. januar 2005 til 23. 

februar 2011. Dette svarer til 320 observationer. Herefter har vi benyttet følgende formel: 

 

 

 

 

 

                                                             
189 http://pages.stern.nyu.edu/~rengle/skewnesspaper.pdf 
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Resultaterne af vores regression ses i figur 7.2 nedenfor. 

 
Figur 7.2  kilde: egen tilvirkning  

Som under afsnittene i PESTLE-analysen skal vi naturligvis teste validiteten i vores model. Igen 

gøres dette på 5 % -niveau. Vi tester igen for, om koefficienterne er lig nul. Er P-værdierne < 5 %, 

forkastes H0, og koefficienterne kan godtages. Som det ses, kan vi ikke udelukke, at skæringen er 

lig nul. Dette er i sig selv dog ikke en deal breaker, da det er hældningen og dermed beta, der er det 

interessante. Da P-værdien for beta er forsvindende lille (1,98E-59), kan vi med meget stor 

sikkerhed (groft sagt 100 %) forkaste H0-hypotesen og konkludere, at beta er god til at forklare 

afkastene på FLS-aktien. Ydermere kan vi se, at der er en relativt høj R
2
 på 0,56. Som helhed 

accepteres modellen også, da signifikans F er forsvindende lille. Vi kan hermed konkludere, at en 

lineær sammenhæng mellem FLS og OMXC20 eksisterer. 

Vi kan udregne et konfidensinterval for FLS’ beta ved at fratrække og tillægge 2 * standardfejlen til 

den fundne betaværdi. Gøres dette, ses det, at vi med 95 % sikkerhed ud fra benyttede data kan 

konkludere, at den sande beta ligger mellem 1,2845 og 1,4477.  

Det kan nævnes, at R
2 

er et udtryk for markedsrisiko, hvilket betyder, at 56 % af FLS’ historiske 

aktieudvikling har været og må estimeres til i fremtiden at blive bestemt af den generelle 

markedsudvikling. Dette betyder samtidig, at 44 % af FLS’ afkast er den selskabsspecifikke risiko.  

Regressionsstatistik Signifikans F

Multipel R 0,751651 1,98E-59

R-kvadreret 0,56498

Justeret R-kvadreret 0,563612

Standardfejl 0,040796

Observationer 320 P-værdi

Skæring 0,003171 0,165822

Beta 1,366141 1,98E-59
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Figur 7.3 Kilde: Egen tilvirkning  

Den berømte professor fra Stern, Aswath Damodaran, nævner, at man skal benytte en branche-beta 

i stedet, da den selskabsspecifikke beta har en høj standardfejl
190

. Dog vælger vi senere, når vi 

fastlægger den beta, vi vil benytte, at lave et vægtet gennemsnit, som inkluderer branche-betaer fra 

de relevante brancher. Derfor anser vi den metode, vi benytter, som fuldt ud forsvarlig.  

Den selvsamme professor nævner, at man som alternativ til den selskabsspecifikke 

regressionsfundne beta kan benytte den såkaldte bottom-up beta
191

, hvor man forsøger at estimere 

risikoen (betaen) på hvert af selskabets forretningsområder ved at benytte sammenlignelige 

selskaber eller industri-betaer og derefter
192

 lave et vægtet gennemsnit for at finde selskabets 

samlede beta. Den metode er der ifølge  Damodaran tre fordele ved: 

1. Metoden er mere præcis, da der benyttes industri-betaer i stedet for selskabsspecifikke 

betaer. 

2. Metoden giver et bedre billede af risikoen, hvis selskabet har ændret sit forretningsmix 

over tid. 

3. Metoden giver et bedre billede af risikoen, hvis selskabet har ændret sin kapitalstruktur 

over tid. 

 

 

                                                             
190 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/TenQs/TenQsBottomupBetas.htm. 
191

 http://w4.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm. 
192 Regnskabsanalysen, s. 236 

y = 1,3661x + 0,0032
R² = 0,565
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Ad 1) Som nævnt ovenfor benytter vi os af branche-betaer, når vi skal finde den samlede, endelige 

beta(Bilag 12). 

Ad 2) De tal, dataregressionen er foretaget på, er fra 2005 til 2011, og dermed har der ikke været 

nævneværdige ændringer i strategien, da Minerals allerede var tilføjet til forretningsporteføljen på 

dette tidspunkt. 

Ad 3) Nedenfor ses FLS’ egenkapitalandel fra 2005. Som det ses, har kapitalstrukturen, baseret på 

bogførte værdier, været relativt konstant over perioden.  

 

Figur 7.4 kilde: Egen tilvirkning   

Af de nævnte grunde anser vi vores metode for fuldt ud forsvarlig.  

7.3 Estimering af den risikofri rente og markedsrisikopræmien 
Når man skal estimere den risikofri rente, skal man vælge renten på et aktiv, som for det første skal 

være risikofrit (eller tilnærmelsesvis risikofrit, da stort set intet er 100 % risikofrit), og for det andet 

skal tidshorisonten på betalingsstrømmene gerne svare til løbetiden på det risikofri aktiv. 

Ved værdiansættelse af selskaber benyttes oftest den effektive rente på et risikofrit papir med lang 

varighed, som anbefales af både Damodaran
193

 samt FSR( Foreningen af Registrerede Revisorer)
194

. 

Til dette formål har vi valgt den danske tiårige statsobligation. Denne obligation benyttes af både 

PWC
195

 og SKAT
196

. Ydermere er argumentet, at der ved anvendelsen af denne løbetid skabes 

overensstemmelse med varigheden af den gennemsnitlige investors investeringshorisont
197

 

Man skal dog holde sig for øje, at de senere års krise på de finansielle markeder har virkeliggjort 

noget, som mange tidligere anså som usandsynligt, nemlig risikoen for statsbankerotter i Europa.  

                                                             
193http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/riskfree.pdf. 
194http://www.dagligmail.dk/jurvejl/singleafsnit.asp?vejl=Transfer%20Pricing;%20kontrollerede%20transaktioner;%20

v%E   
6rdians%E6ttelse&table=VE_redetransaktionervrdiansttelse&id=17&afsnit=4.1.2%20Elementer%20i%20WACC%B4e
n. 

195 www.pwc.dk/da_DK/dk/organisation/assets/regnskab.pdf. 
196http://www.dagligmail.dk/jurvejl/singleafsnit.asp?vejl=Transfer%20Pricing;%20kontrollerede%20transaktioner;%2   

0v%E6rdias%E6ttelse&table=VE_redetransaktionervrdiansttelse&id=17&afsnit=4.1.%20Elementer%20i%20WACC%B
4en.  

197 Morten Kjøller, Danske Bank Risk Management.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Average

EK-% 28% 26% 21% 24% 30% 36% 28%
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Dog mener vi, at den danske stat er et af de mere sikre lande at udlåne penge til via 

obligationsmarkedet, og dette bakkes op af den såkaldte Country Credit Risk Rating foretaget af 

Euromoney, hvor Danmark er placeret som det fjerde-sikreste land i verden
198

.  

Markedsrisikopræmien er et udtryk for, hvor meget ekstra risiko en investor påtager sig, når han 

investerer i markedsporteføljen frem for i det risikofri aktiv. Som markedsportefølje har vi valgt det 

gennemsnitlige 12 måneders afkast fra januar 1995 til februar 2011 i OMX-C20. Som det risikofri 

aktiv har vi, som tidligere nævnt, valgt den tiårige danske statsobligation.  

 

Figur 7.5 kilde: Egen tilvirkning   

For at se på hvordan vores resultater ser ud i forhold til andres, vælger vi at sammenholde dem med 

en undersøgelse foretaget af den velansete Jeremy Siegel fra Wharton School of Business, som har 

analyseret over 200 års udvikling på de amerikanske finansmarkeder. Bemærk, at han har brugt T-

bills (kortsigtede statsobligationer) som den risikofri rente, hvilket, hvis vi alt andet lige forudsætter 

en normal rentestruktur, vil medføre, at hans risikofri rente vil være lavere end vores.  

Hans resultater ses i figur 7.6. Her ses det, at vores aktieafkast er pænt i tråd med de nyeste data 

beregnet på de sidste omkring 75 år. Ydermere ses det, at vores markedsrisikopræmie på 6,6 % 

ligger pænt imellem de 5,4 %, som er gennemsnittet over hele perioden, og de 8,4 %, som er 

gennemsnittet fra 1926-2002, de nyeste data i analysen. Ydermere er der de senere år foretaget 

undersøgelser, hvor økonomer fra den finansielle sektor er blevet spurgt om deres forventninger til 

markedsrisikopræmien, og her lå resultatet mellem 5,5 % og 7 % 
199

. Ud fra disse betragtninger 

vælger vi at benytte den risikofri rente på 6,6 %. 

 

Figur 7.6  Kilde: http://finance.wharton.upenn.edu/~acmack/Chapter_09_app.pdf 

                                                             
198

 http://www.euromoney.com/poll/10683/PollsAndAwards/Country-Risk.html. 
199 Corporate Finance, s. 152. 

OMX-C20 10-årig obl. Markedsrisikopræmien

Afkast 12,30% 5,71% 6,60%
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7.4 Estimering af den ugearede og gearede beta 
For at eliminere den indflydelse, gearingen har haft på risikoen

200
 og dermed beta i FLS, bliver vi 

nødt til at finde den ugearede (unleveraged) beta. Derefter vil vi gengeare beta-værdien med den 

budgetterede, fremtidige gearing, da det er den kapitalstruktur, vi vurderer, vil være gældende i 

fremtiden. Vi benytter FLS’ gennemsnitlige kapitalstruktur gennem de sidste fem år som udtryk for 

gearingen, da Damodaran udtaler: 

”Estimate the unlevered beta for the firm, using the average debt/equity ratio during the period of 

the regression.”
 201

 

Da beta-regressionen blev udført fra 2005, benytter vi den gennemsnitlige kapitalstruktur 

begyndende fra det år. Dette giver os en egenkapitalandel baseret på markedsværdier på 93 % (se 

også figur 7.8). 

Robert Hamada
202

 opdelte et selskabs risiko i to dele: den finansielle og den forretningsmæssige. 

Den ugearede beta fortæller os, hvad risikoen alt andet lige er på den 100 % egenkapitalfinansierede 

selskab. Formlen for den unleveraged beta, βU, er:  

 

I modellen er T skattesatsen, D er gæld, E er egenkapital og EV er Enterprise Value. 

 

Sættes tallene for FLS ind i ovenstående formel fås følgende: 

 

En fejl, som mange begår, er herefter blot et re-levere βU uden at tage hensyn til de kontanter, 

selskabet besidder.  

Dette vurderer både vi og Damodaran
203

 som et problem, fordi kontanter antages at have en beta på 

0, og udgør kontanter en bare tilnærmelsesvist nævneværdig andel, vil disse trække betaen længere 

                                                             
200 Alt andet lige vil en højere finansiel gearing medføre en højere risiko pga. bl.a. en øget konkursrisiko, som 

investorerne vil kompenseres for.  
201 http://w4.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/lectures/cash.htm. 
202

 Robert Hamada kombinerede CAPM og Modigliani og Millers teorier om kapitalstruktur og opfandt den såkaldte 
”the Hamada equation”.  
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ned, end den forretningsmæssige risiko kan siges at være. Derfor bruger vi følgende formel
204

 for at 

korrigere for FLS’ likvide beholdning: 

 

Det er en alment anerkendt holdning, at man kan supplere de fundne aktiebetaer med industribetaer, 

da dette har en tendens til at minimere estimationsfejl
205

. Derfor har vi valgt at supplere de 

foregående betaudregninger med relevante industribetaer fra to amerikanske undersøgelser, den ene 

foretaget af ValueLine, som laver investment research i USA, og den anden foretaget af Damodaran 

(se bilag 12). Ydermere har vi udvalgt en peer group for hvert af de to hovedforretningsområder 

(afsnit 2.6), hvis betaer vi har taget gennemsnittet af. Alle er unlevered, og efterfølgende har vi cash 

adjusted beta ved at benytte ovenstående formel og ved at benytte det gennemsnitlige cash-niveau i 

hver af de respektive industrier (se bilag 12). Disse fire har vi hver vægtet med 25 % for at finde 

den unlevered beta, vi vil benytte.   

 

Figur 7.7 kilde: Egen tilvirkning     

Reuters og visse andre vælger at gange den fundne beta med 0,66 og tillægge 0,33. Dette bruges til 

at udjævne betaerne og udnytte, at beta over tid nærmer sig 1.
206

  

Dette har vi dog valgt ikke at gøre, da det snarere er noget, der benyttes, når man vil analysere store 

datamængder og ikke blot en enkelt aktie, som i dette tilfælde. 

Derefter har vi gengearet betaen, denne gang med den forventede, fremtidige kapitalstruktur, som vi 

har fundet på følgende måde:  

                                                                                                                                                                                                          
203 http://w4.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/lectures/cash.htm. 
204 http://w4.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/lectures/cash.htm. 
205

 Corporate Finance, s.221. 
206 http://www.ba.metu.edu.tr/~adil/ba4829/Damodaran-beta.pdf. 

βu, Value line 0,731

βu, Damodaran 1,187

βu, peers 1,39

βu,FLS cash adjusted 1,445

βu, gennemsnit 1,188
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Vores kapitalstruktur med markedsværdier baserer vi på den gennemsnitlige kapitalstruktur over de 

sidste seks år med gennemsnitstal fra både den estimerede markedsværdi af gælden
207

 og 

markedsværdien på egenkapitalen (figur 7.8).  

 

Vi har for hvert år udregnet markedsværdien af FLS’ rentebærende gæld med en gennemsnitlig 

estimeret løbetid for gælden på 2,5 år
208

, den tidligere estimerede rente (via estimeret rentespread, 

afsnit 7.5) på 6,79 % og de årlige renteomkostninger. Hermed har vi fundet de gennemsnitlige 

årlige markedsværdibaserede kapitalstrukturer, som vist nedenfor. Vi vil fremadrettet benytte os af 

den gennemsnitlige kapitalstruktur med en gældsandel på 7 % og en egenkapitalandel på 93 %.  

 

Figur 7.8  kilde: Egen tilvirkning    

Herefter skal vi så re-levere betaen med den fundne kapitalstruktur. Til dette bruges følgende 

formel: 

 

Således er den beta, vi vil benytte til WACC-estimationen, 1,2511. 

7.5 Estimering af egenkapitalens og fremmedkapitalens afkastkrav 
For at bestemme WACC’en, må vi først fastlægge to af hovedpunkterne i formlen, nemlig 

afkastkrav på henholdsvis gæld og egenkapital. Til bestemmelse af egenkapitalens afkastkrav 

benytter vi den kendte formel for forventet afkast udledt fra CAPM: 

 

 

Indsættes tallene for FLS fås følgende: 

                                                             
207 For det meste sættes beta på gælden til 0, hvorved det antages, at der ingen korrelation er med markedet. Derfor 

kan de bogførte værdier af gæld benyttes som en god approksimation til gældens markedsværdi. Corporate 
Finance, s 387.  

208 Vi har estimeret løbetiden ved at vægte gælden ift. udløbstidspunktet, jf. FLS’ årsrapport 2010, s. 85. 

2006 2007 2008 2009 2010 Average

Gældsandel 6% 10% 10% 9% 7% 7%

EK-andel 94% 90% 90% 91% 93% 93%
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Dermed forventer investorerne et afkast på 12,31 % årligt for at investere i FLS. 

 

For at finde afkastkravet på gælden benytter vi os endnu en gang af Damodarans anbefalinger
209

, 

som består i at estimere kravet ved at tillægge et kredit spread til den risikofri rente. Dette spread 

fremkommer ved enten at benytte kredit ratings for det analyserede selskab eller ved at benytte 

kredit ratings fra sammenlignelige selskaber. Da FLS ikke har en offentlig kredit rating, har vi 

benyttet sidstnævnte metode. 

Vi har valgt at sammenligne med seks peer group-selskaber tre inden for Minerals og tre inden for 

Cement
210

 (bilag 13). Vi har derefter fundet virksomhedernes respektive S&P-Kredit-ratings og de 

19 forskellige ratings, som S&P benytter, fra AAA (bedst) til C (værst). Derefter har vi tildelt hver 

rating-værdi et nummer fra 1-19, hvor et er det bedste. Det har dermed været muligt for os at finde 

hvert peer group-selskabs rating og tildele ratingen en talværdi.  

Ved at finde gennemsnittet (8,4/BBB+) har det været muligt for os at fastslå, hvor stort et spread, 

der skal tillægges, da vi antager, at FLS´ peer groups´ kreditrating vil være et godt estimat for FLS’ 

kreditrating. Resultatet blev, at 1,44 % 
211

 skal tillægges den risikofri rente for at estimere 

afkastkravet på fremmedkapitalen. Da renteomkostninger er fradragsberettigede giver det os 

følgende formel: 

 

Dette giver os et afkastkrav på gælden, som ser således ud: 

 

Altså vurderer vi, at det forventede afkast på FLS’ gæld ligger på 4,13 %. 

                                                             
209 http://pages.stern.nyu.edu/~igiddy/articles/wacc_tutorial.pdf. 
210 KHD og Outotec, som er med i vores to oprindelige peer groups, har ikke offentligt tilgængelige kreditratings, 

hvorfor vi har valgt at supplere analysen med to nye selskaber:Joy Global (mineralindustrien) og Heidelberg 
Cement. 

211 Regnskabsanalysen, s. 246.  
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7.6 Estimering af FLS’ WACC 

For at udregne den vægtede kapitalomkostning for FLS benytter vi formlen for WACC, som er som 

følger: 

 

Indsættes vore estimerede input i ovenstående model fås følgende:  

 

Dvs. at den vægtede diskonteringsrente, som skal benyttes, og som er et udtryk for, hvor stort et 

afkast fremmed- og egenkapitalinvestorerne forventer i FLS, er på 11,66 %  

8.0 Værdiansættelse 

I dette afsnit vil vi indsætte de budgetterede værdier i DCF-modellen, hvorved vi finder vores 

estimat for værdien af FLS pr. 23. februar 2011, som er hovedformålet med denne opgave. 

Vi vil herefter vurdere estimatet ved at udfærdige en følsomhedsanalyse, hvor vi ved at ændre på de 

mest indflydelsesrige faktorer i DCF-modellen (afsnit 8.2) kan se, hvor robust resultatet er. I 

afsnittet vil vi også supplere med en multipelanalyse, hvorved vi får en vurdering af værdien af FLS 

sammenholdt med værdien af konkurrenterne. 

Da modellen og de variable, som benyttes, allerede er beskrevet i tidligere afsnit, vil vi kun kort 

opsummere dem i dette afsnit.  

8.1 DCF-model      

Værdiansættelsen vil ske ud fra DCF-modellen, som tilbagediskonterer alle fremtidige frie cash 

flows. De frie cash flows beregnes ud fra de værdier, som vi har forecastet i afsnit 6.0, og som 

diskonteringsfaktoren benyttes WACC (afsnit 7.0).  

I figur 8.1 er opridset de enkelte variable, som indgår i beregningen af WACC, og værdierne fra 

budgetterings-afsnittet vil fremgå af DCF-modellen i figur 8.2. 
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I DCF-modellen er 

værdierne ned til 

posten EBITDA en 

kopi af budgetterings-

afsnittet, og de efter-

følgende tal er alle 

forecastet i budget-

tering af balancen. 

 

For at komme frem til EBIT fratrækker vi afskrivningerne, og derefter fratrækkes skatten for at 

beregne NOPAT. Da vi skal finde det frie cash flow, tillægger vi igen afskrivningerne, da de ikke 

har nogen indflydelse på pengestrømmene. Investeringer i anlægsaktiver koster penge, og 

arbejdskapital skaber pengebinding, hvorfor anlægsaktivernes udvikling medtages i beregningen. 

Diskonteringsfaktoren er fundet ved 1/(1+wacc)
n
,
 
og for terminalperioden er 1/(wacc-g) benyttet. 

Fra denne værdi har vi fratrukket den rentebærende gæld, og ved at dividere med antallet af 

udstedte aktier finder vi værdien af en FLS-aktie til DKK 689 pr. stk..  

Prisen er 47 % højere end den aktuelle værdi på aktiemarkedet (pr. 23. februar 2011), hvilket 

betyder, at vi ser mere positivt på FLS’ fremtid end det generelle marked gør.  

 
Figur 8.2  Kilde: Egen tilvirkning   

FLS samlet DKK mio. Terminal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 13.185 20.059 25.568 23.339 20.342 25.016 28.727 30.568 31.460 31.085 32.154

Produktionsomkostninger 10.604 15.861 19.934 17.719 14.953 18.322 21.041 22.383 22.895 22.630 23.408

Bruttoresultat 2.580 4.198 5.634 5.620 5.389 6.694 7.687 8.184 8.565 8.455 8.747

Salgs-, dist.-, adm. omk. samt andre driftposter 1.577 2.096 2.621 2.824 2.952 3.178 3.230 3.150 3.248 3.085 3.190

EBITDA 1.003 2.102 3.013 2.796 2.437 3.516 4.457 5.034 5.317 5.370 5.557

Afskrivninger 193            284     404     481     438     -525    -560    -566    -566    -544    -563      

EBIT 811            1.818  2.608  2.315  1.999  2.991  3.896  4.468  4.750  4.826  4.995

Skat af EBIT 748     974     1.117  1.188  1.207  1.249    

NOPAT 2.243  2.922  3.351  3.563  3.620  3.746    

Afskrivninger 525     560     566     566     544     563       

Investeringer i anlægsaktiver -1.251 -697    -106    -16      -      -374      

Ændringer i arbejdskapital 455     84       -140    -243    -26      75         

FCFF 1.973  2.869  3.670  3.870  4.137  46.272   

Diskontering 0,90 0,80 0,72 0,64 0,58 0,52      

NVP (FCFF) 1.767  2.301  2.636  2.490  2.384  23.875   

npv budgetperioden 11.578       

npv terminalperioden 23.875       

Enterprise 35.452       

Netto rentebærende gæld -930           

Egenkapital 36.382       

Antal aktier (stk.) 53.200.000 

Aktie pris, beregnet 689            

Aktie pris, reel 469            

Historisk periode Budgetperiode

Figur 8.1  Kilde: Egen tilvirkning  
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Vi er klar over, at vores estimat er højt i forhold til markedsprisen, men vi vil ikke ændre de valg, vi 

har foretaget på grund af bias (10.0 perspektivering).  

67 % af værdiansættelsens estimat afhænger af terminalperiodens værdi, hvilket umiddelbart gør 

vores estimat usikkert, da det er svært at forudsige en virksomheds resultater så langt ude i 

fremtiden. Vi fastholder dog vores forventning, men vil undersøge værdiansættelsens resultat 

nærmere ved i det følgende afsnit at vurdere resultatets robusthed ved en følsomhedsanalyse. En 

måde, hvorpå man kan mindske usikkerheden af terminalværdiestimatet, men som vi dog ikke har 

gjort i denne opgave, er at opdele terminalperioden i flere dele
212

.  

”Det øger sikkerheden i en budgetmodel, hvis man kan opdele terminalperioden i flere bidder”  

Carsten Kyhnauv 

Således kunne man f.eks. forecaste endnu en konjunkturcycklus, som vi måske kunne forvente ville 

have en anden vækstrate end den historiske vi har benyttet som forecast fordi der sker en stigning i 

middelklassen i Kina og Indien og deraf ændrede økonomiske efterspørgselsforhold.  

Således ville vi have vores budgetteringsperiode fra 2010-2015 og så opdele terminalperioden i to: 

en fra 2015-2020 og en fra 2020- i al fremtid. 

8.2 Følsomhedsanalyse 
Vores værdiansættelse af FLS resulterede i en pris på DKK 689 pr. aktie, hvilket som nævnt er 47 

% højere end markedsprisen. Vi har altså på flere områder set mere positivt på FLS’ fremtid end det 

generelle marked. For at finde de steder, hvor vi afviger i forhold til markedet, skulle vi optimalt 

sammenholde alle de underliggende faktorer med andre analytikeres estimater. Dette er dog ikke en 

vinkel, vi har valgt at inddrage i vores afhandling. Derimod er vi interesseret i at se, hvordan 

værdiansættelsesresultatet ændres ved at foretage ændringer i de underliggende inputs.  

Baggrunden for værdien på DKK 689 er de antagelser og beslutninger, som vi løbende har foretaget 

igennem opgaven. Vi har ved bestemmelsen af de enkelte variable argumenteret for vores valg og 

forholdt os kritisk til teorierne samt benyttet vægte af forskellige metoder. Følsomhedsanalysen skal 

ikke ændre vores beslutninger, men derimod teste vore estimater og antagelser, hvorved vi opnår et 

dybere indblik i værdiansættelsesmodellen.  

Vi vil i første omgang teste en lang række af faktorernes indflydelse (figur 8.4) på værdiansættelsen 

ved at ændre marginalt på værdierne hver for sig.  

                                                             
212 Rune Møller, Finansinvest 5/05, s. 23   
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I figur 8.5 har vi lavet en beregning, hvor vi ændrer de enkelte variable i 10 % -intervaller. På denne 

måde ønsker vi at identificere, hvilke faktorer der har størst relativ indflydelse på værdiansættelsen.  

 

Figur 8.3  Kilde: egen tilvirkning  

Tabellen viser, at produktionsomkostningerne og WACC er de mest betydningsfylde input i DCF-

værdiansættelsesmodellen. For at se påvirkningen ved ændringer af flere faktorer, vil disse to nu 

blive indsat i en følsomhedsmatrice. Som det ses i figur 8.4, vil værdiestimatet f.eks. blive ændret til 

DKK 484, hvis produktionsomkostningerne stiger med 4 % og WACC til 13,5 %. Senere vil vi i 

afsnit 8.4 kun se på værdiintervallet fra DKK 637 til DKK 778, da vi ikke finder det sandsynligt, at 

faktorerne ændrer sig mere end et niveau (se inderste blå boks figur 8.4) i forhold til basisscenariet.  

Ændringen i produktionsomkostningsprocenten er den faktor, som værdiansættelsen er mest følsom 

over for. For at ændringen vil have nævneværdig indflydelse på kursen, skal 

produktionsomkostningerne ændres med mere end +/- 2 %, hvilket vi dog ikke finder særlig 

sandsynligt. Disse omkostninger har som andel af omsætningen været stagnerende over de sidste 

fem år, på trods af at omsætningsvæksten har været negativ, hvorfor det ikke virker sandsynligt, at 

omkostningerne skulle stige ved øget omsætning (se afsnit 6.1 Budgettering). Desuden har FLS’ 

store fokus på omkostningerne og virksomhedens massive outsourcing gjort, at omkostningerne 

ikke vil kunne sænkes meget mere. Følsomhedsanalysen af DCF-modellen og dens underliggende 

faktorer vurderes derfor at være robust.    

G Kurs WACC Kurs β Kurs % Kurs % Kurs % Kurs % Kurs

-1,00% 561 7,50% 1353 0,85    769 8,5% 808 -2,00% 580 -4% 797 2,0% 750

0,00% 585 8,50% 1100 0,95    748 9,5% 774 -1,50% 603 -3% 770 2,5% 734

1,00% 613 9,50% 926 1,05    727 10,5% 742 -1,00% 629 -2% 743 3,0% 719

2,00% 647 10,50% 799 1,15    708 11,5% 712 -0,50% 657 -1% 716 3,5% 704

2,996% 689 11,66% 689 1,2511 689 12,31% 689 2,34% 689 0% 689 4,06% 689

4,00% 742 12,50% 626 1,35    670 13,5% 656 0,50% 724 1% 662 4,5% 676

5,00% 810 13,50% 564 1,45    653 14,5% 630 1,00% 762 2% 635 5,0% 662

6,00% 904 14,50% 514 1,55    635 15,5% 606 1,50% 805 3% 608 5,5% 649

7,00% 1036 15,50% 471 1,65    619 16,5% 582 2,00% 851 4% 581 6,0% 636

(1) BNP i budgetperioden, gnms. er den 2,34% og vi tester den ved i det enkelte år at fratrække/tillægge X%-point

(2) Produktionsomskostningerne i terminalperioden som andel af omsætningen, vi fratrækker/tillægger X%-point for 

hvert segment. Udgangspunktet er Cement 72%, Mineral 74%, CEMBRIT 69%

RfProd. omk.(2)

13,7% 4,06%X%

Ke

2,34%

BNP forecast (1)

2,996%

G WACC

10,46%

BETA

1,37
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Figur 8.4  Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 8.5  Kilde: Egen tilvirkning 

8.3 Multipelanalyse 
Metoden og fordelene ved valg af multipler er allerede blevet gennemgået i afsnit 5.1.2, og dette 

afsnit vil derfor blot indeholde resultater og vurderinger. Vi værdiansætter FLS ved at sammenligne 

omsætnings- og EBITDA-multiple med konkurrenterne. Målet er ikke direkte at benytte analysen 

som værdiansættelsesmetode, men mere at benytte den som et markedsbaseret supplement til DCF-

beregningen.  

Desuden kan multiplerne synliggøre, om FLS bliver handlet i samme prisniveau som 

konkurrenterne, hvilket vi kan bruge til at vurdere, om FLS’ markedspris er påvirket af ikke-

fundamentale
213

 faktorer, som kunne forklare vores afvigelse på 47 % ift. den aktuelle kurs. 

Dette ville komme til udtryk, hvis FLS og peer groupen (fundamentalt set) var ens, men at FLS blev 

handlet til en multipel, der var dobbelt så stor som peer groupen. 

Ingen vil betale det dobbelte for det ”samme”, og derfor må der være nogle investorer, som 

investerer på et andet grundlag (ikke-fundamentale faktorer). 

Vi sammenholder virksomhedernes EV i forhold til deres EBITDA og omsætning, hvorved vi får en 

indikation af virksomhedens værdi i forhold til indtjeningen. Herefter har vi en fornemmelse af 

konkurrenternes prisniveau, og vi har således en indikation af FLS’ aktiepris. 

Vi har valgt at se på multiplerne opdelt på Cement og Minerals, således at hver division 

værdiansættes for sig og til sidst adderes for at finde den samlede værdi for FLS.  

                                                             
213,3 Informationer, som ikke bygger på regnskabsanalyser og markedsanalyser. Dette er f.eks. psykologi, rygter og 

tekniske analyser.  

wacc

13,5% 13,0% 12,5% 12,0% 11,66% 11,0% 10,5% 10,0% 9,5%

-4% 646 681 720 764 797 869 932 1004 1088

-3% 625 659 697 739 770 838 899 968 1047

-2% 605 638 673 713 743 808 865 931 1007

-1% 585 616 650 688 716 778 832 894 966

0% 565 594 626 662 689 748 799 858 926

1% 545 572 603 637 662 717 766 821 886

2% 525 550 579 611 635 687 733 785 845

3% 504 529 556 586 608 657 699 748 805

4% 484 507 532 560 581 626 666 712 764

P
ro

d
. 

O
m

k

Følsomhed af DCF-estimatet

10% vækst i variablene g bnp Rf beta Ke WACC prod. omk

Ny aktiekurs 703 704 677 666 655 604 379

% ændring i kurs 2,0% 2,2% -1,7% -3,3% -4,9% -12,3% -45,0%
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Cembrit indgår ikke i multipelanalysen, da divisionen kun udgør 5 % af omsætningen og de heller 

ikke tidligere har været primært fokus i opgaven.  

Vi har benyttet os af et simpelt gennemsnit til at beregne vores multiple, hvilket betyder, at de 

mindre virksomheder (KHD og Outotec) tæller lige så meget som de andre konkurrenter, som ellers 

rent omsætningsmæssigt er mere sammenlignelige. Som figur 8.6 viser, estimerer vi på baggrund af 

EBITDA-multiplen FLS´aktiekurs til 504 og på baggrund af omsætningsmultiplen til 475. Det er 

interessant at bemærke, at mineralvirksomhederne ift. cementvirksomhederne er prissat hele 93 % 

højere baseret på EBITDA og 67 % højere baseret på omsætningen. Dette kan ses som et udtryk for 

de gunstige forventninger, der er til den fremtidige udvikling i mineralindustrier.  

Der findes en lang række metoder til at vælge den EBIDTA-margin, hvormed man vil værdiansætte 

en virksomhed, bl.a. et simpelt gennemsnit, et vægtet gennemsnit eller benyttelse af medianen.  

Forud for en af metoderne kan man vælge at fjerne outliers (f.eks. Outotec og Thyssenkrupp for 

EV/EBITDA-multiplen), hvis disse er meget forskellige fra resten af peer groupen. Alle resultaterne 

ligger inden for 5,9-24,2 * EV/EBITDA (0,4-1,9 * EV/Omsætning), og der kan argumenteres for at 

benytte både det ene og det andet estimat. Vi vælger at benytte det simple gennemsnit og ikke det 

vægtede gennemsnit, da det har været vores generelle metode i hele opgaven, når vi har set på peer 

groupen. Havde vi i stedet valgt at benytte medianen, ville vi have fået en værdi på DKK 545 ved 

EV/EBITDA-multiplen og DKK 573 ved EV/omsætnings-multiplen.  

Når man benytter medianen på kun seks observationer, så øges sandsynligheden for, at man rammer 

en outlier, hvorfor vi vælger at benyttet gennemsnitsmetoden.   

Figur 8.6 viser, at FLS bliver handlet tæt på gennemsnitsmultiplen af den samlede peer group. Dette 

indikerer, at FLS ikke bliver handlet til en pris, som er påvirket af ikke-fundamentale faktorer.  

Figur 8.6  Kilde: Egen tilvirkning 

 

Peer group multipler, DKK mio. valuta EV EBITDA 2010 Omsætning EV/EBITDA EV/Omsætning EBITDA-Kurs Omsætning-Kurs

FLSmidth DKK 24.031        2.323                 20.186            10,3                1,2                         469                  469                           

Peer gruppe, Cement

Sinoma BRG 66.301        6.724                 44.246            9,9                  1,5                         

KHD EUR 187              26                       286                  7,1                  0,7                         

Thyssenkrupp EUR 19.081        3.224                 42.621            5,9                  0,4                         

Gennemsnit (simpelt) - - - - 7,6                  0,9                         350                  346                           

Peer gruppe, Mineral

Metso EUR 6.182           623                     5.552              9,9                  1,1                         

Outotec EUR 1.570           65                       970                  24,2                1,6                         

Sandvik SEK 156.798      15.724               82.564            10,0                1,9                         

Gennemsnit (simpelt) - - - - 14,7                1,5                         658                  603                           

Samlet gennemsnit(simpelt) - - - - 11,2                1,2                         504                  475                           
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Vi vurderer derfor, at FLS’ markedsværdi pr. aktie d. 23. februar 2011 på DKK 469 ikke i betydelig 

grad er påvirket af ikke-fundamentale faktorer.  

Ud fra værdiansættelsen på baggrund af multiplen 11,0 * EV/EBITDA skulle FLS-aktien handles til 

kurs 504, hvilket er 7 % over den aktuelle markedsværdi.         

Benytter vi i stedet multiplen på 1,2 * EV/omsætning, vil aktiekursen være DKK 475, hvilket 

indikerer, at FLS bliver handlet til samme prisniveau som sammenlignelige virksomheder.  

Vi valgte ydermere at beregne minimums- og maksimumsværdien af hver multipel ved at benytte 

kombinationen af de højeste og laveste multiple fra hver branche. Herved har vi et retvisende pris-

spænd for FLS-aktien.  

8.4 Værdisammenligning og sammenfatning af værdiansættelsen 

I afsnittet har vi samlet alle vores værdiestimater og fremstillet dem i en let overskuelig figur (figur 

8.7). Vores bedste estimat på aktien er DKK 689, som er beregnet via DCF-modellen, hvilket er 

noget over den aktuelle markedskurs på DKK 469.  

  
Figur 8.7  Kilde: Egen tilvirkning   

Værdierne fra følsomhedsanalysen på de to mest indflydelsesrige faktorer, 

produktionsomkostninger og WACC, indeholder vores DCF-estimat, hvorimod den aktuelle 

aktiekurs ligger væsentligt under samme følsomhedsanalyseinterval. Multiplerne EV/EBITDA og 

EV/Omsætning indeholder modsat DCF-modellen priserne på sammenlignelige virksomheder. 

Både DCF-estimatet og den aktuelle kurs ligger inden for begge multiplers værdiestimatsintervaller, 

hvilket indikerer, at hverken den aktuelle kurs eller vores DCF-estimat er outlierestimater i forhold 

til vores peer group.  
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Vi kan se, at vores forecast ligger i den høje ende af EBITDA-multipelresultatet (gennemsnitlig 

kurs 505), hvilket kan indikere, at de 689 DKK er højt. Dog skal dette ses i lyset af, at de højeste 

værdier er fremkommet på basis af mineral-peers, som i fremtiden kommer til at udgøre en større 

andel af FLS’ samlede omsætning, så det er naturligt at dette vil medføre en højere værdiansættelse. 

Ser vi på omsætnings-multiplen (gennemsnitlig kurs 475) ligger vores forecast ca. midt i intervallet 

og også her er det mineralområdet der har de højeste multipler og kan derfor indikere at vores pris 

ikke er for optimistisk. 

Den nuværende kurs på 469 DKK ligger i den lave ende af begge multipelintervaler, hvilket 

underbygger vores tese om et pænt opadgående kurspotentiale.  

Multiplernes kursintervaller er med til at bekræfte vores DCF-estimat, hvilket styrker vores tro på 

de bagvedliggende faktorer og vores værdiestimat på DKK 689 pr. aktie.  
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9.0 Konklusion 

Dette speciale indledte vi med hovedspørgsmålet: 

Hvor meget er en FLS-aktie værd pr. 23. februar 2011? 

Problemstillingen var motiveret af en faglig undren omkring, hvordan virksomheder, som befinder 

sig på yderst cykliske markeder, kan værdiansættes − Ikke mindst med de nuværende store 

konjunktur- og råvareudsving in mente. Samtidig må virksomhedens strategiske tiltag tages med i 

betragtningen, da det netop er i samspillet mellem de eksterne faktorer og de interne tiltag, at 

værdien skabes.  

De centrale punkter i opgaven har været fokuseret på to primære områder: den nuværende 

strategiske makrosituation samt vores forventninger til den fremtidige udvikling af denne. 

Udfordringen i denne opgave blev at kæde omverdensforholdene sammen med FLS’ nuværende og 

fremtidige strategiske beslutninger. For at løse udfordringen, valgte vi at konstruere vores egne 

forecast-modeller – både en specifik konjunkturmodel, men også to regressionsmodeller. 

Siden FLS gik bort fra sin konglomeratstrategi og adopterede et øget fokus på de tre kerneområder, 

er virksomhedens omsætning mere end fordoblet, og indtjeningen er steget med hele 464 %.  

Vores analyser peger mod, at knap 35 % af efterspørgslen på cement kan kædes direkte sammen 

med udviklingen i den internationale økonomi. Ydermere fandt vi, at den globale 

cementovnsefterspørgsel påvirker omsætningen i FLS Cement med knap 70 %. 

Vores analyser viser desuden, at de globale mineralpriser kan forklare næsten 60 % af de globale 

mineinvesteringer. Ligeledes fandt vi, at ved at kombinere R&D og de globale mineinvesteringer i 

en regressionsmodel, var vi i stand til at forklare hele 84 % af omsætningen hos FLS Minerals. På 

baggrund af dette må vi konkludere, at FLS i høj gad er afhængig af den globale økonomiske 

udvikling. 

Den gunstige langsigtede økonomiske udvikling i lande som Kina og Indien og deres dermed 

voksende middelklasser har medført og vil i fremtiden medføre gunstige afsætningsforhold for 

cement. Årsagen til dette skal ses i store investeringer i infrastruktur og boliger samt øget 

efterspørgsel af bl.a. forbrugsgoder, som indeholder mineraler. 
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Der har de senere år været et øget fokus på miljøhensyn, og dette har også ramt cement- og 

mineralindustrien. Kombineret med det stigende behov for mere avancerede maskiner til bl.a. at 

udvinde mineraler længere nede i jorden, har det betydet, at FLS i stigende grad har ændret 

virksomhedens produkter, så de lever op til de nye krav og på den måde kan øge deres resultater. 

FLS forsøger at nedbringe de samlede omkostninger for deres kunder og via ”One source”-

konceptet er de i stand til at levere alt fra planlægning, til selve byggeriet af fabrikker og til drift af 

selvsamme. Ydermere formår FLS vha. deres Super Service Centre at yde hurtig og effektiv service 

til deres kunder, samtidig med at de samler deres R&D få, centrale steder. 

For både mineral- og cementbranchen synes der kun at være en beskeden risiko fra potentielle 

indtrængere, substituerende produktion og kunder. Derimod er der en høj rivalisering blandt de 

nuværende udbydere, specielt inden for cementmarkedet. Leverandørernes forhandlingsstyrke har 

vi vurderet til middel. I mineral-branchen er konkurrenceintensiteten middel, mens den i cement-

branchen er høj. 

Et af de værktøjer, der findes til at analysere økonomiens fremtidige udvikling, er de ledende 

indikatorer. Da den amerikanske økonomi globalt set er den vigtigste, valgte vi at benytte ECRI’s 

ledende indikator for USA til at analysere og forecaste med. Vi udarbejdede derefter en model, som 

gav få falske signaler, men som samtidig ikke gav signaler for sent. For lettere at kunne analysere 

konjunkturmodellen benyttede vi os af Schumpeters fire-fasede model.  

Vi forecastede ud fra modellen, at den globale økonomi medio 2010 var på vej ud af finanskrisen, 

og at en ny økonomisk optur ville begynde medio 2011. Denne ville fortsætte frem til 2013 og 

efterfølges af en ny, økonomisk afmatning, som ville bunde i midten af 2014. Herefter vil den 

økonomiske cyklus begynde forfra med et nyt opsving, og 2015 vil opleve pæne vækstrater. 

EBIT er over den historiske periode steget med 125 %, fra DKK 839 mio. til DKK 1.885 mio., og 

toppede i 2008 med DKK 2.408 mio. Afkastningsgraden har i hele den historiske periode fulgt 

FLS’ omsætning, hvilket betyder, at den i 2006 lå på 20,3 % og i 2010 faldt tilbage til 19,4 %, et 

fald over perioden på 4,5 %. Dog ligger AG væsentligt over periodens WACC, som har svinget 

mellem omkring 11 % til omkring 12 %. Den WACC vi har analyseret frem til er 11,66 %. FLS 

Minerals’ AG faldt i perioden med knap 16 %, hvilket skyldtes et fald i OG på 25 %. Dog afbødes 

dette falds effekt på AG ved en stigning i AOH på 10,5 %. Alle tre nøgletal har udviklet sig positivt 

ift. peer group.  
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FLS Cements AG er steget 3,3 % til 46,6 %, hvilket er en langt højere stigning end deres peer 

group, som har en gennemsnitlig AG på 20 %. OG er steget 2,9 %, og kun Sinoma klarer sig bedre 

end FLS Cement.  

AOH stiger 0,3 over perioden til 6,4 og har udviklet sig markant bedre end deres peer group, som 

alle har haft en negativ udvikling i AOH og ligger på 3,5. For FLS Cement skyldes forbedringen i 

forhold til deres peer group den massive outsourcing og frasalg af cementproduktion.   

De regnskabsmæssige value drivere, som har påvirket nøgletallene, er NOPAT, omsætningen og 

den investerede kapital. De mest centrale value drivere har været outsourcing af produktion, 

Customer Services, udviklingen i BNP og Mine CAPEX samt opkøb af virksomheder.  

Vi ønskede at budgettere ud fra den gennemsnitlige konkunkturcyckluslængde for på denne måde at 

få en hel økonomisk periode med. Budgetteringen er derfor udarbejdet ud fra en fem-årig 

budgetperiode. Efter denne forventer vi, at steady state vil indtræde, da vi mener, at et forecast ud 

over denne periode vil være for spekulativt.  

Valget af værdiansættelsesmodeller er baseret på ønsket om, både at benytte en 

fundamentalanalysemodel og en markedsværdibaseret metode. Til fundamentalanalysen benyttede 

vi DCF-modellen Enterprise Kapitalværdimetode og til den markedsværdibaserede beregning 

benyttede vi multipler for både FLS Minerals og FLS Cement.  

Vores DCF-analyse gav os en aktiekurs på DKK 689 per aktie, hvilket er et kurspotentiale på 47 % 

ift. den nuværende aktiekurs på DKK 469. 

For at teste følsomheden af vores DCF-resultat foretog vi følsomhedsanalyser på de primære 

faktorer i modellen og fandt, at de to vigtigste var WACC og produktionsomkostningerne. 

Følsomhedsintervallet ved ændringer på disse to faktorer havde hhv. en nedre og øvre grænse på 

DKK 637 og DKK 778, hvilket vores DCF-kurs ligger nogenlunde i midten af og underbygger 

dermed robustheden i vores resultat.  

Den nuværende kurs på DKK 469 ligger i den lave ende af begge multipelintervaler, hvilket 

underbygger vores tese om et pænt opadgående kurspotentiale.  

De ovenstående punkter underbygger vores DCF-analyse og vi holder derfor fast i vores fair value 

på DKK 689 pr. 23. februar 2011.  
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10.0 Perspektivering 
Under udarbejdelsen af afhandlingen har der været adskillige interessante problemstillinger, som vi 

har afgrænset os fra eller ikke har berørt, selvom de kunne have givet os nogle spændende og andre 

vinkler end dem, vi har valgt.  

Et af de spændende perspektiver, vi overvejede, var at forsøge at inkorporere en timingstrategi for 

køb eller salg af FLS-aktien fra en investorsynsvinkel, alt efter om vores resultater viste, at aktien 

var mere eller mindre værd end de DKK 469 pr. 23. februar 2011. Til dette kunne vi have benyttet 

os af de modeller, der forsøger at time køb og salg af aktier vha. markedspsykologi, såkaldte 

tekniske analyser, for herigennem at finde ud af, hvornår investor burde handle på vores anbefaling. 

Hvis vi f.eks. analyserede os frem til, at aktien var undervurderet, men at vi forventede, at markedet 

som helhed var på vej ned, kunne det muligvis bedre betale sig for investor at vente noget tid og 

således købe aktien billigere end de DKK 469 på trods af vores bullish (positive) holdning. 

En anden interessant vinkel kunne være at analysere mulighederne på det kinesiske marked mere 

indgående og evt. benytte optionsteori til at værdiansætte dette potentiale baseret på diverse 

sandsynlige scenarier for, om Kina blev helt eller delvist åbent for fair konkurrence. Det kinesiske 

marked har et stort potentiale, og en succesfuld penetrering af dette marked kunne have stor 

indflydelse på FLS’ værdi. 

Vi overvejede også at analysere muligheden for et frasalg af Cembrit-divisionen, så FLS blev endnu 

mere fokuseret på de to hovedområder, FLS Cement og FLS Minerals, som har været hovedfokus i 

denne opgave. Et sådant frasalg kunne evt. have åbnet op for yderligere opkøb til Minerals-

divisionen og dermed tilført en endnu større vækst til et profitabelt område. 

Da vi havde fundet fair value på FLS på DKK 689, holdt vi resultatet op mod andre analytikere, der 

dækkede aktien. Vi valgte at holde fast i vores resultater, men blev først lidt usikre på, om vores 

forudsætninger holdt, indtil vi efterprøvede og gennemgranskede vores modeller og fandt, at alt 

stemte i henhold til vores forventninger og forudsætninger.  

Vi kunne forestille os, at andre analytikere har oplevet samme usikkerhed, men da deres job 

afhænger af deres beslutninger, vil de være mere tilbøjelige til at ligge tæt på konsensus. For hvis 

analytikeren vurderer forkert og samtidig forskelligt fra andre analytikere, vil det være sværere at 

bortforklare, i modsætning til hvis man er en del af en hel flok analytikere der alle har taget fejl.  

Den slags bias kunne have været meget interessant at beskæftige sig med, men der ville formentlig 

have været nok materiale til en helt separat afhandling. 
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Bilag 1 FLS’ bestyrelse og direktion 
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2002
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2004
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Bilag 2 Cementfabrik og proces 
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Bilag 3 Mineralfabrik og proces 
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Bilag 4 Historisk WACC 

 

 

 

 

 

 

 

  

2006 2007 2008 2009 2010 Fremtidig

Risikofrie rente 4,17% 4,22% 3,77% 3,54% 3,96% 4,06%

Markedsrisikopræmie 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60%

Beta 125,10% 125,10% 125,10% 125,10% 125,10% 125,10%

Gældsandel 6,31% 9,78% 9,68% 9,47% 6,59% 7,04%

Egenkapitalsandel 93,69% 90,22% 90,32% 90,53% 93,41% 92,96%

Marginal skattesats 28,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Fremmedkapitalomkostninger efter skat4,04% 4,25% 3,91% 3,74% 4,05% 4,13%

Egenkapitalomkostninger 13,07% 13,07% 13,07% 13,07% 13,07% 13,07%

WACC 11,82% 11,56% 11,14% 10,94% 11,60% 11,66%
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Bilag 5 Peer groups reformulerede regnskaber 

 

 

KHD, EUR mio. 2006 2007 2008 2009 2010

Omsætning 206.633  262.345  339.099  360.295  286.890  

EBIT 26.645    28.786    23.384    50            24.953    

Netto finansielle poster 1.377      4.357      1.978      7.058      5.660      

Skatteskjold -413        -1.307     -593        -2.117     -1.698     

Selskabsskat 7.470      4.133      10.134    16.497    10.221    

Skat eksl. skatteskjold 7.057      2.826      9.541      14.380    8.523      

NOPAT 19.588    25.960    13.843    -14.330  16.430    

Egenkapital 95.103    118.010  132.608  169.731  148.555  

Rentebærende gæld 55.126    118.535  117.466  51.136    63.048    

Likvide beholdninger - drifts buffer 23.954    29.215    18.770    91.210    74.513    

Gnms. investeret 36.660    82.746    106.002  102.956  84.220    

ThyssenKruup, EUR mio. 2006 2007 2008 2009 2010

Omsætning 47.125    51.723    53.426    40.563    42.621    

EBIT 3.034      3.681      3.378      -1.663     1.787      

Netto finansielle poster -421        -797        -444        -255        -365        

Skatteskjold -126        -239        -133        -77           -110        

Selskabsskat 919          1.140      852          -491        208          

Skat eksl. skatteskjold 1.045      1.379      985          -415        318          

NOPAT 1.989      2.302      2.393      -1.249     1.470      

Egenkapital 8.927      10.026    11.489    9.696      10.388    

Rentebærende gæld 3.770      3.638      4.416      7.465      7.435      

Likvide beholdninger - drifts buffer 4.446      3.658      2.725      5.349      3.380      

Gnms. investeret 8.214      9.129      11.593    12.496    13.128    
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Sinoma, RMB mio. 2008 2009 2010

Omsætning 25.244    30.367    44.246    

EBIT 2.168      2.770      4.868      

Netto finansielle poster -396        -372        -767        

Skatteskjold -99           -93           -192        

Selskabsskat -252        -446        -778        

Skat eksl. skatteskjold -351        -539        -970        

NOPAT 1.817      2.231      3.898      

Egenkapital 6.794      8.264      9.685      

Rentebærende gæld 12.784    14.787    22.877    

Likvide beholdninger - drifts buffer 10.252    10.078    13.214    

Gnms. investeret 5.413      11.150    16.161    

Sandvik, SEK mio. 2006 2007 2008 2009 2010

Omsætning 72.289    86.338    92.564    71.937    82.564    

EBIT 12.068    14.394    12.794    -1.412     11.029    

Netto finansielle poster -955        -1.397     -2.217     -2.060     -1.617     

Skatteskjold -248        -363        -576        -536        -420        

Selskabsskat -3.006     -3.403     -2.741     876          -2.469     

Skat eksl. skatteskjold -3.254     -3.766     -3.317     340          -2.889     

NOPAT 8.814      10.628    9.477      -1.072     8.140      

Egenkapital 27.198    29.823    36.725    29.957    33.813    

Rentebærende gæld 6.818      17.885    21.919    28.577    23.175    

Likvide beholdninger - drifts buffer 1.745      2.006      4.998      7.506      4.783      

Gnms. investeret 23.570    29.987    39.674    42.711    41.854    
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Metso, EUR mio. 2006 2007 2008 2009 2010

Omsætning 4.955      6.250      6.400      5.016      5.552      

EBIT 457          580          637          294          445          

Netto finansielle poster -36           -33           -89           -72           -75           

Skatteskjold -9             -9             -23           -19           -20           

Selskabsskat 11            163          158          71            112          

Skat eksl. skatteskjold 20            172          181          90            132          

NOPAT 437          408          456          204          314          

Egenkapital 1.474      1.615      1.453      1.792      2.071      

Rentebærende gæld 700          723          1.194      1.511      1.300      

Likvide beholdninger - drifts buffer 353          267          314          727          645          

Gnms. investeret 1.772      1.946      2.202      2.455      2.651      

Outotec, EUR mio. 2006 2007 2008 2009 2010

Omsætning 740          1.000      1.218      878          970          

EBIT 52            96            120          59            42            

Netto finansielle poster -5             -9             -16           2               -5             

Skatteskjold 1               2               4               -1             1               

Selskabsskat 20            27            42            19            10            

Skat eksl. skatteskjold 21            29            47            18            12            

NOPAT 31            67            74            41            30            

Egenkapital 144          215          226          342          358          

Rentebærende gæld 4               7               6               75            88            

Likvide beholdninger - drifts buffer 171          291          318          259          280          

Gnms. investeret 36            61            77            141          193          
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Bilag 6 Negative nyheder 

 

kilde: http://4.bp.blogspot.com 
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Bilag 7 Cement regression 

 

 

Cement

mty Delta Deltadelta GDP Delta DeltadeltaForskudt

1990 30 29999,01 0

1991 31 0,033333333 30306,70 0,010 0,0000 0

1992 29 -0,064516129 -2,9355 30825,77 0,017 0,6699 0

1993 18 -0,379310345 4,8793 31296,91 0,015 -0,1076 0,6699

1994 48 1,666666667 -5,3939 32263,52 0,031 1,0208 -0,1076

1995 55 0,145833333 -0,9125 33207,97 0,029 -0,0522 1,0208

1996 40 -0,272727273 -2,8701 34291,54 0,033 0,1147 -0,0522

1997 37 -0,07500000 -0,7250 35545,28 0,037 0,1205 0,1147

1998 31 -0,162162162 1,1622 36430,62 0,025 -0,3187 0,1205

1999 20 -0,35483871 1,1882 37659,27 0,034 0,3540 -0,3187

2000 20,2 0,01000000 -1,0282 39296,57 0,043 0,2891 0,3540

2001 16 -0,207920792 -21,7921 40006,75 0,018 -0,5843 0,2891

2002 18 0,12500000 -1,6012 40841,04 0,021 0,1539 -0,5843

2003 31 0,722222222 4,7778 41908,18 0,026 0,2530 0,1539

2004 47 0,516129032 -0,2854 43535,23 0,039 0,4859 0,2530

2005 76 0,617021277 0,1955 45003,97 0,034 -0,1310 0,4859

2006 138 0,815789474 0,3221 46793,97 0,040 0,1790 -0,1310

2007 120 -0,130434783 -1,1599 48534,87 0,037 -0,0646 0,1790

2008 118 -0,016666667 -0,8722 49366,99 0,017 -0,5392 -0,0646

2009 45 -0,618644068 36,1186 48349,65 -0,021 -2,2020 -0,5392

2010 65 0,444444444 -1,7184 50158,97 0,037 0,9000 -2,2020
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RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,552113

R-kvadreret0,304829

Justeret R-kvadreret0,266208

Standardfejl0,451246

Observationer 20

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 1,607178 1,607178 7,892913 0,0116

Residual 18 3,665212 0,203623

I alt 19 5,27239

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring -0,26004 0,174695 -1,48855 0,153918 -0,62706 0,106979 -0,62706 0,106979

X-variabel 10,432176 0,15383 2,809433 0,0116 0,10899 0,755361 0,10899 0,755361

Regressionsstatistik

Multipel R 0,584986

R-kvadreret0,342208 Regressionsstatistik

Justeret R-kvadreret0,305664

Standardfejl0,438947

Observationer 20

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 1,804255 1,804254595 9,364277913 0,006742

Residual 18 3,468135 0,192674183

I alt 19 5,27239

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,128142 0,098236 1,304435833 0,208518425 -0,07824 0,334528537 -0,07824 0,3345285

X-variabel 10,460813 0,150587 3,060110768 0,006742061 0,144442 0,777185325 0,144442 0,7771853
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RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,098899

R-kvadreret0,009781

Justeret R-kvadreret-0,04847

Standardfejl0,669718

Observationer 19

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,075315 0,075315 0,167919 0,687085

Residual 17 7,624875 0,448522

I alt 18 7,70019

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 1,088461 0,314863 3,456935 0,003012 0,424158 1,752764 0,424158 1,752764

X-variabel 1-4,40958 10,76087 -0,40978 0,687085 -27,113 18,29387 -27,113 18,29387

Regressionsstatistik

Multipel R 0,567869

R-kvadreret0,322475

Justeret R-kvadreret0,28262

Standardfejl 0,45787

Observationer 19

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 1,696306931 1,696307 8,091319689 0,011203032

Residual 17 3,563969653 0,209645

I alt 18 5,260276585

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring -0,31176 0,192250697 -1,62165 0,123277112 -0,717376417 0,093850605 -0,71738 0,093851

X-variabel 10,469355 0,165002986 2,844525 0,011203032 0,121229171 0,817480907 0,121229 0,817481
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Regressionsstatistik

Multipel R 0,484567

R-kvadreret0,234805

Justeret R-kvadreret0,175944

Standardfejl0,189807

Observationer 20

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,143716 0,143716 3,989141 0,0671662

Residual 13 0,468349 0,036027

I alt 14 0,612066

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,107635 0,053735 2,003065 0,066474 -0,0084527 0,223722 -0,00845 0,223722

X-variabel 10,196155 0,098211 1,997284 0,067166 -0,0160168 0,408327 -0,01602 0,408327

Regressionsstatistik

Multipel R 0,473898

R-kvadreret 0,224579

Justeret R-kvadreret0,164932

Standardfejl 0,191072

Observationer 20

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,137457 0,137457 3,76509292 0,074335752

Residual 13 0,474608 0,036508

I alt 14 0,612066

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,104914 0,053729 1,952658 0,07273256 -0,0111601 0,220989 -0,01116 0,220989

X-variabel 1 0,990489 0,51046 1,940385 0,07433575 -0,11229305 2,093272 -0,11229 2,093272
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Regressionsstatistik

Multipel R 0,834519

R-kvadreret 0,696422

Justeret R-kvadreret0,620528

Standardfejl 0,184299

Observationer 6

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,31167881 0,31167881 9,176201 0,03881007

Residual 4 0,13586398 0,03396599

I alt 5 0,44754279

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,003807 0,07724626 0,0492898 0,963051 -0,2106625 0,218277443 -0,21066 0,218277

X-variabel 1 0,476611 0,15733777 3,02922457 0,03881 0,03977176 0,913451141 0,039772 0,913451
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Bilag 8 Mineral regression 

 

 

 

Mine Capex Delta GDP Delta Delta delta CRB Metal CRB MetalMine CapexCRB MetalsCRB All CRB All delta

1995 50 -5,22% Forskudt 100 100 100

1996 55 10,00% 2,93% 11,47% -2,96% -0,00001 110 97,03548 102,4524 0,02452446

1997 60 9,09% 3,26% 12,05% 2,58% -2,96% 120 99,53795 100,6486 -0,0176069

1998 47 -21,67% 3,66% -31,87% -16,94% 2,58% 94 82,68039 89,70214 -0,108759

1999 45 -4,26% 2,49% 35,40% -8,13% -16,94% 90 75,96163 78,20399 -0,1281814

2000 42 -6,67% 3,37% 28,91% -0,57% -8,13% 84 75,5251 77,15187 -0,0134535

2001 30 -28,57% 4,35% -58,43% -16,49% -0,57% 60 63,06979 77,19372 0,00054237

2002 33 10,00% 1,81% 15,39% -4,76% -16,49% 66 60,0651 78,59204 0,01811452

2003 39 18,18% 2,09% 25,30% 20,23% -4,76% 78 72,21391 89,07964 0,13344344

2004 57 46,15% 2,61% 48,59% 48,01% 20,23% 114 106,886 102,1742 0,1469979

2005 71 24,56% 3,88% -13,10% 13,79% 48,01% 142 121,6277 101,8345 -0,003324

2006 85 19,72% 3,37% 17,90% 66,04% 13,79% 170 201,9554 115,9568 0,13867859

2007 101 18,82% 3,98% -6,46% 41,33% 66,04% 202 285,4288 140,2411 0,20942527

2008 111 9,90% 3,72% -53,92% -12,53% 41,33% 222 249,6638 145,6728 0,03873091

2009 79 -28,83% 1,71% -220,20% -20,28% -12,53% 158 199,0213 125,2931 -0,1399001

2010 94 18,99% -2,06% 90,00% 35,81% -20,28% 188 270,2897 155,9334 0,24454846

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

R&D 145 143 169 210 268 315 281

FLS Minerals 2860 3345 4476 6430 10470 9037 9587

CRB Metal 184,3783 221,6708 328,1017 373,3533 619,9308 876,1642 766,3783 610,9242 829,6925

Capex 57 71 85 101 111 79 94

R&D/omsætning 0,01339 0,013616 0,013728 0,010517 0,010599 0,013616 0,013921

FLS Minerals 0,16958 0,338117 0,43655 0,628305 -0,13687 0,060861

CRB Metal 0,202261 0,48013 0,13792 0,66044 0,413326 -0,1253

R&D -0,01379 0,181818 0,242604 0,27619 0,175373 -0,10794

Capex 0,245614 0,197183 0,188235 0,09901 -0,28829 0,189873

R&D/omsætning 0,016914 0,00816 -0,23385 0,007779 0,284659 0,022342

R&D og CRB M 0,094234 0,330974 0,190262 0,468315 0,294349 -0,11662

R&D og Capex 0,11591 0,189501 0,215419 0,1876 -0,05646 0,040968

0,11591 0,189501 0,215419 0,1876 -0,05646 0,040968
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Regressionsstatistik

Multipel R 0,41201

R-kvadreret 0,169752

Justeret R-kvadreret-0,03781

Standardfejl 0,407281

Observationer 6

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,13566133 0,135661331 0,817837 0,416955

Residual 4 0,66351262 0,165878154

I alt 5 0,79917395

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,286696 0,201158 1,425226903 0,227222 -0,27181 0,8452 -0,2718084 0,8452

X-variabel 1 0,494771 0,5471052 0,904343538 0,416955 -1,02424 2,013779 -1,0242365 2,013779

Regressionsstatistik

Multipel R 0,594333303

R-kvadreret 0,353232075

Justeret R-kvadreret0,191540094

Standardfejl 0,359471861

Observationer 6

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,282294 0,282294 2,184599 0,21346884

Residual 4 0,51688 0,12922

I alt 5 0,799174

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,300504212 0,158519 1,895698 0,130887 -0,1396152 0,740624 -0,13962 0,740624

X-variabel 1 1,203099535 0,813984 1,478039 0,213469 -1,0568817 3,463081 -1,05688 3,463081
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Regressionsstatistik

Multipel R 0,41200964

R-kvadreret 0,169751944

Justeret R-kvadreret-0,03781007

Standardfejl 0,407281419

Observationer 6

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,135661 0,135661 0,817837 0,41695526

Residual 4 0,663513 0,165878

I alt 5 0,799174

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,286695793 0,201158 1,425227 0,227222 -0,2718084 0,8452 -0,27181 0,8452

X-variabel 1 0,494771048 0,547105 0,904344 0,416955 -1,0242365 2,013779 -1,02424 2,013779

Regressionsstatistik

Multipel R 0,594333303

R-kvadreret 0,353232075

Justeret R-kvadreret0,191540094

Standardfejl 0,359471861

Observationer 6

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,282294 0,282294 2,184599 0,21346884

Residual 4 0,51688 0,12922

I alt 5 0,799174

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,300504212 0,158519 1,895698 0,130887 -0,1396152 0,740624 -0,13962 0,740624

X-variabel 1 1,203099535 0,813984 1,478039 0,213469 -1,0568817 3,463081 -1,05688 3,463081
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Regressionsstatistik

Multipel R 0,71026221

R-kvadreret 0,504472407

Justeret R-kvadreret0,174120679

Standardfejl 0,363323888

Observationer 6

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 2 0,403161 0,201581 1,527077 0,34882031

Residual 3 0,396013 0,132004

I alt 5 0,799174

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,365425783 0,187777 1,946067 0,146837 -0,2321631 0,963015 -0,23216 0,963015

X-variabel 1 0,558990425 0,490137 1,140478 0,336891 -1,0008447 2,118826 -1,00084 2,118826

X-variabel 2 0,243008459 0,170708 1,423534 0,249762 -0,3002602 0,786277 -0,30026 0,786277

Regressionsstatistik

Multipel R 0,5943333

R-kvadreret 0,35323207

Justeret R-kvadreret0,19154009

Standardfejl 0,35947186

Observationer 6

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,2822939 0,282294 2,184599 0,21346884

Residual 4 0,5168801 0,12922

I alt 5 0,7991739

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,30050421 0,158519 1,895698 0,130887 -0,1396152 0,74062363 -0,13962 0,74062363

X-variabel 1 1,20309953 0,8139837 1,478039 0,213469 -1,0568817 3,46308073 -1,05688 3,46308073
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Regressionsstatistik

Multipel R 0,96634687

R-kvadreret 0,93382628

Justeret R-kvadreret0,88971046

Standardfejl 0,07766053

Observationer 6

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 2 0,7885054 0,394253 110,8641 0,15%

Residual 3 0,0106685 0,003556

I alt 5 0,7991739

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,17117185 0,0292709 5,847859 0,009967 0,07801891 0,26432478 0,078019 0,26432478

X-variabel 1 1,02737364 0,0839189 12,24246 0,12% 0,76030629 1,294441 0,760306 1,294441

X-variabel 2 0,63271447 0,1405293 4,502367 2,05% 0,18548755 1,07994139 0,185488 1,07994139

Regressionsstatistik

Multipel R 0,71026221

R-kvadreret 0,50447241

Justeret R-kvadreret0,17412068

Standardfejl 0,36332389

Observationer 6

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 2 0,4031612 0,201581 1,527077 0,34882031

Residual 3 0,3960127 0,132004

I alt 5 0,7991739

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,36542578 0,1877766 1,946067 0,146837 -0,2321631 0,96301471 -0,23216 0,96301471

X-variabel 1 0,55899043 0,4901371 1,140478 0,336891 -1,0008447 2,1188255 -1,00084 2,1188255

X-variabel 2 0,24300846 0,1707079 1,423534 0,249762 -0,3002602 0,7862771 -0,30026 0,7862771
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Regressionsstatistik

Multipel R 0,565438989

R-kvadreret 0,31972125

Justeret R-kvadreret0,149651563

Standardfejl 0,368666874

Observationer 6

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,25551289 0,2555129 1,879943 0,242233

Residual 4 0,54366105 0,1359153

I alt 5 0,79917395

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,269227498 0,17405156 1,5468261 0,19681 -0,21402 0,7524721 -0,2140171 0,752472

X-variabel 1 1,138541962 0,83037975 1,37111 0,242233 -1,16696 3,44404574 -1,1669618 3,444046

Regressionsstatistik

Multipel R 0,91659

R-kvadreret0,840138

Justeret R-kvadreret0,800172

Standardfejl0,122843

Observationer 6

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,317224 0,317224 21,02155 0,010146

Residual 4 0,060362 0,01509

I alt 5 0,377585

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring -0,02598 0,078251 -0,33206 0,756514 -0,24324 0,191276 -0,24324 0,191276

X-variabel 12,384691 0,520115 4,584926 0,010146 0,940619 3,828763 0,940619 3,828763
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Regressionsstatistik

Multipel R 0,53580546

R-kvadreret0,28708749

Justeret R-kvadreret0,10885936

Standardfejl0,25941536

Observationer 6

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,1084 0,1084 1,610787 0,273203

Residual 4 0,269185 0,067296

I alt 5 0,377585

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,17135741 0,122473 1,399147 0,234337 -0,16868 0,511396 -0,16868 0,511396

X-variabel 10,74157884 0,584303 1,269168 0,273203 -0,88071 2,363865 -0,88071 2,363865
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Bilag 9 Dialog angående konjunkturmodel 
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Bilag 10 konjunkturmodel 

 

 

 

 

  

Varighed Startdato 1 2 3 4 Ave. Vækst/dag GDP %-vis ændring, GDP

4 112 22-09-1972 112 1971 16226,36

1 553 12-01-1973 553 6,67% 0,000121 1972 17065,73 5,17%

2 119 19-07-1974 119 0,47% 3,96E-05 1973 18100,93 6,07%

3 665 15-11-1974 665 4,39% 6,6E-05 1974 18362,63 1,45%

4 294 10-09-1976 294 3,37% 0,000114 1975 18525,25 0,89%

1 665 01-07-1977 665 7,53% 0,000113 1976 19412,22 4,79%

2 399 27-04-1979 399 3,47% 8,71E-05 1977 20149,61 3,80%

3 987 30-05-1980 987 3,59% 3,64E-05 1978 21023,37 4,34%

4 154 11-02-1983 154 1,18% 7,69E-05 1979 21868,28 4,02%

1 980 15-07-1983 980 10,00% 0,000102 1980 22257,76 1,78%

2 476 21-03-1986 476 4,31% 9,05E-05 1981 22655,91 1,79%

1 350 10-07-1987 350 3,95% 0,000113 1982 22754,05 0,43%

2 791 24-06-1988 791 7,32% 9,26E-05 1983 23392,49 2,81%

3 504 24-08-1990 504 0,19% 3,74E-06 1984 24444,32 4,50%

4 7 10-01-1992 7 0,03% 4,69E-05 1985 25294,23 3,48%

1 1064 17-01-1992 1064 6,12% 5,76E-05 1986 26140,76 3,35%

2 658 16-12-1994 658 5,54% 8,42E-05 1987 27058,61 3,51%

1 833 04-10-1996 833 8,75% 0,000105 1988 28255,67 4,42%

2 777 15-01-1999 777 7,89% 0,000102 1989 29276,20 3,61%

3 924 02-03-2001 924 4,20% 4,55E-05 1990 29999,01 2,47%

4 168 12-09-2003 168 1,40% 8,34E-05 1991 30306,70 1,03%

1 861 27-02-2004 861 6,02% 6,99E-05 1992 30825,77 1,71%

2 644 07-07-2006 644 6,23% 9,68E-05 1993 31296,91 1,53%

3 735 11-04-2008 735 -1,59% -2,2E-05 1994 32263,52 3,09%

4 260 16-04-2010 260 0,00% 1995 33207,97 2,93%
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Bilag 11 Leasingaktiver 

 

Leasingaktivers levetid 2010 2009 2008 2007 2006

1-5 år 151 109 100 39 49

over 5 år 18 36 42 1 2

Leasing aktiver(50% 1-5 år + 100% over 5 år) 93,5 90,5 92 20,5 26,5

Leasing ydelse(beregnet som 10 årig annuitet) 11,6 11,23 11,42 2,54 3,29

FLS's afskrivninger foretages systematisk over aktivernes forventede, som er:

• Udviklingsomkostninger, op til 5 år

• Softwareapplikationer, op til 5 år

• Patenter, rettigheder og andre immaterielle aktiver, op til 20 år

• Kunderelationer, op til 30 år.
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Leasing oversigt, DKK mio.

1 3,3 1,0 3,2 26,5 2,7 23,9 26,5 1,1 3,3 2,2 24,3
2 3,3 0,9 3,0 23,9 2,7 21,2 24,3 1,0 3,3 2,3 22,0
3 3,3 0,9 2,9 21,2 2,7 18,6 22,0 0,9 3,3 2,4 19,7
4 3,3 0,9 2,8 18,6 2,7 15,9 19,7 0,8 3,3 2,5 17,2
5 3,3 0,8 2,7 15,9 2,7 13,3 17,2 0,7 3,3 2,6 14,6
6 3,3 0,8 2,6 13,3 2,7 10,6 14,6 0,6 3,3 2,7 11,9
7 3,3 0,8 2,5 10,6 2,7 8,0 11,9 0,5 3,3 2,8 9,1
8 3,3 0,7 2,4 8,0 2,7 5,3 9,1 0,4 3,3 2,9 6,2
9 3,3 0,7 2,3 5,3 2,7 2,7 6,2 0,3 3,3 3,0 3,2

10 3,3 0,7 2,2 2,7 2,7 0,0 3,2 0,1 3,3 3,2 0,0
i alt 32,9 26,5 26,5

2007
1 2,5 1,0 2,4 20,5 2,0 18,4 20,5 0,8 2,5 1,7 18,8
2 2,5 0,9 2,3 18,4 2,0 16,4 18,8 0,8 2,5 1,8 17,0
3 2,5 0,9 2,2 16,4 2,0 14,3 17,0 0,7 2,5 1,8 15,2
4 2,5 0,9 2,2 14,3 2,0 12,3 15,2 0,6 2,5 1,9 13,3
5 2,5 0,8 2,1 12,3 2,0 10,2 13,3 0,5 2,5 2,0 11,3
6 2,5 0,8 2,0 10,2 2,0 8,2 11,3 0,5 2,5 2,1 9,2
7 2,5 0,8 1,9 8,2 2,0 6,1 9,2 0,4 2,5 2,2 7,0
8 2,5 0,7 1,8 6,1 2,0 4,1 7,0 0,3 2,5 2,2 4,8
9 2,5 0,7 1,8 4,1 2,0 2,0 4,8 0,2 2,5 2,3 2,4

10 2,5 0,7 1,7 2,0 2,0 0,0 2,4 0,1 2,5 2,4 0,0
25,4 20,5

2008
1 11,4 1,0 11,0 92,0 9,2 82,8 92,0 3,8 11,4 7,6 84,4
2 11,4 0,9 10,5 82,8 9,2 73,6 84,4 3,5 11,4 7,9 76,5
3 11,4 0,9 10,1 73,6 9,2 64,4 76,5 3,2 11,4 8,3 68,2
4 11,4 0,9 9,7 64,4 9,2 55,2 68,2 2,8 11,4 8,6 59,6
5 11,4 0,8 9,3 55,2 9,2 46,0 59,6 2,5 11,4 9,0 50,7
6 11,4 0,8 9,0 46,0 9,2 36,8 50,7 2,1 11,4 9,3 41,3
7 11,4 0,8 8,6 36,8 9,2 27,6 41,3 1,7 11,4 9,7 31,6
8 11,4 0,7 8,3 27,6 9,2 18,4 31,6 1,3 11,4 10,1 21,5
9 11,4 0,7 7,9 18,4 9,2 9,2 21,5 0,9 11,4 10,5 11,0

10 11,4 0,7 7,6 9,2 9,2 0,0 11,0 0,5 11,4 11,0 0,0
114,2 92,0 92,0

2009
1 11,2 1,0 10,8 90,5 9,0 81,4 90,5 3,7 11,2 7,5 83,0
2 11,2 0,9 10,4 81,4 9,0 72,4 83,0 3,4 11,2 7,8 75,2
3 11,2 0,9 9,9 72,4 9,0 63,3 75,2 3,1 11,2 8,1 67,1
4 11,2 0,9 9,6 63,3 9,0 54,3 67,1 2,8 11,2 8,5 58,6
5 11,2 0,8 9,2 54,3 9,0 45,2 58,6 2,4 11,2 8,8 49,8
6 11,2 0,8 8,8 45,2 9,0 36,2 49,8 2,1 11,2 9,2 40,6
7 11,2 0,8 8,5 36,2 9,0 27,1 40,6 1,7 11,2 9,6 31,1
8 11,2 0,7 8,1 27,1 9,0 18,1 31,1 1,3 11,2 9,9 21,1
9 11,2 0,7 7,8 18,1 9,0 9,0 21,1 0,9 11,2 10,4 10,8

10 11,2 0,7 7,5 9,0 9,0 0,0 10,8 0,4 11,2 10,8 0,0
112,3 90,5 90,5

2010
1 11,6 1,0 11,1 93,5 9,3 84,1 93,5 3,9 11,6 7,7 85,7
2 11,6 0,9 10,7 84,1 9,3 74,8 85,7 3,5 11,6 8,1 77,7
3 11,6 0,9 10,3 74,8 9,3 65,4 77,7 3,2 11,6 8,4 69,3
4 11,6 0,9 9,9 65,4 9,3 56,1 69,3 2,9 11,6 8,7 60,6
5 11,6 0,8 9,5 56,1 9,3 46,7 60,6 2,5 11,6 9,1 51,5
6 11,6 0,8 9,1 46,7 9,3 37,4 51,5 2,1 11,6 9,5 42,0
7 11,6 0,8 8,7 37,4 9,3 28,0 42,0 1,7 11,6 9,9 32,1
8 11,6 0,7 8,4 28,0 9,3 18,7 32,1 1,3 11,6 10,3 21,8
9 11,6 0,7 8,1 18,7 9,3 9,3 21,8 0,9 11,6 10,7 11,1

10 11,6 0,7 7,7 9,3 9,3 0,0 11,1 0,5 11,6 11,1 0,0
116,0 93,5 93,5

Perioder 

2006 

gæld 

primo

årlig 

rente

årlig 

ydelse

årlig 

afdrag

gæld, 

ultimo

bogført 

værdi 

primo

årets 

afskriv

ninger

bogført 

værdi 

ultimo

rapport

eret 

leasing

ydelse

diskon

terings

faktor

nutids

værdi
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Bilag 12 Industribeta 

Betas, levered and unlevered, by Sector 

 

Data used: Value Line database of 7091 US companies. 

As of January 2005 

 

The table shows industry average betas, levered and unlevered for US COMPANIES. 

 

Please refer to the section: “Variable Definition” for further explanations. 

 

 

 

Industry Name 

Number of Firms Average Beta Market D/E Ratio Unlevered Beta 

Advertising 35 1,23 21,59% 1,03 

Aerospace/Defense 67 0,80 30,29% 0,64 

Air Transport 46 1,34 48,95% 0,97 

Apparel 65 0,76 18,34% 0,67 

Auto & Truck 25 1,08 189,97% 0,44 

Auto Parts 60 1,06 42,53% 0,80 

Bank 499 0,53 22,04% 0,45 

Bank (Canadian) 7 0,77 12,74% 0,71 

Bank (Foreign) 5 1,36 7,99% 1,27 

Bank (Midwest) 38 0,71 25,61% 0,60 

Beverage (Alcoholic) 22 0,58 20,17% 0,50 

Beverage (Soft Drink) 17 0,41 15,50% 0,37 

Biotechnology 90 1,30 4,01% 1,25 
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Building Materials 49 0,74 27,72% 0,61 

Cable TV 21 1,75 53,34% 1,15 

Canadian Energy 11 0,62 17,66% 0,56 

Cement & Aggregates 13 0,78 18,46% 0,69 

Chemical (Basic) 16 0,91 29,19% 0,73 

Chemical (Diversified) 31 0,79 16,85% 0,70 

Chemical (Specialty) 92 0,79 23,32% 0,66 

Coal 11 0,76 17,63% 0,66 

Computer Software/Svcs 389 1,90 3,40% 1,85 

Computers/Peripherals 143 2,06 8,06% 1,92 

Diversified Co. 117 0,75 26,67% 0,62 

Drug 305 1,30 7,92% 1,21 

E-Commerce 52 3,07 6,55% 2,89 

Educational Services 38 1,10 2,29% 1,08 

Electric Util. (Central) 25 0,76 91,24% 0,46 

Electric Utility (East) 31 0,72 81,86% 0,45 

Electric Utility (West) 16 0,79 82,23% 0,50 

Electrical Equipment 93 1,40 64,93% 0,89 

Electronics 179 1,45 16,26% 1,27 

Entertainment 88 1,40 23,60% 1,17 

Entertainment Tech 31 1,87 5,51% 1,78 

Environmental 85 0,69 54,85% 0,46 

Financial Svcs. (Div.) 233 0,78 57,41% 0,53 

Food Processing 104 0,58 22,03% 0,50 

Food Wholesalers 20 0,63 20,06% 0,54 

 

Industry Name 

Number of Firms Average Beta Market D/E Ratio Unlevered Beta 



179 af 188 
 

Foreign Electronics 12 1,12 18,37% 0,99 

Foreign Telecom. 21 1,76 19,86% 1,51 

Furn/Home Furnishings 38 0,82 15,87% 0,74 

Grocery 23 0,78 58,05% 0,55 

Healthcare Information 32 1,06 14,62% 0,94 

Home Appliance 16 0,76 21,09% 0,65 

Homebuilding 34 0,85 46,03% 0,64 

Hotel/Gaming 77 0,74 43,13% 0,54 

Household Products 30 0,74 13,50% 0,67 

Human Resources 28 1,14 8,90% 1,07 

Industrial Services 200 0,85 23,33% 0,71 

Information Services 33 0,94 8,77% 0,87 

Insurance (Life) 43 0,75 7,92% 0,70 

Insurance (Prop/Cas.) 78 0,67 3,95% 0,65 

Internet 297 2,63 2,23% 2,57 

Investment Co. 21 0,64 28,60% 0,50 

Investment Co.(Foreign) 17 1,08 0,00% 1,08 

Machinery 133 0,77 36,08% 0,60 

Manuf. Housing/RV 19 1,00 16,67% 0,88 

Maritime 28 0,67 61,87% 0,44 

Medical Services 195 0,82 18,18% 0,72 

Medical Supplies 262 0,85 5,93% 0,81 

Metal Fabricating 38 0,80 12,10% 0,74 

Metals & Mining (Div.) 76 0,99 18,39% 0,85 

Natural Gas (Distrib.) 30 0,65 76,59% 0,42 

Natural Gas (Div.) 38 0,84 54,76% 0,58 

Newspaper 20 0,84 16,32% 0,74 
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Office Equip/Supplies 28 0,94 31,74% 0,77 

Oilfield Svcs/Equip. 93 0,98 20,24% 0,84 

Packaging & Container 35 0,80 63,85% 0,53 

Paper/Forest Products 39 0,86 65,81% 0,55 

Petroleum (Integrated) 34 0,85 14,01% 0,77 

Petroleum (Producing) 145 0,62 19,38% 0,54 

Pharmacy Services 14 0,78 7,59% 0,74 

Power 24 1,56 44,36% 1,11 

Precious Metals 61 0,41 7,80% 0,38 

Precision Instrument 104 1,52 10,12% 1,40 

Publishing 43 0,74 20,09% 0,64 

R.E.I.T. 135 0,63 4,19% 0,61 

Railroad 18 0,67 42,63% 0,53 

Recreation 78 0,93 18,97% 0,81 

Restaurant 84 0,69 15,41% 0,61 

Retail (Special Lines) 175 1,01 8,98% 0,95 

Retail Building Supply 14 0,90 36,97% 0,73 

Retail Store 9 0,88 3,92% 0,86 

Securities Brokerage 49 0,97 16,75% 0,87 

Semiconductor 26 1,32 83,86% 0,80 

Semiconductor Equip 124 2,64 6,18% 2,50 

Shoe 16 2,51 8,32% 2,33 

Steel (General) 24 0,98 4,90% 0,94 

 

Industry Name 

Number of Firms Average Beta Market D/E Ratio Unlevered Beta 

Steel (Integrated) 14 1,26 27,05% 1,03 

Telecom. Equipment 120 2,26 3,40% 2,20 
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Telecom. Services 137 1,32 27,61% 1,06 

Thrift 222 0,48 10,51% 0,45 

Tire & Rubber 14 1,02 75,25% 0,63 

Tobacco 13 0,59 25,13% 0,50 

Toiletries/Cosmetics 23 0,72 12,01% 0,66 

Trucking 36 0,78 33,47% 0,64 

Utility (Foreign) 6 0,85 57,48% 0,58 

Water Utility 17 0,60 59,84% 0,43 

Wireless Networking 66 2,38 22,92% 1,96 

Grand Total 7091 1,00 26,93% 0,81 
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Bilag 13 credit rating 
 

 

 

 

 
 

Sinoma A+

Thyssenkrupp BBB

Khd Humboldt BBB

Sandvik BBB

Metso Corporation BBB

Outotec A

AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 4

Gennemsnit 7,833333333 Dvs. gennemsnittet er BBB+ Petersen og Plensborg s. 246

Mer-rente: 1,44%
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Bilag 14 FLS rapporteret balance  

 

DKK mio. 2006 2007 2008 2009 2010

Goodwill 131 3.191 3.263 3.369 3.663

Erhvervede patenter og rettigheder 6 1.091 1.059 1.016 1.021

Kunderelationer 0 914 893 954 1.006

Andre immaterielle aktiver 143 184 233 188 156

Færdiggjorte udviklingsprojekter 29 26 24 13 62

Immaterielle aktiver under udvikling 0 19 50 149 240

Immaterielle aktiver 309 5.425 5.522 5.689 6.148

Grunde og bygninger 605 760 858 971 1.269

Tekniske anlæg og maskiner 395 477 547 691 710

Driftsmidler og inventar 114 200 234 222 234

Materielle aktiver under opførelse 105 109 256 68 70

Materielle aktiver 1.219 1.546 1.895 1.952 2.283

Kapitalandele i associerede virksomheder 7 4 3 3 3

Andre værdipapirer og kapitalandele 47 58 38 29 63

Andre finansielle aktiver 9 8 21 0 0

Pensionsaktiver 2 6 2 0 15

Udskudte skatteaktiver 762 752 774 791 728

Finansielle aktiver 827 828 838 823 809

Langfristede aktiver i alt 2.355 7.799 8.255 8.464 9.240

Varebeholdninger 832 1.463 1.802 1.760 1.960

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.087 4.939 5.063 4.270 4.238

Igangværende arbejder for fremmed regning 2.338 3.072 3.501 3.617 3.120

Forudbetaling til underleverandører 0 0 0 369 364

Tilgodehavende hos associerede virksomheder 3 0 0 0 0

Andre tilgodehavender 338 1.070 946 840 1.046

Periodeafgrænsningsposter 34 120 236 118 97

Tilgodehavender 5.800 9.201 9.746 9.214 8.865

Obligationer og børsnoterede aktier 366 244 142 75 136

Likvide beholdninger 2.766 957 784 2.389 2.398

Aktiver bestemt for salg 132 8 8 0 0

Kortfristede aktiver i alt 9.896 11.873 12.482 13.438 13.359

AKTIVER I ALT 12.251 19.672 20.737 21.902 22.599

Rapporteret aktiver FLS
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DKK mio. 2006 2007 2008 2009 2010

Aktiekapital 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064

Valutakursreguleringer vedrørende omregning af kapitalinteresser (85) (24) (271) (290) 235

Valutakursreguleringer vedrørende sikringstransaktioner (2) 14 1 (4) 10

Reserve for aktuarmæssige tab/gevinster 0 0 0 (258) (237)

Reserve for værdipapirer disponible for salg 0 0 0 (30) (31)

Overført resultat 1.839 2.778 4.219 5.856 6.565

Foreslåede udbytter 372 372 0 266 479

Aktionærerne i FLSmidth & Co. A/S' andel af egenkapital 3.188 4.204 5.013 6.604 8.085

Minoritetsaktionærers andel af egenkapital 4 10 22 23 54

Egenkapital i alt 3.192 4.214 5.035 6.627 8.139

Udskudte skatteforpligtelser 28 688 628 682 813

Pensionsforpligtelser 97 126 200 246 219

Andre hensatte forpligtelser 808 1.077 710 739 602

Prioritetsgæld 149 386 376 358 346

Bankgæld 0 1.829 1.074 813 812

Finansielle leasingforpligtelser 12 10 8 8 8

Forudbetalinger fra kunder 616 681 1.054 306 218

Andre gældsforpligtelser 0 29 53 186 127

Langfristede forpligtelser 1.710 4.826 4.103 3.338 3.145

Prioritetsgæld 50 7 6 17 0

Bankgæld 79 481 86 7 4

Finansielle leasingforpligtelser 3 3 2 3 2

Forudbetalinger fra kunder 2.194 3.178 2.899 3.087 1.973

Igangværende arbejder for fremmed regning 1.586 2.206 3.323 3.666 3.846

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.859 2.464 2.748 2.421 2.192

Skyldige selskabsskatter 129 299 248 211 340

Andre gældsforpligtelser 676 1.259 1.106 1.288 1.510

Andre hensatte forpligtelser 656 699 1.142 1.199 1.404

Periodeafgrænsningsposter 112 36 39 38 44

aktiver bestemt for salg 5 0 0 0 0

Kortfristede forpligtelser 7.349 10.632 11.599 11.937 11.315

Forpligtelser i alt 7.349 15.458 15.702 15.275 14.460

PASSIVER I ALT 12.251 19.672 20.737 21.902 22.599

Rapporteret passiver FLS
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Bilag 15 Rapporteret resultatopgørelse

 

DKK mio. 2006 2007 2008 2009 2010 

Nettoomsætning 12.311 19.967 25.285 23.134 20.186

Produktionsomkostninger (9.709) (15.695) (19.664) (17.728) (14.979)

Bruttoresultat 2.602 4.272 5.621 5.406 5.207

Salgs- og distributionsomkostninger (738) (1.025) (1.257) (1.200) (1.346)

Administrationsomkostninger (992) (1.216) (1.579) (1.642) (1.552)

Andre driftsindtægter/(-omkostninger) 94 69 126 161 78

Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) 966 2.100 2.911 2.725 2.387

Særlige engangsposter (13) 6 (107) 8 39

Af - og nedskrivninger af materielle aktiver (134) (119) (168) (230) (249)

Af - og nedskrivninger af immaterielle aktiver (44) (163) (227) (242) (187)

Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) 775 1.824 2.409 2.261 1.990

Andel af associerede virksomheders resultat 3 0 0 0 0

Finansielle indtægter 539 1.031 1.474 1.101 989

Finansielle omkostninger (393) (978) (1.760) (1.254) (1.107)

Resultat før skat af fortsættende aktiviteter (EBT) 924 1.877 2.123 2.108 1.872

Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter 183 (584) (667) (403) (590)

Årets resultat af fortsættende aktiviteter 1.107 1.293 1.456 1.705 1.282

-20% 31% 31% 19% 32%

Årets resultat af ophørte aktiviteter 25 1 59 (41) (4)

Årets resultat 1.132 1.294 1.515 1.664 1.278

Rapporteret resultatopgørelse FLS
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Bilag 16 Reformuleret balance

Anlægsktiver 2006 2007 2008 2009 2010
Goodwill 3.135      3.191      3.263      3.369      3.663      
Erhvervede patenter og rettigheder 1.006      1.091      1.059      1.016      1.021      
Kunderelationer 900          914          893          954          1.006      
Andre immaterielle aktiver 143          184          233          188          156          
Færdiggjorte udviklingsprojekter 29            26            24            13            62            
Immaterielle aktiver under udvikling 19            19            50            149          240          
Grunde og bygninger 605          760          858          971          1.269      
Tekniske anlæg og maskiner 395          477          547          691          710          
Driftsmidler og inventar 114          200          234          222          234          
Materielle aktiver under opførelse 105          109          256          68            70            
Kapitalandele i associerede virksomheder 27            4              3              3              3              
Leasing aktiver 27            21            92            91            94            
Udskudte skatteaktiver 762          752          774          791          728          
Anlægaktiver i alt 7.266      7.748      8.286      8.526      9.256      

Arbejdskapital 
Varebeholdninger 832          1.463      1.802      1.760      1.960      
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.087      4.939      5.063      4.270      4.238      
Igangværende arbejder for fremmed regning 2.338      3.072      3.501      3.617      3.120      
Forudbetaling til underleverandører -          -          -          369          364          
Tilgodehavende hos associerede virksomheder 3              -          -          -          -          
Andre tilgodehavender 338          1.070      946          840          1.046      
Periodeafgrænsningsposter 34            120          236          118          97            
driftsbuffer 123          200          253          231          202          
aktiver bestemt for salt 132          8              8              -          -          
Arbejdskapital  (negativ påvirkning af FLS) 6.887      10.872    11.809    11.205    11.027    

Udskudte skatteforpligtelser 28            688          628          682          813          
Pensionsforpligtelser 97            126          200          246          219          
Andre hensatte forpligtelser 808          1.077      710          739          602          
Prioritetsgæld 50            7              6              17            -          
Bankgæld 79            481          86            7              4              
Finansielle leasingforpligtelser 3              3              2              3              2              
Forudbetalinger fra kunder 616          681          1.054      306          218          
Forudbetalinger fra kunder 2.156      3.178      2.899      3.087      1.973      
Igangværende arbejder for fremmed regning 1.586      2.207      3.278      3.666      3.752      
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.859      2.464      2.748      2.409      2.192      
Skyldige selskabsskatter 129          299          248          211          340          
Andre gældsforpligtelser 676          1.259      1.106      1.288      1.510      
Andre hensatte forpligtelser 656          699          1.142      1.199      1.404      
Periodeafgrænsningsposter 112          36            39            38            44            
aktiver bestemt for salg 5              -          -          -          -          
Arbejdskapital  (positiv påvirkning af FLS) 8.860      13.205    14.146    13.898    13.073    
Netto arbejdskapital -1.973    -2.333    -2.337    -2.693    -2.046    

Netto drifts aktiver (investeret kapital) 5.293      5.414      5.949      5.833      7.209      

Egenkapital 2006 2007 2008 2009 2010
Egenkapital 3.188      4.204      5.013      6.604      8.085      
Minoritetsinteresser 4              10            22            23            54            
koncernegenkapital 3.192      4.214      5.035      6.627      8.139      

Rentebærendegæld
Prioritetsgæld 149          386          376          358          346          
Bankgæld 2.904      1.829      1.074      813          812          
Finansielle leasingforpligtelser 65            51            192          189          195          
Andre gældsforpligtelser 50            7              6              108          127          
Rentebærende gæld i alt 3.168      2.273      1.648      1.468      1.480      

Likvide midler
Likvide beholdninger - drifts buffer 643          757          531          2.158      2.196      
Obligationer og børsnoterede aktier 366          244          142          75            136          
Andre finansielle aktiver 9              8              21            -          -          
Andre værdipapirer og kapitalandele 47            58            38            29            63            
Pensionsaktiver 2              6              2              -          15            
Likvide midler i alt 1.067      1.073      734          2.262      2.410      
Netto rentebærende gæld 2.101      1.200      914          -794        -930        

Investeret kapital (netto drifts aktiver) 5.293      5.414      5.949      5.833      7.209      

Reformuleret balance
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Bilag 17 Reformuleret resultatopgørelse 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DKK mio. 2006 2007 2008 2009 2010 

Nettoomsætning 13.321 19.967 25.285 23.134 20.186

Produktionsomkostninger (10.505) (15.692) (19.651) (17.715) (14.965)

Bruttoresultat 2.815 4.275 5.634 5.419 5.221

Salgs- og distributionsomkostninger (799) (1.025) (1.257) (1.200) (1.346)

Administrationsomkostninger (1.073) (1.196) (1.551) (1.642) (1.552)

Andre driftsindtægter/(-omkostninger) 102 0 0 0 0

Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) 1.045 2.054 2.826 2.577 2.323

Særlige engangsposter (14) 0 0 0 0

Af - og nedskrivninger af materielle aktiver (145) (121) (177) (239) (251)

Af - og nedskrivninger af immaterielle aktiver (48) (163) (227) (242) (187)

Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) 839 1.770 2.422 2.096 1.885


