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Executive summary 

The main purpose of this thesis was to estimate the market value of equity for the Danish unlisted 

fitness company Fitness World A/S as of 31/12/2013. The secondary purpose was to discuss the 

advantages and disadvantages of an IPO and recommend whether the company should be listed on 

the Danish stock exchange or remain privately owned. 

A strategic analysis was conducted to evaluate Fitness Worlds current and future non-financial val-

ue drivers. The conclusion of the analysis was that the company, as of today, is the market leader in 

the fitness industry in Denmark. Fitness World has centers in all regions of Denmark and has 

around half of all active fitness members. The company is the best when it comes to providing a 

convenient fitness experience to an affordable price. The strategic analysis also indicated that Fit-

ness Worlds market position might be threatened in the future. The intensity of rivalry in the indus-

try is high and the threat of new entrants and substitutes are similarly high. 

A financial analysis was also conducted to assess Fitness Worlds historic performance. The conclu-

sion of this analysis was that the company was improving performance in the first half of the analy-

sis period. In the second half of the period, the performance of the company was in a downward 

trend, only managing to improve the turnover rate of the invested capital. Compared to comparable 

competitors, Fitness World was performing well. The company outperformed the competitors in 

regard to NOPAT-margin, CAPEX and ROIC. The second biggest fitness chain in Denmark, fitness 

dk, performed better than Fitness World in relation to turnover rate of the invested capital. 

Based on the non-financial value drivers and the financial analysis, two budget scenarios were es-

tablished. Both scenarios were of a period of 10 years. Pro forma income statements, balances and 

cash flow statements were prepared to enable valuation of the company. It was forecasted that the 

performance of Fitness World would continue the downward trend that was identified in the finan-

cial analysis due to the high competition in the industry. 

The valuation was primarily based on the present-value models, DCF and EVA. Trading multiples 

was used to evaluate the realism in the estimate. The market value of equity for Fitness World as of 

31/12/2013 was estimated to 2,14 billion DKK, calculated under the assumption that either budget 

scenario was equally likely. The multiple analyses indicated that the estimate was realistic. 

It was recommended that Fitness World should not become listed as of this moment. Even though 

Fitness World could use this new source of financing, the disadvantages and the uncertainty regard-

ing the future of the market and the company are too great.  
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Denne afhandling omhandler hovedsageligt en praktisk værdiansættelse af en virksomhed. Dette 

indebærer en strategisk- og finansiel analyse, der danner grundlaget for budgetteringen. Motivatio-

nen for at lave en værdiansættelse skal findes i, at undertegnede foretrækker en praktisk problem-

stilling, hvor man ud fra relevant teori og empiri skal løse denne problemstilling.  

Dog har det hele tiden været ønsket at udarbejde mere end blot en værdiansættelse. Med andre ord 

skal værdiansættelsen benyttes til at sige noget om en beslutning eller problemstilling, som den 

valgte virksomhed står over for. Dermed bidrager afhandlingen med noget nyt i forhold til andre 

lignende afhandlinger. 

Herudover er det også et bevidst valg ikke at foretage en værdiansættelse af en de virksomheder, 

som en afhandling af denne type normalt ville beskæftige sig med. Derfor faldt valget på en virk-

somhed, der ikke er af samme kaliber som førnævnte virksomheder, men som dog stadig er kendt 

og succesfuld i Danmark. Dermed bidrager afhandlingen også med ny indsigt og viden i forhold til 

selve værdiansættelsen, da den omhandler en virksomhed, der ikke er værdiansat før. 

Valget af virksomheden faldt således på den danske fitnessvirksomhed Fitness World A/S (herefter 

benævnt FW eller virksomheden). Valget blev inspireret af en artikel i Børsen, hvor den administre-

rende direktør omtaler virksomhedens planer om en børsnotering i 20181. Først var hensigten at 

undersøge, hvornår en børsnotering af virksomheden er optimal. Da dette praktisk talt er umuligt at 

bestemme, blev dette dog fravalgt. Drejningen på afhandlingen tager derfor i stedet form af en dis-

kussion og anbefaling mht., hvorvidt FW skal lade sig børsnotere på nuværende tidspunkt eller ej. 

I forlængelse af ønsket om, at afhandlingen skal være af praktisk karakter, så påtages der en fiktiv 

konsulentrolle. Dermed tager afhandlingen karakter af en rapport, der kunne være udarbejdet af en 

rådgivningsvirksomhed, der er blevet kontaktet af FW for at komme med en anbefaling mht. en 

børsnotering (dog med alle de formelle krav, der er til en kandidatafhandling). 

Afhandlingen starter ud med en kort præsentation af FW. 

                                                 
1 F itness World jagter børsnotering i 2018, Børsen 
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FWs grundlægger, Henrik Rossing, åbner i 2005 virksomhedens første fitness center på Gasværks-

vej i København. Siden da har virksomheden haft stor succes på det danske marked og er vokset 

betydeligt2. I dag har virksomheden 151 træningscentre på landsplan3 og over 400.000 medlem-

mer4. 

Virksomhedens hovedaktivitet er at drive fitnesscentre og dermed beslægtede aktiviteter5. Koncep-

tet bag FW er simpelt og består i at yde effektiv træning i moderne centre, men samtidig bevare en 

uformel og hyggelig atmosfære, så alle kan være med uanset ambitioner og motivation. Dette tilby-

des til en overkommelig pris og der er endvidere ingen binding på medlemskaberne, så man kan 

melde sig ud, når man ikke har lyst eller tid til at træne6.  

FW tilbyder en række forskellige medlemskaber, så man har mulighed for at vælge en pakke, der 

passer til ens behov. Fx kan man købe et medlemskab, hvor man har adgang til al holdtræning i alle 

træningscentre og i den anden ende af spektret findes et medlemskab, der kun giver adgang til hold-

træning i weekenderne i ét bestemt center. Derudover kan man købe medlemskaber, der fx inklude-

rer fri adgang til en af følgende features: solarium, squash, Heat Wave træning, Beauty Angel, osv. 

Til sidst kan man også få et medlemskab, hvor man har adgang til alle ovenstående faciliteter. Pri-

serne på disse medlemskaber varierer fra 149 kr. til 399 kr. eksklusiv oprettelse, der normalt koster 

299 kr.7 

FW havde i årsregnskabet for 2013 en nettoomsætning på 860,3 mio. kr. Resultatet af den ordinære 

primære drift (EBIT) var på 123,4 mio. kr. og resultatet efter skat var på 82 mio. kr. I samme år 

havde virksomheden 634 gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede. En mere dybdegående gennem-

gang af virksomhedens økonomiske performance præsenteres i afsnit 3.2 F inansiel analyse. 

FW har en markedsandel på omkring 20% opgjort på basis af antallet af fitness centre i Danmark jf. 

en opgørelse fra 2012 udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut8 samt FWs årsrapport fra 2013. Den 

næststørste fitness kæde er fitness dk med 8,56% af markedets fitnesscentre. Dermed er FW den 

                                                 
2 F itness World sat til salg, Idrættens Analyseinstitut 
3 https://www.fitnessworld.dk/find-traeningscenter, per 3. april 2015 
4 https://www.fitnessworld.dk/om-fitnessworld, per 3. april 2015 
5 Fitness World A/S årsregnskab, 2013 
6 https://www.fitnessworld.dk/om-fitnessworld, per 3. april 2015 
7 https://www.fitnessworld.dk/priser, per 3. april 2015 
8 F itnessåret 2011 bød på store omvæltninger og konsolidering, Idrættens Analyseinstitut 



 7 

største enkeltstående fitnesskæde på markedet i Danmark. Virksomhedens strategiske position på 

fitnessmarkedet uddybes i afsnit 3.1 Strategisk analyse. 

Virksomheden er danskejet og grundlæggeren, Henrik Rossing, er hovedaktionær i virksomheden 

med en ejerandel på 72% gennem Bensimon Rossing ApS. Derudover er den nuværende admini-

strerende direktør, Per Nielsen, aktionær med en ejerandel på mere end 5% gennem Kaphi Holding 

ApS. Til sidst ejer Lehmann Holding ApS 10% af FW, men den ultimative ejer af dette holdingsel-

skab kan ikke bestemmes9.  

03:-8)%;&+4(%)41&+)/",-

Afhandlingens hovedformål er at besvare nedenstående overordnede problemformulering: 

Estimering af markedsværdien af egenkapitalen i F itness World A/S per den 31/12/2013 som going 

concern, herunder en diskussion og anbefaling om, hvorvidt virksomheden bør lade sig børsnotere. 

Til at hjælpe med det, opstilles nedenstående arbejdsspørgsmål, som besvares i kronologisk række-

følge for at opfylde den overordnede problemformulering: 

! Hvordan er Fitness World positioneret strategisk i forhold til interne såvel som eksterne fak-
torer? 

! Hvorledes har Fitness World præsteret økonomisk historisk, både isoleret set, men også i 
forhold til sammenlignelige konkurrenter? 

! Hvorledes kan Fitness World forventes at præstere økonomisk fremadrettet baseret på de to 
ovenstående punkter (budgetter)? 

! Hvad er markedsværdien af Fitness World per den 31/12/2013 som going concern? 

! Hvilke faktorer taler for og mod, at Fitness World går på børsen? 

! Hvad er anbefalingen til Fitness World mht. at lade sig børsnotere eller ej? 

Ovenstående arbejdsspørgsmål danner naturligt den overordnede struktur for afhandlingen eftersom 

de besvares i kronologisk rækkefølge. Strukturen for afhandlingen uddybes i afsnit 1.5 Struktur, 

teori og metode. 

                                                 
9 Ejerforhold, jf. den finansielle database Orbis. 
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Pga. afhandlingens begrænsede omfang er det desværre ikke muligt at undersøge alle aspekter i 

dybden. Derfor opstilles der nedenfor en række afgrænsninger, som også er med til at sikre, at pro-

blemformuleringen besvares på en klar og defineret måde. 

I forbindelse med værdiansættelsen af FW benyttes der hverken likvidations- eller realoptionsmo-

deller. Da det vurderes, at FW ikke er konkurstruet, vil værdien af virksomheden ved likvidation 

(planlagt eller tvang) være et misvisende estimat af dens sande værdi. Endvidere er det problema-

tisk at bestemme værdien ved denne metode pga. manglende adgang og kendskab til virksomhedens 

aktiver og værdien heraf. Realoptionsmodellen er ligeledes kompliceret at anvende, hvorfor den 

heller ikke er udbredt i praksis10 og ikke anvendes i denne afhandling. 

Per skæringsdatoen (den dato, hvor værdien af FW estimeres, dvs. den 31/12/2013) har FW kun 

aktivitet i Danmark. På grund af afhandlingens begrænsede omfang afgrænses den strategiske ana-

lyse i stor grad til det danske marked, selvom det forventes, at FW i den nære fremtid vil ekspande-

re til andre lande. Dermed antages det i forbindelse med budgetteringen, at landende FW ekspande-

rer til, i høj grad kan sidestilles med Danmark mht. demografi, konkurrencesituation, osv. 

Når de vægtede kapitalomkostninger (WACC) for FW bestemmes, så anvendes CAPM-modellen 

uden nogle modifikationer. I praksis justeres modellen ofte for en række forskellige faktorer, der er 

mere eller mindre teoretisk korrekte. For unoterede virksomheder er det fx udbredt at modificere 

CAPM med en illikviditetsrabat11. I afhandlingens kontekst er det dog ikke entydigt, hvorvidt og 

hvordan denne rabat skal anvendes (her tænkes særligt på effekten af en evt. børsnotering). Derfor 

omtales illikviditetsrabatten kun i Afsnit 5 ! Børsnotering af F itness World. 

I forlængelse af ovenstående punkt skal det nævnes, at der kun bestemmes ét WACC-estimat på 

trods af, at der i budgetteringen udarbejdes to scenarier. Det er ikke utænkeligt, at FW vægtede ka-

pitalomkostninger i realiteten er forskellige afhængig af scenarie. Det er dog ikke muligt at be-

stemme denne forskel, da der er mange faktorer, der spiller ind. Endvidere medvirker den identiske 

WACC til, at det er nemmere at vurdere, hvilket scenarie, der er at foretrække i forhold til maksi-

mering af FWs markedsværdi, da finansieringseffekten ikke påvirker værdiansættelsen. 

                                                 
10 F inancial Statement Analysis, side 211. 
11 Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis? af C. Petersen, T. Plenborg & F. Schøler 
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Herudover antages det i forbindelse med WACC, at den bogførte værdi af den nettorentebærende 

gæld er en god proxy for markedsværdien af denne. Nettorentebærende gæld indgår i kapitalstruk-

turvægtene. Den bogførte værdi anvendes, da det ikke er muligt, at bestemme markedsværdien i 

modsætning til egenkapitalen, hvor man bl.a. kan benytte sammenlignelige virksomheder. 

Til sidst afgrænses der fra at undersøge, hvornår en børsnotering af FW er optimal (timingoverve-

jelser). Som nævnt i afsnit 1.1 Indledning af motivation er dette praktisk talt umuligt. Endvidere 

kommenteres der ikke på, hvornår en børsnotering af FW er realistisk, men blot om virksomheden 

bør lade sig notere på nuværende tidspunkt eller forblive privatejet. 

03=->*)12*1)?-*+%)/-%,-4+*%#+-

I dette afsnit uddybes afhandlingens overordnede struktur, anvendte teorier samt metodiske overve-

jelser. Først og fremmest præsenteres afhandlingens overordnede struktur. Herefter uddybes af-

handlingens metodiske overvejelser og anvendte teorier. Dette indebærer en forklaring af afhand-

lingens videnskabsteoretiske indgangsvinkel til besvarelsen af problemformuleringen. Endvidere 

kommenteres der på den empiri / data, der anvendes i afhandlingens forskellige afsnit. Til sidst om-

tales, hvilke typer af kilder der anvendes, samt hvilke kriterier de skal opfylde. 

De teorier og metoder, der benyttes i afhandlingen, forklares kort i de tilhørende afsnit, hvor de an-

vendes. I samme ombæring diskuteres stærke og svage sider ved disse teorier og modeller. En mere 

omfattende forklaring af de anvendte teorier er fravalgt, da det formodes, at læser allerede har et 

dybdegående kendskab til disse teorier. 

03=30-.($6"#&/",+"'-%5+)%)#"+#+-'*)12*1)-

Som nævnt tidligere følger afhandlingens overordnede struktur naturligt arbejdsspørgsmålene udar-

bejdet i afsnittet 1.3 Problemformulering. Nedenfor er denne struktur illustreret grafisk: 
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F igur 1: A fhandlingens overordnede struktur - K ilde: Egen tilvir kning 

Som man kan se af ovenstående figur, starter afhandlingen ud med en introduktion, hvor blandt 

andet problemformulering og metode gennemarbejdes. Herefter påbegyndes afhandlingens analyse-

afsnit, hvor FWs strategiske position udforskes og virksomhedens økonomiske præstationer under-

søges nærmere. Analysens resultater og konklusioner anvendes i det efterfølgende afsnit, når for-

ventningerne for FWs fremadrettede præstationer formuleres i form af budgetter. Værdiansættelsen, 

som er næste afsnit, tager udgangspunkt i de udarbejdede budgetter og udmunder i et estimat af 

virksomhedens markedsværdi. Til sidst diskuteres argumenterne for og mod en børsnotering af FW 

på baggrund af de opbyggede modeller og analyser fra de foregående afsnit. Afslutningsvis afgives 

der en anbefaling om, hvorvidt FW bør lade sig børsnotere eller forblive privatejet. 
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I dette afsnit uddybes den videnskabsteoretiske tilgang, der anvendes ved bearbejdning af den valg-

te problemformulering. Endvidere forklares valget af empiri samt kilder og deres indflydelse på 

afhandlingens analyser og konklusioner. 

!"#"$"!%&'()*+,-.+/)01)/'+,%/'23-*3%

Overordnet set udarbejdes denne afhandling ud fra det post- / neopositivistiske paradigme. Dvs. at 

der ud fra en ontologisk betragtning findes én realitet, men den kan ikke forstås som helhed. Man 

arbejder ud fra en tankegang om kritisk realisme. Det betyder, at man erkender, at der findes denne 

ene realitet, men det er umuligt at forstå den fuldkomment12. I forhold til afhandlingen betyder det 

konkret, at jeg er indforstået med, at det ikke er muligt at inddrage og bearbejde al tilgængelig in-

formation i analysen, værdiansættelsen og diskussionen. Det er simpelthen for kompliceret for no-

gen enkeltperson at overveje og forstå hver enkelt detalje, der kan have indflydelse på disse emner. 

Endvidere er man som menneske ikke i stand til at vurdere denne realitet objektivt, da man i et eller 

andet omfang er influeret af sine erfaringer og værdier13. Det kommer blandt andet til udtryk i den 

strategiske analyse og budgetteringen, som specielt er præget af subjektive vurderinger, der i høj 

grad kan variere fra person til person. 

Med ovenstående betragtninger in mente arbejder man i det postpositivistiske paradigme efter en 

epistemologi om at tilnærme sig denne sande realitet. Denne tilnærmelse opnås ved at være op-

mærksom på ens egen påvirkning af det undersøgte og at være så neutral som muligt. Neutralitet 

kan opnås ved at anvende teorier og modeller, der anerkendt i det pågældende fagområde14. Jeg 

forsøger at opnå denne objektivitet og neutralitet i afhandlingen ved hovedsageligt at benytte teorier 

og modeller, der er bredt anvendt og anerkendt af praktikere såvel som teoretikere. Ydermere re-

formuleres alle benyttede årsregnskaber for at sikre et retvisende, objektivt billede. Regnskaber kan 

opbygges meget forskelligt (blandt andet afhængig af regnskabstype) og mange regnskabsposter er 

en vurderingssag15. Det betyder fx, at en virksomhed kan beslutte at afskrive et aktiv over 5 år og en 

anden virksomhed kan afskrive et identisk aktiv over 10 år. Således er det op til analytikeren at ens-

arte regnskabspraksis for at sikre objektivitet og et retvisende billede. 

                                                 
12 The Paradigm Dialog, side 20-21 
13 Samfundsvidenskabelige analysemetoder, side 26-27 
14 The Paradigm Dialog, side 21-22 
15 Teknikker i samfundsvidenskaben, side 81 
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Metodisk betyder den postpositivistiske tilgang, at realiteten forsøges undersøgt i dens naturlige 

sammenhæng16. Det betyder, at man ikke forsøger at isolere hvert enkelt faktors indflydelse på det 

undersøgte. I stedet forsøger man at identificere faktorernes indbyrdes relation og påvirkning af det 

undersøgte (også kaldet systemtankegangen17). Endvidere anvendes der også kvalitativ empiri un-

der dette paradigme, selvom det som udgangspunkt forringer præcisionen og objektiviteten i under-

søgelsen18. I denne afhandling inddrages der specielt kvalitativ empiri i den strategiske analyse. 

Afhandlingen udarbejdes overvejende med udgangspunkt i en deduktiv tilgang. Dvs. at jeg tager 

udsæt i allerede anerkendte generelle principper og teorier for at sige noget om det undersøgte19. 

Det betyder fx, at der anvendes velkendte teorier såsom Porters Five Forces, PESTEL- og VRIN-

modellen i den strategiske analyse. I den finansielle analyse benyttes en anerkendt fremgangsmåde 

til reformulering og anbefalede nøgletal. I værdiansættelsen anvendes udbredte modeller som DCF, 

EVA og multipler. Til sidst undersøges relevant litteratur for at identificere faktorer og sammen-

hænge, der kan danne basis for en diskussion af FWs motiver for at gå på børsen.  

!"#"$"$%456'1'%7%8-/-%

Som nævnt i ovenstående afsnit, så arbejder det postpositivistiske paradigme både med kvantitativ 

og kvalitativ empiri. Denne afhandling gør også brug af begge typer af empiri. Fordelen ved at be-

nytte begge typer empiri er, at de komplementerer hinanden godt. Kvantitativ empiri er meget kon-

kret og kan bruges til at identificere trends og udarbejde prognoser / forudsigelser. Kvalitativ empiri 

er derimod mere diffust, men det giver et større indblik i de bagvedliggende faktorer, der driver 

disse trends. Denne anvendelse af flere forskellige typer af empiri eller metode kaldes også metode-

triangulering20. Denne metodetriangulering kommer bl.a. til udtryk i afhandlingen i form af en stra-

tegisk- (kvalitativ) og finansiel (kvantitativ) analyse. Derudover vil diskussionen og vurderingen af 

FWs børspotentiale også baseres på begge typer empiri. 

Det kvalitative data indsamlet i den strategiske analyse forsøges kvantificeret i budgetteringsfasen, 

da dette data skal sammenkøres med det kvantitative data fra den finansielle analyse. Denne kvanti-

ficering foretages efter en anerkendt metode, men da sådan en proces er underlagt en grad af sub-

                                                 
16 The Paradigm Dialog, side 22-23 
17 Grøftegravning i metodisk perspektiv, side 40-45 
18 The Paradigm Dialog, side 22-23 
19 Den skinbarlige virkelighed, side 35 
20 Den skinbarlige virkelighed, side 165 
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jektivitet, vil det formentlig introducere en vis usikkerhed. Samlet set vurderes fordelene ved denne 

proces dog at være højere end denne usikkerhed. Alternativet er nemlig udelukkende at foretage 

budgetteringen på baggrund af den finansielle analyse, hvilket sjældent giver et retvisende billede af 

virkeligheden. 

Med hensyn til den empiri, der anvendes i en afhandling som denne, kan der opstå usikkerhed i dets 

gyldighed, pålidelighed og robusthed i forhold til det, man forsøger at undersøge21. I denne kontekst 

tænkes der specielt på datas tekniske gyldighed, der er udtryk for datas egnethed til at undersøge 

den valgte problemstilling22. I forbindelse med en værdiansættelse er det fx typisk nødvendigt at 

inddrage en peer-gruppe, som man kan sammenligne den undersøgte virksomheds resultater og 

præstationer med. Derudover anvender man ofte data omkring systematisk risiko fra peers, når man 

skal vurdere den undersøgte virksomheds risikoeksponering (specielt hvis den ikke er børsnoteret). 

Udvalget af peers til disse analyser er ofte begrænset og de vil sjældent være fuldstændigt sammen-

lignelige med den undersøgte virksomhed og derved reduceres empiriens gyldighed. Denne pro-

blemstilling behandles løbende i afhandlingen.  

For at sikre gyldigheden og robustheden af den anvendte empiri i diskussionsafsnittet anvendes så 

mange kilder som muligt.  

Pålideligheden af data søges sikret ved at eliminere metode- og modelfejl. Dette er primært relevant 

i forhold til den finansielle analyse og værdiansættelsen. I den finansielle analyse beregnes nøgletal-

lene både direkte fra de reformulerede resultatopgørelse samt balancer og ved brug af DuPont-

metoden. På denne måde minimeres muligheden for at nøgletallene er beregnet på et fejlagtigt 

grundlag. I selve værdiansættelsen benyttes både DCF- og EVA-modellen for at sikre, at den ikke 

indeholder nogle tekniske fejl.  

Til sidst skal det nævnes, at der sker en sortering af empiri med hensyn til datering. I den strategi-

ske- og finansielle analyse benyttes der ikke data, der er dateret efter værdiansættelsestidspunktet 

(31/12/2013). Når en ekstern analytiker skal værdiansætte en virksomhed, har denne ikke rådighed 

over information, der ligger efter denne skæringsdato. Derfor bør empiri efter denne dato ikke ind-

drages, da det ville reducere realismen og troværdigheden af analyserne. I fx diskussionsafsnittet 

                                                 
21 Teknikker i samfundsvidenskaben, side 17 
22 Problemorienteret projektarbejde ! en værktøjsbog, side 190-191 
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anvendes der dog information efter denne skæringsdato, da det er yderst relevant at inddrage den 

nyeste information, der kan have indflydelse på anbefalingen om at lade FW børsnotere eller ej. 

!"#"$"9%:'2()1%

Der findes overordnet set to typer af kilder: primære og sekundære. Førstnævnte type er data, der er 

indsamlet af analytiker(ne) selv, hvorimod sidstnævnte er data indsamlet af andre23. Denne afhand-

ling benytter sig hovedsageligt af sekundære kilder, hvilket blandt andet grunder i den postpositivi-

stiske tilgang. Ved at anvende sekundære kilder, der er anerkendte eller peer-reviewed, minimeres 

ens egen påvirkning af det undersøgte, hvilket resulterer i en mere neutral og objektiv analyse. Hvis 

man anvender primære kilder, kan man ikke undgå at have en eller anden grad af indflydelse på det 

undersøgte, hvilket svækker afhandlingens konklusioner. Desuden er kvaliteten af sekundære kilder 

ofte bedre, da disse kilder har flere ressourcer og mere tid til at indsamle data. 

Når det er sagt, skal det dog nævnes, at undertegnede alligevel kontaktede FW for at høre, om de 

var interesserede i et samarbejde. Selvom et samarbejde ud fra ovenstående betragtninger kan gøre 

afhandlingens analyser mindre neutrale, så bliver indholdet mere interessant både for forfatter og 

læser. FW var beklageligvis ikke interesseret i et samarbejde begrundet med travlhed. 

Når man hovedsageligt anvender sekundære kilder, så er det yderst vigtigt at udøve kildekritik. 

Selvom man personligt ikke selv har indflydelse på, hvordan data er indsamlet og fortolket, så har 

den sekundære kilde det. Derfor vurderes enhver kildes troværdighed og neutralitet inden data an-

vendes i afhandlingens analyser.  

                                                 
23 Den skinbarlige virkelighed, side 151 
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I analyseafsnittet af denne afhandling udarbejdes der en strategisk- og finansielanalyse. De over-

ordnede pointer og konklusioner fra disse analyser opsamles i en SWOT-matrice til sidst i afsnittet. 

Først foretages den strategiske analyse. 

730->*)6*+,/'2-6"6&B'+-

I dette afsnit analyseres og bestemmes FWs strategiske position på fitnessmarkedet. Den strategiske 

analyse er delt op i tre delanalyser: en makroanalyse, en brancheanalyse samt en virksomhedsanaly-

se. De anvendte modeller og teorier, der danner grundlag for disse analyser, præsenteres i de rele-

vante afsnit. 

73030-@62)%6"6&B'+-

Den første delanalyse, makroanalysen, baseres på PESTEL-modellen24. PESTEL-modellen anven-

des til at analysere de overordnede makro-faktorer, der påvirker en virksomhed eller industri. Et af 

kendetegnene ved disse faktorer er, at de enkelte aktører i markedet ikke kan påvirke dem (dette er 

dog ikke altid tilfældet). Modellen indeholder faktorerne politik, økonomi, sociokulturelle faktorer, 

teknologi, miljø samt lovgivning.  

Den stærke side ved denne model er, at den giver et godt overblik over de eksterne faktorer, der er 

med til at muliggøre værdiskabelse i det pågældende marked. Derudover får man en forståelse af 

branchens vækstmuligheder og trusler, som de enkelte virksomheder i branchen påvirkes af og må 

udnytte eller afdække for at overleve og skabe profit. 

De svage sider ved modellen er, at den ikke indeholder nogle faktorer, der behandler den enkelte 

branches specifikke konkurrenceforhold. Endvidere indeholder PESTEL udelukkende eksterne ma-

kro-faktor, hvilket betyder, at den enkelte virksomheds interne styrke og svagheder ikke analyseres. 

Derudover er det ikke alle faktorer, som PESTEL indeholder, der er relevante for visse brancher. Fx 

vurderes det, at miljø ikke har nævneværdig indflydelse på fitnessbranchen, hvorfor denne faktor 

ikke er inkluderet i analysen. Den sidste svage side ved denne model er, at den ikke fortæller noget 

om vigtigheden af de enkelte faktorer i forhold til hinanden og over tid. Dermed er det op til analy-

tikeren selv at vurdere, hvilke faktorer der udgør de største muligheder og trusler.  

Den første faktor, der analyseres, er økonomi. 
                                                 
24 Strategy Theory & Practice, side 54-55 
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Udvikling i BNP 

Uanset hvilket marked man ønsker at undersøge, så er økonomi formentlig en af de vigtigste fakto-

rer, når det drejer sig om at vurdere dets attraktivitet. Den økonomiske udvikling generelt samt i den 

pågældende branche bestemmer nemlig i høj grad den potentielle vækst, man kan forvente af den 

analyserede virksomhed. Dette er ingen undtagelse for fitnessbranchen. I nedenstående tabel er ud-

viklingen i BNP for EU og Danmark opstillet: 

!"#$%&'&()*& +,,-& +,,.& +,/,& +,//& +,/+& +,/0&
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Tabel 1: Vækst i BNP for E U og Danmark - K ilde: The World Bank 

Som man kan se af tabel 1, så har udviklingen i BNP været meget svingende siden finanskrisen 

indtrådte omkring år 2008. Endvidere kan man se, at Danmark var hårdere ramt end EU-zonen ge-

nerelt. Væksten i fitnessbranchen blev påvirket af krisen, men på trods af disse svingende og endda 

negative vækstrater i BNP, så voksede fitnessmarkedet. FW formåede også at trodse finanskrisen og 

præsterede tocifrede vækstrater i samtlige år. Dette uddybes i hhv. 2.1.2.1 Truslen fra nye konkur-

renter og 2.2.6.5 Trend- og common-size analyse. 

Lavt renteniveau 

Som følge af finanskrisen har mange virksomheden været hårdt ramt og mange har været nødsaget 

til at lukke eller frasælge. Denne tendens gjorde sig også gældende i fitnessbranchen. Koblet med 

en faldende rente har dette muliggjort en eksplosiv vækst for FW, der ikke var lige så påvirket af 

krisen. FW udnyttede denne situation og har således opkøbt en lang række konkurrenter. FWs 

vækststrategi forklares nærmere i 2.1.3.3 Ressourcer, der er svære at efterligne. 

$"!"!"$%<0=3'=*'*3%

Stramning af forbrugeraftalelovgivningen 

Fitnessmarkedet i Danmark er ikke udsat for nogen særlig risiko mht. lovgivning og regulering. 

Dog blev forbrugeraftaleloven i 2010 ændret, således at fitnesscentrene ikke længere kan binde de-

res medlemmer i op til 12 måneder. Som følge af denne ændring er det nu kun lovligt at binde med-

lemmerne i op til 6 måneder. Denne ændring havde dog lille betydning for det danske fitness-
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marked, da mange udbydere på dette tidspunkt allerede havde afskaffet bindingsperioden fuldstæn-

dig for at tiltrække flere medlemmer25. 

Opkøb af konkurrenter hæmmes af konkurrencemæssige hensyn 

FWs opkøbsstrategi har indtil videre været uhindret pga. virksomhedens og opkøbskandidaternes 

begrænsede størrelse. Fremadrettet vurderes det dog, at FW ikke kan benytte sig af denne vækst-

strategi i ligeså høj grad (i hvert fald på det danske marked). Dette skyldes, at virksomheden nær-

mer sig omsætningstærsklen på 900 mio. kr., hvilket betyder at opkøb af danske konkurrenter, der 

omsætter for mere end 100 mio. kr. årligt, skal indberettes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen26.  

$"!"!"9%>02'/',%

Sundhedspolitik i Danmark og E U 

Politisk er der meget fokus på at forbedre sundheden for den danske befolkning. Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse har fx udarbejdet en rapport, der gennemgår det offentliges indsats mht. 

at forbedre danskernes helbred27. I denne rapport oplister ministeriet 7 hovedmål, som der specielt 

er fokus på at nå. Disse er at: den sociale ulighed i sundhed skal mindskes, flere børn skal trives og 

have en god mental sundhed, flere voksne skal trives og have god mental sundhed, flere skal vælge 

et røgfrit liv, færre skal have et skadeligt alkohol forbrug og alkoholdebuten skal udskydes blandt 

unge, færre børn skal være overvægtige samt flere skal bevæge sig mere i dagligdagen. 

Det er ikke alle ovenstående hovedmål, der er relevante i forhold til fitnessbranchen, men den over-

ordnede strategi, et sundere liv for alle, vil utvivlsomt have en eller anden effekt på danskernes brug 

af fitnesscentre. Det kan enten være direkte i form af partnerskab, hvor det offentlige og idrætsfor-

eninger arbejder sammen for at forbedre befolkningens sundhed28. Det kan også være mere indirek-

te i form af det offentliges indsats for at forbedre børns trivsel. Dette sker blandt andet gennem en 

ændring af skolereformen, hvor fysisk aktivitet i højere grad skal være en del af skoledagen29. Ef-

fekten af disse offentlige indsatser resulterer formentlig på sigt i en stigning i af fysisk aktive dan-

skere og dermed også antallet af medlemmer i de danske fitnesscentre. 

                                                 
25Slut med lange bindingsperioder, Idrættens Analyseinstitut 
26 Fusionskontrol ! Vejledning, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
27 Sundere liv for alle, side 6-18 
28 Sundere liv for alle, side 22-23 
29 Sundere liv for alle, side 17 
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På EU-niveau er borgenes helbred også en høj prioritet. Der er således udarbejdet en officiel strate-

gi med henblik på at reducere andelen af overvægtige, motivere fysisk aktivitet, stoppe rygning, 

forhindre livsstilssygdomme, osv.30 Dermed har de lande, som FW kunne tænkes at ekspandere til 

formentlig allerede implementeret lignende tiltag, der kan øge antallet af potentielle medlemmer. 

Nedsættelse af den danske selskabsskat 

En anden politisk faktor, der påvirker fitnessbranchen og det danske erhvervsliv generelt, er nedsæt-

telsen af den danske selskabsskat. De danske politikere vedtog i juni 2013 Vækstplan DK, som med 

en række initiativer skal sætte gang i væksten. Bl.a. besluttede de, at den danske selskabsskat skal 

nedsættes, således at den er 24,5% i 2014, 23,5% i 2015 og 22% i 2016 og fremefter31.  

$"!"!"?%@),*0203'%

På den teknologiske front er der ikke de store fremskridt, når det kommer til fitnessindustrien isole-

ret set. Man benytter vægte, stænger, maskiner og andre redskaber, som ikke har ændret sig betyde-

ligt siden de først blev opfundet. 

Apps og anden software 

Der man kan forestille sig de største ændringer mht. teknologi, der har relevans for fitnessbranchen 

er elektronik, der kan simplificere eller motivere. Det kan fx være applikationer, der enten på mo-

biltelefonen, internettet eller i selve fitnesscentret hjælper med at sammensætte træningsprogram, 

planlægge træning og holde styr på fremskridt. Der findes allerede mange forskellige applikationer 

til mobiltelefonen og disse kan være med til at motivere brugerne og holde dem i gang. Nogle fit-

nesskæder udbyder også sin egen applikation, heriblandt FW. Med denne applikation kan man 

blandt andet holde styr på sin træning og tilmelde sig holdøvelser32. 

$"!"!"#%A0B'0,C2/C1)22)%D-,/01)1%

Fysisk aktiv livsstil 

En af de store drivfaktorer for udviklingen i fitnessbranchen er sociologiske tendenser og ændrin-

ger. Det er bl.a. blevet mere almindeligt, at tænke på sit helbred og aktivt forsøge at forbedre det fx 

ved at dyrke motion. Dette kommer blandt andet til udtryk i medlemstallene hos diverse idrætsfor-

eninger: 

                                                 
30 Fostering good health in an ageing Europe ! Action at EU level, EU 
31 Selskabsskattesatser i EU-landene 1995-2014, Skatteministeriet 
32 https://www.fitnessworld.dk/smartphone-apps, per 3. april 2015 
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Tabel 2: M edlemmer i danske idrætsforeninger - K ilde: Danmarks Statistik 

Denne tabel illustrerer, at flere og flere på en eller anden måde er fysisk aktiv ! i dette tilfælde ved 

at være medlem af et (eller flere) af ovenstående forbund. Medlemstallene for de kommercielle fit-

nesscentre understøtter denne tendens: 

 
Tabel 3: F itness trodser finanskrisen ! K ilde: Idrættens Analyseinstitut 

Det har ikke været muligt at finde medlemstal for årene 2010, 2011 og 2012, men i 2013 var antal-

let på 800.000 medlemmer33. Dermed er en stor og voksende andel af den danske befolkning fysisk 

aktive, hvilket gavner fitnessbranchen herunder FW. 

Stigende uddannelsesniveau 

En anden sociologisk tendens, der kan have positiv indflydelse på den danske befolknings sundhed 

er uddannelsesniveauet. Mange undersøgelser viser, at der er en klar sammenhæng mellem uddan-

nelsesniveau og sundhed. Selvom 60%-70% af denne sammenhæng kan forklares af rygning og 

alkoholvaner, så kan fysisk aktivitet stadig have betydning34. Herunder er udviklingen i den danske 

befolknings uddannelse illustreret i en tabel: 

&12& +,,.& +,/,& +,//& +,/+& +,/0&
32456$#789& *<+$.<-*.# *<*6.<$''# *<*'*<'5*# *<*.*<'+*# *<*&$<&'*#
:8;95<=;5>$'>8&466>5598$92& +,-<5.$# +&$<+5&# +&,<&&.# +&6<-,*# +5-<6**#
?2@A92A$<=;5>$'>8&466>5598$92& '-<-'*# '-<5'-# ''<,6.# 6$<.*.# 6,<++,#
?2@A92A$466>5598$92& *<+--<6&5# *<+-&<.5*# *<+.6<-$&# *<+.,<.,+# *<+55<&,$#
B72%9&A'6929<C9569&466>5598$92& *.,<6*&# *..<&*.# *.'<6*+# *-*<'6.# *-,<55*#
D9889;8>5<9&A'6929<C9569&466E& &'6<.'$# &65<6''# 5$+<&'+# 5$&<$.*# 5$'<**$#
(>F@9872& .&<5,$# .-<'$*# -+<+-&# -6<,*5# '*<6,-#
G>5<9&A'6929<C9569&466>5598$92& +&+<**&# +5*<''*# +.*<+,,# +-*<$',# +'$<6'$#
H72$#92466>5598$92& *&<.6-# *5<.'&# *.<6&*# *'<*&,# *'<,66#

Tabel 4: Den danske befolknings højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) - K ilde: Danmarks Statistik 

                                                 
33 Number of members in health and fitness clubs in European countries 2013, Statista 
34 Sundere liv for alle, side 6 
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Af ovenstående tabel kan man observere, at det generelle uddannelsesniveau i Danmark er stigende. 

Fx er antallet af personer med en henholdsvis kort og lang videregående uddannelse steget med 

5,9% og 3,8%. Dette taler, alt andet lige, for en stigende interesse for at opretholde et sundt helbred, 

hvilket bland andet kan få betydning for fitnessmarkedet i Danmark. Sammenhæng mellem uddan-

nelsesniveau og sundhed understøttes endvidere af en undersøgelse, der viser, at 45% af medlem-

merne i fitnesscentre er funktionærer / tjenestemænd og 23% er under uddannelse35. 

73037-C)6"D$+6"6&B'+-

Den anden delanalyse tager udgangspunkt i Porters Five Forces modellen36. Denne model anvendes 

til at bestemme konkurrencesituationen i en branche ved at kigge på fem branchespecifikke fakto-

rer. Disse faktorer er leverandørernes forhandlingskraft, kundernes forhandlingskraft, truslen fra 

nye konkurrenter, truslen fra substituerende produkter og til sidst konkurrenceintensiteten på mar-

kedet, som delvist bestemmes af de fire førstnævnte faktorer. I modsætning til faktorerne i PE-

STEL, så kan faktorerne i Porters Five Forces i begrænset omfang påvirkes af de enkelte virksom-

heder.  

Fordelen ved Porters Five Forces modellen er, at den er god til at vurdere, hvilke branchespecifikke 

faktorer en virksomhed skal tilpasse sig for at skabe værdi. Desto bedre en virksomhed er til at til-

passe sig eller måske endda påvirke forholdene i branchen, desto større sandsynlighed er der for, at 

virksomheden kan skabe værdi og profit. Dermed afdækker modellen en af de svage sider af PE-

STEL, som ikke giver denne branchespecifikke viden. 

En af ulemperne forbundet med denne model er, at den isoleret set ikke siger noget om, hvorledes 

den pågældende virksomhed er i stand til tilpasse sig. Med andre ord identificerer den ikke styrke, 

der muliggør værdiskabelse i branchen eller svagheder, der reducerer dens chancer for overlevelse. 

I lighed med PESTEL, så specificerer Porters Five Forces heller vigtigheden af de enkelte faktorer 

relativt til hinanden eller over tid. Dermed er det også her op til brugeren selv at vurdere, hvorledes 

de skal vægtes i forhold til virksomhedens evne til at skabe værdi. Til sidst er det en ulempe, at mo-

dellen ikke indeholder alle faktorer, som kan have indflydelse på den branchespecifikke situation. 

Dette kunne være faktorer såsom komplementære produkter, arbejdskraft og lignende.  

Brancheanalysen starter med et kig på truslen fra nye konkurrenter. 

                                                 
35 F itnesskultur mellem forening og forretning, side 31 
36 The five competitive forces that shape strategy, af M. Porter 
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Høj vækst i fitnessbranchen 

På trods af udviklingen i den generelle økonomi, som vist i 2.1.1.1 Økonomi, så formår fitnessmar-

kedet at præstere positive vækstrater. I nedenstående figur illustreres den samlede markedsværdi og 

vækst i fitnessindustrien på det europæiske marked (angivet i millioner dollars): 

 
F igur 2: M arkedsværdi og vækst i fitnessbranchen - K ilde: M arketL ine 

Af ovenstående figur kan man se, at væksten fra 2009 til 2013 har været på omkring 5%-6% bortset 

fra i 2012, hvor markedet kun voksede med lige under 4%. Årsagen til den lavere vækst i 2012 kan 

forklares ved et fald i den generelle vækst i BNP, der i samme år i reelle termer var -0,4% i EU37. 

Den gennemsnitlige vækst over denne femårige periode var således 5,2%, hvilket er noget over 

økonomiens generelle tilvækst. 

Den historiske vækst forventes at forsætte i fremtiden. Dette illustreres i nedenstående figur (angi-

vet i millioner dollars): 

 
F igur 3: Forventet markedsværdi og vækst i fitnessbranchen - K ilde: M arketL ine 

                                                 
37 Se Tabel 1: Vækst i BNP for EU og Danmark. 
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Af denne figur kan man observere, at den fremtidige vækst forventes at ligge omkring 5%-6% pro 

anno. Den gennemsnitlige forventede vækst er marginalt lavere end den historiske og er på 5,1%. 

Da der ikke er tegn på afmatning i den historiske eller forventede udvikling i markedsværdien af 

fitnessmarkedet, må det konkluderes, at fitness som overordnet koncept er i vækstfasen mht. pro-

duktlivscyklussen38. Dette er en attraktiv fase for nye konkurrenter, da det er forholdsvis nemt at 

etablere sig på markedet, uden at skulle vinde markedsandele fra andre aktører. Endvidere er det 

ikke nødvendigt med store investeringer i udbredelsen af kendskabet til konceptet.  

Lave kapitalk rav 

Truslen fra nye konkurrenter øges yderligere pga. de lave kapitalkrav, der er for at starte et fitness-

center op. For at starte et fitnesscenter skal man i princippet blot bruge et rum samt nogle maskiner 

og vægte. Da det er muligt at leje og lease disse ting, behøver den initiale investering ikke overstige 

omkring 300.000-500.000 kr.39 afhængig af, hvilken type fitnesscenter, man ønsker at oprette. 

Dermed er det muligt for privatpersoner at starte eget fitnesscenter, hvilket man også observerer i 

praksis. En anden faktor, der er med til at reducere kapitalkravene til at etablere sig på fitnessmar-

kedet er, at man tidligt i opstartsfasen får en indgående pengestrøm. Medlemskab til et fitnesscenter 

er forudbetalt og kunderne skal ofte betale et oprettelsesgebyr. Denne indgående pengestrøm fra 

kunderne kan være med at finansiere yderligere investeringer og betale leje- og leasingydelser på 

allerede anskaffet materiel. 

Nemt for fitnessmedlemmer at skifte center 

Det er forholdsvis nemt og billigt for personer, der allerede er medlem i et andet fitnesscenter at 

skifte til et andet. Fitnesscentrene på det danske marked benytter sig, som nævnt tidligere, ikke 

længere af bindingsperioder, så kunderne kan med kort tids varsel flytte til et andet center. Ofte 

behøver kunderne ikke engang betale et oprettelsesgebyr ved tilmelding til et nyoprettet center, da 

disse tit kører kampagner, hvor man sparer dette gebyr. Disse lave omkostninger ved at skifte fra et 

fitnesscenter til et andet er med til at øge truslen fra nye konkurrenter. 

Vurdering: Overordnet set vurderes truslen fra nye konkurrenter til at være høj. 

                                                 
38 Regnskabsanalyse og værdiansættelse ! en praktisk tilgang, side 101 
39 http://sport-solution.com/opstart-af-fitnesscenter/, per 3. april 2015 
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Der kan sondres mellem to typer af kunder i fitnessbranchen. Den første type er individuelle perso-

ner, der køber medlemskab til sig selv og så findes der firmaer, der køber medlemskab til sine an-

satte. 

Individuelle kunder 

Isoleret set har de individuelle kunder en lav forhandlingskraft. Som enkeltkunde udgør de en lille 

andel af et fitnesscenters samlede indtægter og er derfor ikke afhængige af deres medlemskab. Som 

gruppe har disse kunder dog en stor forhandlingskraft. Fitnessbranchen er præget af en lav grad af 

differentiering og de omtalte lave omkostninger ved at skifte til et andet fitnesscenter medfører, at 

centrene skal være påpasselige med ændringer, ellers risikerer de, at store grupper af kunder skifter 

eller melder sig ud. Denne effekt forstærkes af, at kunderne generelt ikke er afhængig af at være 

medlem af et fitnesscenter. Hvis forholdene i centrene ikke er i orden, eller medlemskabet er for 

dyrt, så kan kunderne benytte sig af alternative motionsformer (dette uddybes i afsnit 2.1.2.3 Kon-

kurrence fra substituerende produkter) eller skifte til en konkurrent. 

F irmaer 

Firmaer, som er den anden type kunde, har større forhandlingskraft end de individuelle kunder, da 

de repræsenterer en gruppe af potentielle medlemmer. Dermed udgør de som enkeltkunde en større 

andel af et fitnesscenters indtægter, hvilket gør dem mere tilbøjelige til at give rabatter, fordelagtige 

medlemsvilkår osv. Denne kundetype er dog formentlig ikke lige så tilbøjelig til at skifte til et andet 

fitnesscenter, hvis der sker ugunstige ændringer, da det er en mere administrativ- og ressourcetung 

proces end for den individuelle kunde. 

Vurdering: Samlet set vurderes kundernes forhandlingsstyrke til at være moderat. 

$"!"$"9%:0*,C11)*B)%D1-%+C.+/'/C)1)*()%610(C,/)1%

Alternativer til fitness 

I Danmark er fitness i høj grad blevet en accepteret og udbredt motionsform. 14,3% af den danske 

befolkning har således et medlemskab i et fitnesscenter. Dette er markant højere end i visse andre 

europæiske lande såsom Frankrig og Italien, hvor kun omkring 6,5% af befolkningen har et fit-

nessmedlemskab. Dog er denne andel lavere end i fx Norge, hvor 15,8% har et medlemskab40. Dette 

                                                 
40 Markedsværdi og vækst i fitnessbranchen, MarketLine, side 6 
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kan enten være udtryk for, at der generelt er flere fysisk aktive i Norge eller at danskerne i højere 

grad dyrker motion i andre sammenhænge. En undersøgelse blandt danskere, der er tilmeldt et 

kommercielt eller foreningsbaseret fitnesscenter, viser at henholdsvis 43% og 52% dyrker andre 

former for motion end fitness. Dette gør de i høj grad på selvorganiseret basis41, hvilket kunne tyde 

på, at danskerne i nogen grad benytter sig af andre motionsformer end fitness. 

Der findes en lang række af substituerende motionsformer, som man kan benytte sig af i stedet for 

at være medlem i et fitnesscenter. Nogle af disse er motionsløb / jogging, cykling, svømning, roning 

osv. Motionsløb / jogging er meget udbredt i Danmark, hvor ca. 25% af den voksne befolkning re-

gelmæssigt løber en tur42. Nogle af disse substitutter er tilmed betragteligt billigere end at være 

medlem af et fitnesscenter, hvilket øger konkurrencen fra disse. Konkurrencen fra ovenstående sub-

stituerende produkter virker umiddelbart til at være størst i sommermånederne, hvor vejret er godt 

og man passende kan flytte sin træning udendørs43.  

Vurdering: Baseret på ovenstående analyse vurderes konkurrencen fra substituerende produkter at 

være høj. 

$"!"$"?%<)=)1-*(G1)1*)+%D01F-*(2'*3++/E1,)%

Det har ikke været muligt at bestemme antallet og størrelsen af leverandørerne af fitnessudstyr. Dis-

se parametre har stor betydning for deres forhandlingsstyrke, for jo flere og mindre de er, jo flere 

alternativer har fitnesscentrene og omvendt. Dette reducerer, alt andet lige, leverandørernes for-

handlingsstyrke. Der findes endvidere ikke information omkring leverandørernes afhængighed af 

fitnessbranchen. 

Lave omkostninger ved at skifte leverandør 

Selvom det ikke er muligt at bestemme ovenstående, er det stadig muligt at vurdere leverandørernes 

forhandlingsstyrke i en vis udstrækning. Fitnessudstyr er ofte standardiseret og graden af differenti-

ering er lav. Dvs. at maskinerne opfylder de samme behov og fitnesscentrene kan uden videre skifte 

leverandør, da udstyr fra den ene leverandør ofte er kompatibelt med udstyr fra en anden. Dette 

taler for at fitnesscentrene er tilbøjelige til at være indifferente mht., hvilken leverandør de anvender 

(så længe pris og kvalitet er i overensstemmelse med fitnesscentrenes forventninger).  

                                                 
41 F itnesskultur mellem forening og forretning, side 55 og 56 
42 F itnesskultur mellem forening og forretning, side 25 
43 F itness trodser finanskrisen, Idrættens Analyseinstitut 
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Vurdering: Baseret på ovenstående overvejelser vurderes leverandørernes forhandlingskraft til at 

være lav. 

$"!"$"#%:0*,C11)*B)'*/)*+'/)/)*%'%.1-*BF)*%

Konkurrencesituation 

Konkurrencesituationen på fitnessmarkedet betegnes bedst som fuldkommen konkurrence eller hy-

perkonkurrence44. Fitnessmarkedet er fragmenteret med mange aktører af forskellig størrelse. Der er 

enkelte store kæder, der kan findes i hele landet. Så er der de mindre kæder, som befinder sig i vise 

regioner af landet. Til sidst er der de enkeltstående centre, der muligvis er opstartet og styret af pri-

vatpersoner. 

Stort antal konkurrenter 

Koncepterne i disse fitnesscentre varierer i lige så stor grad som størrelsen på aktørerne. Nogle cen-

tre tilbyder adgang til de helt basale træningsforhold med mulighed for at tilmelde sig hold, hvis 

man er interesseret i en speciel form for træning, fx Crossfit, spinning, Zumba, osv. Andre centre 

henvender sig til nicher og tilbyder udelukkende disse specielle træningsformer, som fx Crossfit 

Copenhagen. Desuden er der centre, der opfylder et snævert formål, som fx Nørrebro Fysioterapi og 

Træningscenter, der specielt tilbyder faciliteter og rådgivning til personer med skader eller smerter. 

Der findes også andre koncepter, som ikke uddybes her45.  

Lav differentieringsgrad 

Ovennævnte koncepter er en af de få måder, hvorpå fitnesskæderne kan differentiere sig fra hinan-

den. Denne form for differentiering er dog meget svag, da det er nemt for konkurrenter at kopiere 

koncepterne. Endvidere er omkostningerne ved at skifte fra det ene center til det andet, som nævnt i 

afsnit 2.1.2.2 Kundernes forhandlingsstyrke, lave. Derfor er pris i høj grad en konkurrenceparame-

ter på fitnessmarkedet.  

Kommercielle- versus foreningscentre 

Det er vigtigt at nævne, at der også er en rivalisering mellem de kommercielle og de foreningsbase-

rede fitnesscentre. Der er generelt set en demografisk forskel mellem medlemmerne i disse to typer 

af centre. Andelen af personer, der benytter sig af foreningsbaserede fitnesscentre stiger nemlig med 

                                                 
44 Strategy Theory & Practice, side 58 
45 F itnessåret 2011 bød på store omvæltninger og konsolidering, Idrættens Analyseinstitut 
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alderen46. I nedenstående tabel kan man se udviklingen i gennemsnitsalderen i Danmark fra 2005 til 

2013: 

#12& +,,I& +,,J& +,,K& +,,-& +,,.& +,/,& +,//& +,/+& +,/0&
K8:8#:0198A# ,6%-# ,6%'# ,6%6# &$# &$%*# &$%+# &$%&# &$%.# &$%-#

Tabel 5: Gennemsnitsalderen i Danmark - K ilde: Danmarks Statistik 

Siden 2005 er gennemsnitsalderen steget med 1 år og trenden ser ud til at forsætte. Alt andet lige, 

må man konkludere, at de foreningsbaserede fitnesscentre i fremtiden vil udgøre en større konkur-

rencemæssig trussel. Endvidere er der også en forskel mht. motiverne med fitnesstræningen. 33% af 

medlemmerne i de foreningsbaserede centre nævner således, at den vigtigste årsag til deres indmel-

delse er ønsket om en bedre fysisk form. For medlemmerne i de kommercielle centre er denne andel 

blot 23% skarpt efterfulgt af ønsket om en flottere, mere veltrænet krop med 22%47. På trods af dis-

se forskelle er der dog stadig et stort overlap mellem medlemmerne i de kommercielle og for-

eningsbaserede centre, hvilket også øger den nuværende konkurrenceintensitet. 

Vurdering: Overordnet set vurderes konkurrenceintensiteten i fitnessbranchen til at være høj. 

7303:-E/)2'%4$+#'6"6&B'+-

VRIN-modellen anvendes i den tredje og sidste strategiske delanalyse48. Modellen anvendes til at 

bestemme en virksomheds interne styrker og dermed indirekte også dens svagheder. I modsætning 

til de to andre modeller, der er gennemgået indtil videre, så er denne model ressourcebaseret og 

ikke markedsbaseret. Dvs. at den kigger indad i virksomheden for at identificere ressourcer, der 

giver en konkurrencemæssig fordel i forhold til konkurrenter. Disse ressourcer opdeles i fire kate-

gorier: værdifulde, sjældne, svære at efterligne og ikke-substituerbare.  

Den stærke side ved VRIN modellen er, at den giver et indblik i, hvordan den pågældende virksom-

hed adskiller sig fra de andre. Alle aktører i en branche kan benytte PESTEL og Porters Five Forces 

til at analysere information omkring makrofaktorer og branchen, men dette giver ikke en konkur-

rencemæssig fordel, da alle netop har adgang til denne viden. VRIN identificerer derimod ressour-

cer, som konkurrenterne ikke nødvendigvis besidder og forklarer derved, hvorfor nogle virksomhe-

der præsterer bedre end andre. En anden stærk side ved denne model er, at den specificerer vigtig-

                                                 
46 F itnesskultur mellem forening og forretning, side 30 
47 F itnesskultur mellem forening og forretning, side 78 
48 Strategy Theory & Practice, side 87-88 
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heden af de ressourcer, som den identificerer. Desto højere ressourcerne befinder sig i de fire kate-

gorier, desto vigtigere er de for virksomhedens konkurrencemæssige position. 

VRINs svage sider inkluderer bl.a., at det er svært at bestemme, hvilke interne ressourcer, der ulti-

mativt skaber merværdi for virksomheden. Som ekstern analytiker har man ikke information om, 

hvilken viden, processer eller lignende, den pågældende virksomhed benytter sig af. Man kan ofte 

kun observere de resultater og dispositioner, som virksomheder foretager sig fra et eksternt perspek-

tiv. En anden svag side ved denne model er, at det kan være udfordrende at placere virksomhedens 

interne ressourcer i de fire førnævnte kategorier. Modellen specificerer nemlig ikke præcis, hvilke 

kriterier, der skal være opfyldt for, at en ressource skal placeres i den ene eller den anden kategori. 

Først identificeres FWs værdifulde ressourcer. 
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Bundling af ydelser 

En af FWs værdifulde ressourcer er virksomhedens evne til at tilbyde mange forskellige ydelser til 

dens medlemmer. Når man er tilmeldt et af FWs centre, så har man adgang til standardudstyret, 

såsom løbebånd, vægte, diverse kabelmaskiner osv. Derudover kan man tilmelde sig hold, hvor der 

er en instruktør til at vejlede og motivere. Der findes en lang række forskellige hold49, således at det 

er muligt at finde et, der kan hjælpe det enkelte medlem med at opfylde sit behov. Man får i udvalg-

te centre også adgang til andre faciliteter som fx svømmehal og squashbaner. Til sidst er det muligt 

at få et personligt træningsprogram, træningssession og kostplan med eller uden opfølgning. Denne 

"#$%&"#$&'()*+,-*.'&/"&"#$012,,-.2&3+2,02$&2$&%2+&4-l at skabe merværdi for medlemmerne50, hvilket 

tiltrækker nye medlemmer og holder på de nuværende. 

F leksibel organisation 

En anden værdifuld ressource for FW er virksomhedens fleksible organisation. 634 gennemsnitlige 

fuldtidsansatte men 2.900 ansatte i koncernen. FW angiver fx, at koncernen har 2.900 ansatte, men 

omregnet til gennemsnitlige fuldtidsansatte svarer dette kun til 634 medarbejdere51. Denne markan-

te forskel skyldes FWs udbredte brug af instruktører med vekslende arbejdstimer. Medarbejdere på 

denne type kontrakter har sjældent de samme rettigheder som fuldtidsansatte og FW kan hurtigt 

øge, reducere eller ændre på medarbejderstaben, hvis det skulle blive nødvendigt. Endvidere udby-
                                                 
49 https://www.fitnessworld.dk/holdtraening, per 3. april 2015 
50 Competitive Advantage in the Health and F itness Industry: Developing Service Bundles, af J. Woolf 
51 Fitness Worlds årsrapport fra 2013 ! ledelsesberetning og note 1 
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der FW sine egne uddannelseskurser, der sikrer, at holdtrænerne opfylder de nødvendige kvalifika-

tioner og hurtigt kan efteruddannes, hvis nye hold og træningsformer begynder at blive populære52 

Investering i moderniser ing af fitnesscentre 

Den tredje værdifulde ressource, som FW er i besiddelse af, er nye og moderne træningsfaciliteter. 

FW investerer løbende i nyt udstyr samt faciliteter og vedligeholder det nuværende, selvom det på 

kort sigt forværrer virksomhedens resultater53. Denne konstante modernisering er en yderst vigtig 

parameter i fastholdelsen og udvidelse af virksomhedens markedsandele ifølge FW administrerende 

direktør. Han påstår endvidere, at FW investerer mere end resten af branchen54, hvilket undersøges 

nærmere i afsnit 2.2.7 Benchmarkanalyse. 
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F itnesscentre i hele Danmark 

FW besidder også et par sjældne ressourcer, der i højere grad kan være med til at sikre virksomhe-

den en konkurrencefordel i forhold til de værdifulde ressourcer. Den første er FW nationale tilste-

deværelse. Virksomheden har fitnesscentre i hele Danmark og det er kun i de mindre befolkede dele 

af landet, hvor der endnu ikke er oprettet centre55. I de større danske byer er der mere end et center, 

hvilket betyder, at medlemmerne har adgang til flere hold, faci,-4242$&#.&'()*+,20'. En stor andel af 

medlemmerne i FW nyder godt af denne mulighed for at benytte mere end et fitnesscenter. I 

2009/2010 foregik 1/3-del af medlemmernes træning således i et andet center end det, de oprinde-

ligt meldte sig ind i56. 

Operationel excellence 

Den anden sjældne ressource, som FW er i besiddelse af er, at virksomheden er stærk i sin værdi-

skabende disciplin. FW er på nuværende tidspunkt den bedste på, når det kommer til operationel 

excellence. Dette udtryk dækker over en virksomheds evne til at tilbyde middelmådige / tilfredsstil-

lende ydelser eller produkter til den bedste pris og højeste bekvemmelighed57. I denne sammen-

hæng har FWs mange fitnesscentre også stor betydning. Næsten uanset hvor man befinder sig i lan-

                                                 
52 https://www.fitnessworld.dk/uddannelse, per 3. april 2015 
53 Fitness Worlds årsrapport fra 2013 ! ledelsesberetning 
54 Opkøb rammer bundlinjen i F itness World, Børsen 
55 https://www.fitnessworld.dk/find-traeningscenter, per 3. april 2015 
56 Fitness Worlds årsrapport fra 2009/2010 ! ledelsesberetning 
57 Strategy Theory & Practice, side 74. 
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det, så er det muligt at finde et center, der er tæt på. Et andet eksempel på FWs forspring angående 

operationel excellence er deres applikation til smartphones. Denne applikation gør det nemmere og 

mere bekvemt for medlemmerne at tilmelde eller afmelde sig hold. På nuværende tidspunkt er der 

ingen af konkurrenterne, der har en tilsvarende applikation. Hos fx fitness dk henviser de til at be-

nytte deres almindelige hjemmeside på mobiltelefonen58. 

$"!"9"9%J)++0C1B)1K%()1%)1%+=H1)%-/%)D/)12'3*)%%

K endskab til det danske marked 

FW har også nogle ressourcer, der er svære at efterligne. Den første er deres indgående kendskab til 

det danske marked. Siden virksomhedens stiftelse, så har væksten hovedsageligt været baseret på 

markedspenetrering, jf. Ansoffs vækstmatrice59. Dvs. at FWs vækst er opnået ved at tilbyde det 

samme produkt på det danske marked. Kombineret med den succes FW har haft med denne vækst-

strategi må man formode, at de har et godt kendskab til, hvad de danske fitnesskunder har behov 

for, optimal placering af centre osv. 

E rfaring med vækst 

Den anden ressource, der er svær at efterligne, som FW besidder, er relateret til ovenstående; nem-

lig ledelsens vidtgående erfaring med vækst. Virksomheden benytter sig både af organisk vækst 

samt opkøb. De erfaringer, ledelsen har gjort sig i denne forbindelse, kan bruges fremadrettet. Gen-

nem tiderne har FW opkøbt mange konkurrenter, heriblandt Sports Club, Equinox, Enjoy Fitness, 

Fitness One60 og SATS (i Danmark)61. Derfor ved FWs ledelse, hvad man skal være opmærksom på 

ved opkøb og hvorledes man omdanner centrene på en effektiv måde. Brugen af organisk vækst 

betyder at ledelsen i FW også har erfaring med at starte fitnesscentre fra bunden. Dette kan være en 

fordel, hvis det ikke er muligt at finde potentielle opkøbskandidater i attraktive geografiske områ-

der. 

$"!"9"?%L,,)M+C.+/'/C)1.-1)%1)++0C1B)1%

FW er ikke i besiddelse af nogle ikke-substituerbare ressourcer. Virksomheden har altså ikke nogle 

kompetencer eller ressourcer, såsom knowhow, patenter eller lignende, som konkurrenter i marke-

det ikke kan substituere på en eller anden måde. Fx kan de to ovenstående ressourcer, der er svære 

                                                 
58 http://www.fitnessdk.dk/videnogdebat/nyheder/pages/bliv_medlem_via_mobilen.aspx, per 21. januar 2015 
59 Regnskabsanalyse og værdiansættelse ! en praktisk tilgang, side 112-113 
60 F itnessåret 2011 bød på store omvæltninger og konsolidering, Idrættens Analyseinstitut 
61 https://www.fitnessworld.dk/nyheder/sats-bliver-til-fitness-world, per 3. april 2015 
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at efterligne substitueres ved at ansætte personer, der har denne viden fra andre lignende brancher 

eller benytte sig af konsulenter, der specialiserer sig i opkøb og ekspansion. 

Da FW ikke besidder denne slags ressourcer, vil det være udfordrende at bevare en konkurrencefor-

del på lang sigt. Dette uddybes i afsnit 3.3 Budgetforudsætninger. 

737-F/"6"'/+&-6"6&B'+-

Den finansielle analyse kan overordnet set deles op i to afsnit: en isoleret analyse af FWs økonomi-

ske præstationer og en benchmark analyse. Disse uddybes herunder: 

Den isolerede analyse af FWs økonomiske præstationer tager udgangspunkt i Dupont-pyramiden62. 

Samtlige nøgletal i pyramiden beregnes dog ikke, da de nødvendige data ikke er til rådighed. Her-

udover foretages der common-size analyser og indekseringer63. 

Fordelene ved en isoleret finansiel analyse indbefatter bl.a., at man får et indgående kendskab til 

virksomhedens sande profitabilitet. I forbindelse med denne analyse foretages der nemlig en refor-

mulering af virksomhedens årsregnskaber således, at eventuelle misvisende effekter fra valg af 

regnskabspraksis justeres. Derudover giver denne analyse et detaljeret indblik i, hvorledes de be-

regnede nøgletal påvirker hinanden, så det er muligt at bestemme, hvor profitabiliteten i virksomhe-

den oprinder fra. 

Den mest markante ulempe ved den isolerede analyse er, at man ikke kan vurdere virksomhedens 

præstationer i forhold til konkurrenter eller andre lignende virksomheder. En anden ulempe er, at en 

finansiel analyse er bagudrettet. Dvs. at man udelukkende får indblik i, hvordan virksomheden har 

præsteret historisk, hvilket isoleret set ikke kan danne grundlag for budgetteringen. 

For at kompensere for den isolerede finansielle analyses ulempe mht. manglende sammenligning 

med konkurrenter, foretages der endvidere en benchmark analyse. Den stærke side ved sådan en 

analyse er, at man kan vurdere, hvorvidt den pågældende virksomhed overpræsterer eller underpræ-

sterer i forhold til konkurrenterne. Denne information er yderst relevant, især i forbindelse med 

budgettering, når man skal vurdere virksomhedens konkurrencemæssige position på markedet. 

                                                 
62 F inancial Statement Analysis, side 94 
63 F inancial Statement Analysis, side 111-117 
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En svag side ved benchmark analysen er, at det for visse brancher kan være udfordrende at finde 

konkurrenter, der er sammenlignelige. Konkurrenterne kan fx være mere diversificerede, dvs. have 

en bredere produktportefølje eller operere på andre geografiske markeder. Sådanne faktorer kontri-

buerer til, at analysen er mindre retvisende.  

73730-E6&,-6(-6"6&B'+G+)/%#+-%,-"H,&+*6&-

Rentabilitetsanalysen foretages over perioden fra den 1. oktober 2008 til den 31. december 2013 

(senest offentliggjorte årsregnskab). Årsagen til, at analysen foretages over denne ca. 5-årige perio-

de er, at den dækker over en hel forretningscyklus. Dvs. at den både inkluderer en periode, hvor 

man har oplevet en makroøkonomisk ned- og opkonjunktur64. Da analysen dækker en hel forret-

ningscyklus, er det muligt at vurdere FWs gennemsnitlige økonomiske præstationer. Man reducerer 

dermed chancen for, at man undervurderer eller overvurderer virksomheden65, hvilket har stor be-

tydning senere i afhandlingen, når FWs budgetter skal opstilles. 

I denne rentabilitetsanalyse benyttes der nøgletal beregnet på gennemsnitstal, hvor dette er hen-

sigtsmæssigt (nøgletal, hvor balanceposter indgår i beregningen). Årsagen til dette er, at mange af 

tallene i årsregnskabet er et øjebliksbillede fra det tidspunkt, hvor regnskabet blev udarbejdet. Ved 

at benytte gennemsnitstal afspejler nøgletallene i højere grad virksomhedens økonomiske præstati-

on hen over året. Der gøres løbende i den finansielle analyse opmærksom på, om nøgletallene er 

beregnet på gennemsnitstal. 

Herunder følger den isolerede rentabilitetsanalyse for FW, men inden da vurderes kvaliteten af FWs 

årsregnskaber og de reformuleres til analysebrug. 

73737-E1)#+)/",-6(-)+,"'26;'256&/*+*-

Gennem hele den valgte analyseperiode har der hverken været nogle forbehold eller supplerende 

oplysninger fra revisor eller ledelsens side. Årsregnskaberne opfylder dermed alle lovkrav og regu-

leringer opsat i den danske årsregnskabslov. Der stilles derfor ikke spørgsmålstegn ved eksistensen 

og værdien af de enkelte poster i resultatopgørelsen eller balancen når rentabiliteten af FW analyse-

res. 

                                                 
64 Hvorvidt der har været en egentlig opkonjunktur i denne periode er op til diskussion, men den danske økonomi har i hvert fald haft 

positive vækstrater i nogle af årene efter finanskrisen. 
65 F inancial Statement Analysis, side 66 
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Der har ikke været nævneværdige ændringer i FWs rapporterede regnskabspraksis. Gennem analy-

seperioden er virksomheden dog gået fra at være underlagt årsregnskabslovens klasse B til mellem-

stor C og til sidst stor C. Det vurderes ikke, at dette har nogen betydning for analysen, da dette blot 

betyder, at virksomheden er underlagt højere oplysningskrav. 

En anden ændring i regnskabspraksis er på afskrivningsperioden af materielle anlægsaktiver. Gen-

nem analyseperioden varierer levetiden på andre anlæg, driftsmateriel og inventar således med to år 

(fra 3-8 år til 3-10 år). Effekten af denne praksisændring på rentabilitetsnøgletallene vurderes at 

være minimal og der er derfor ikke foretaget nogle justeringer i denne forbindelse. 

Som nævnt i den strategiske analyse har FW gennemført mange opkøb inden for de sidste par år. 

Opkøb og også salg af aktivitet kan have den uheldige bivirkning, at rentabilitetsanalysen bliver 

mindre retvisende. Grunden til dette er, at købs- og salgsaktivitet kan medføre en ændring i virk-

somhedens fundamentale risikoprofil. Dermed kan forbedringer eller forværringer i rentabiliteten 

ikke entydigt bestemmes, da risikoen kan være steget eller faldet66. FW har dog udelukkende købt 

andre fitnesskæder, der efterfølgende er konverteret til virksomhedens eget koncept, hvorved det 

vurderes, at den underliggende risikoprofil ikke har ændret sig over analyseperioden. Forbedringer 

eller forværringer i FWs rentabilitet som følge af købsaktiviteten kan altså bedre forklares ved om-

kostninger forbundet med denne konvertering og evt. synergieffekter.  

Der er ikke identificeret nogle transitoriske poster i årsregnskaberne, der forsøges maskeret som 

4-,(/.252*+2*+2&6#042$7&8#.&2$&6#042*&'9*+$2&+$-"40-*+4:.42$'&6,/;2$24&"<$&($)44#$20ultatet i resul-

4/4#6.<$2,02*& 02,5#%& 6#042*& =:5*"<$& $2.*01/(06$/10-0& 'indeholder regnskabsposter af sekundær 

karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet'67. Det vurderes derfor, at det er nødvendigt at 

justere denne post. Dette behandles nærmere i afsnit 2.2.4 Den analytiske resultatopgørelse. 

I analyseperioden er FW gået fra at have en regnskabsperiode, der dækker fra den 1. oktober til den 

30. september over til kalenderåret. I forbindelse med denne overgang offentliggjorde FW således 

et regnskab, der kun dækkede sidste kvartal af 2012. Det vurderes ikke, at dette har nogen nævne-

værdig betydning for rentabilitetsanalysen som helhed. Dog ses der i stor grad bort fra nøgletallene 

beregnet på baggrund af førnævnte kvartalsrapport. Dette begrundes med, at disse nøgletal ikke er 

                                                 
66 F inancial Statement Analysis, side 349-350 
67 Fitness Worlds årsrapporter fra 2007/2008-2013 - anvendt regnskabspraksis 
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retvisende, selv efter en justering til årsbasis68, blandt andet på grund af sæson i indtjening og om-

kostninger. Fx er marketingomkostninger og andre engangsomkostninger højere i disse tre måneder 

end resten af året69, hvilket tydeligt reflekteres i nøgletallene, der analyseres senere i afsnittet. 

Informationsniveauet i noterne og generelt er acceptabelt, men kunne på nogle punkter være bedre. 

Fx benytter FW sig af operationel leasing i årene 2007/2008, 2008/2009 samt 2009/2010, men en 

række oplysninger omkring disse aftaler er udeladt. Derfor er det nødvendigt at foretage visse anta-

gelser for, at det er muligt at aktivere og justere for denne leasing. Endvidere er det ikke uddybet, 

>5#$&04#$&2*&/*+2,&/"&6#042*&'9*+$2&+$-"40-*+4:.42$'? som nævnt tidligere, der kan henføres til akti-

vitet af sekundær karakter. Her er det også nødvendigt at foretage antagelser. Disse antagelser for-

muleres senere i afsnittet. 

Til sidst vurderes det, at der ikke er nogen påfaldende motiver for direktionen eller bestyrelsen til at 

manipulere med årsregnskaberne. FW har dog planer om en børsnotering, hvilket kan være en kilde 

til evt. manipulation. Der er dog ingen indikation for dette, hverken i ændringer i regnskabspraksis 

eller nøgletal. Der er endvidere ikke oplyst om ledelsen er præstationsaflønnet, hvorfor det antages, 

at dette ikke er tilfældet. Derfor er der ingen anledning til at manipulere med regnskabstallene for fx 

at opnå en bonus. 

Overordnet set er regnskabskvaliteten god og som man kan forvente af et selskab, der ikke er børs-

noteret, dog ikke optimal. En række justeringer er nødvendige før talmaterialet kan benyttes til ana-

lyse. Disse justeringer kunne være bedre og flere ville være foretaget, hvis informationsniveauet var 

højere. 

7373:-I+(%)41&+)/",-

Før rentabilitetsanalysen kan foretages, er det nødvendigt at gennemføre en række justeringer i de 

offentliggjorte regnskaber. De offentliggjorte regnskaber er underlagt visse regler og anbefalinger, 

som ikke nødvendigvis er hensigtsmæssige, når virksomhedens sande økonomiske formåen skal 

vurderes. Fx er drifts- og finansielle poster (dette inkluderer skatteeffekten af disse) ikke altid op-

delt, transitoriske og tilbagevendende poster sammenblandes, visse poster indregnes slet ikke i ba-

lancen (fx leasing- og huslejeforpligtelser), osv. 

                                                 
68 Dvs. en justering af nøgletal med faktor 4 (360/90), hvor balanceposter indgår i beregningen. 
69 Fitness Worlds årsrapport fra 2012 ! ledelsesberetning  
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I reformulering foretages de nødvendige justeringer for, at man kan gennemføre en rentabilitetsana-

lyse, der giver et retvisende billede af FWs drift. Derfor opdeles drift og finansiering i selvstændige 

kategorier således, at man kan vurdere driften isoleret set. Endvidere foretages der en række andre 

justeringer, hvoraf de mest omfattende kommenteres i de to efterfølgende afsnit. Overordnet set 

benyttes meto+2$*2&-&'Regnskabsanalyse og værdiansættelse ! en praktisk tilgang'&0ide 177-216 og 

'F inancial Statement Analysis'&0-+2&@A-91 ved reformulering af resultatopgørelse og balance. De 

samlede reformulerede resultatopgørelser og balancer for FW kan findes i bilag 3 samt 4 og konkur-

renters er vedlagt i bilag 5 til 8. 

7373<-J+"-6"6&B*/'2+-)+'1&*6*%G,H)+&'+-

I de offentliggjorte årsregnskaber er af- og nedskrivninger af immaterielle- og materielle anlægsak-

tiver opgjort i én post. I den reformulerede resultatopgørelse er disse af- og nedskrivninger delt op, 

således at også EBITA beregnes. Denne opdeling muliggør beregning af investering i materielle 

anlægsaktiver, også kendt som CAPEX.  

B#%&*:5*4&4-+,-.2$2&2$&6#042*&'9*+$2&+$-"40-*+4:.42$'&6,/;2$24&#52$&($)44#$20),4/424& -&+2&#""-;-2,,2&

årsregnskaber, selvom den helt eller delvist ikke kan henføres til den primære drift. Da der i noterne 

ikke er yderligere oplysninger mht., hvor stor en andel, der stammer fra sekundær aktivitet, antages 

det, at hele posten kan henføres hertil. Dermed skal hele beløbet fra denne post flyttes. Det vurde-

res, at den mest hensigtsmæssige placering er efter NOPAT (net operating profit after tax), men før 

finansielle poster. På denne måde indgår posten ikke i nøgletallene, når rentabilitet af FWs drift skal 

analyseres. 

Når leasing aktiveres på balancen, skal der også foretages nogle justeringer i resultatopgørelsen7071. 

Først og fremmest skal leasingydelsen trækkes ud af resultatopgørelsen. Dette gøres ved at lægge 

+2*&4-,&-.2*&-&6#042*&'9*+$2&21042$*2&#%1#04*-*.2$'
72. Som nævnt tidligere er der dog sparsom in-

formation omkring disse ydelser og ydelsen for de indeværende år er ikke oplyst. Derfor antages 

det, at ydelsen i det indeværende år er identisk med summen af de beregnede afskrivninger på lea-

singaktivet samt renteomkostningen på leasingforpligtelsen. Således bliver nettoeffekten på årets 

                                                 
70 Ved aktivering af leasingaktiv og !forpligtelse anvendes Aswath Damodarans fremgangsmåde: 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/oplev.pdf. 
71 Effekten af aktivering af leasingaktiv samt -forpligtelse på den investerede kapital behandles i 2.2.1.4 Den analytiske balance. 
72 De operationelle leasingydelser er inkluderet i denne post jf. FWs anvendte regnskabspraksis. 
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resultat 0. Herudover skal man fratrække afskrivningerne på de beregnede leasingaktiver73 samt 

renteomkostninger på leasingforpligtelsen. Effekten på resultatopgørelsen af denne justering er, at 

EBIT bliver højere, da en del af leasingomkostningen i stedet bliver af finansiel karakter74. Bereg-

ning af leasingaktiv og !forpligtelse samt tilhørende afskrivninger og renteomkostninger er vedlagt 

i bilag 9. 

NOPAT beregnes i den analytiske resultatopgørelse. Denne post er udtryk for en virksomheds ind-

tjening på den primære drift efter skat. Tallet er derfor yderst vigtigt, når man skal vurdere, hvor 

god virksomheden er til at skabe et økonomisk overskud på driften. NOPAT beregnes ved at tage 

EBIT justeret for ovennævnte faktorer, fratrække den betalte skat og justere for skatteskjoldet af de 

nettofinansielle omkostninger. Beregningen kan ses for hele analyseperioden i nedenstående tabel: 

L9<5$#>M$C2& +,,KN+,,-& +,,-N+,,.& +,,.N+,/,& +,/,N+,//&
?(OP& 0.E0/-EI+K& I-EI+IE.JQ& --EJ-+EQ,+& //KE+.QE,..&
L40A# )-<56,<,6-# )'<+5'<655# )*-<.&$<*'6# )+6<,&'<.$5#
L40AA8>4MC:9#B;101>;8::8#NC>A83# )+<*'.<.*.# ).<.*+<5-6# )'<66.<6$,# )&<$$6<$-.#
)R*:P&ST2&>5629&'56%"<%92& +.EI0-EI/I& Q0EJIQEQ0,& J+E,QIE0/,& -0E.0JEQ/.&
# # # # #
L9<5$#>M$C2& +,//N+,/+& +,/+& +,/0& #
?(OP& //KE+,KE-/.& /-E+I0E0KK& //+E.KKEK/,& #
L40A# ),$<-$*<.&'# )&<.55<$$+# ),,<&',<&&*# #
L40AA8>4MC:9#B;101>;8::8#NC>A83# )+<,.*<'-6# )'+,<'+$# )*<6'5<-$$# #
)R*:P&ST2&>5629&'56%"<%92& -QE/QQE+.+& /+EKKQEIII& KKEI,-EIK,& #

Tabel 6: Beregning af N OPA T - Egen tilvir kning 

7373=-J+"-6"6&B*/'2+-;6&6"D+-

Posterne 'C-,.#+2>/52*+2&"#$%-+,-*.06$#5-0-#*2$' #.&'9*+$2&4-,.#+2>/52*+2$'&6D&/14-50-+2*&0/%4&

posterne 'E2*.21$2+-4#$2$' #.& '9*+2*& .:,+' på passivsiden er ikke uddybet nærmere i noterne. 

F5-0&6#042$*2&'9*+$2&4-,.#+2>/v2*+2$'&#.&'9*+2*&.:,+'&-*+2>#,+2$ aktiver / passiver af finansiel 

karakter, vil dette være uddybet i noterne75. Derfor antages det, at de fire ovennævnte poster hoved-

sagligt kan klassificeres som tilgodehavender og forpligtelser, der er opstået i forbindelse med drif-

ten af virksomheden. De klassificeres altså som henholdsvis kernedriftsaktiver og driftsforpligtelser 

i den analytiske balance. 

Likvide beholdninger er oftest penge, som er investeret i meget likvide værdipapirer, sat ind på en 

bankkonto eller på anden måde placeret, så de forrentes. Derfor kan likvide beholdninger hovedsa-

                                                 
73 Ved beregning af afskrivning på leasingaktivet antages det, at der afskrives lineært over leasingaftalens løbetid. 
74 F inancial Statement Analysis, side 421-424 
75 Regnskabsanalyse og værdiansættelse ! en praktisk tilgang, side 188 
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geligt henføres til finansieringsaktiviteten i virksomheden. Dog har virksomheden også behov for 

likvider, som kan fungere som en buffer, der kan bruges til at betale regninger efterhånden som de 

forfalder76. Hvor stor en buffer FW har, er ikke uddybet i noterne, så det antages, at 1% af de sam-

lede likvide beholdninger er afsat hertil. Dermed henføres 1% af de likvide beholdninger til drifts-

aktiviteten i den analytiske balance, mens de resterende 99% henføres til finansieringsaktiviteten. 

Balanceposterne vedrørende diverse skattetilgodehavender og !forpligtelser behandles forskelligt. 

E#042$*2&'G+01)+42&01/442/14-52$'&#.&'F2*0:442,02$&4-,&)+01)+4&01/4'&>2*"<$20&0D,2+20&4-,&5-$10#m-

hedens driftsaktivitet, da de er et resultat af forskellen i, hvorledes driftsoverskuddet beregnes i 

skatteopgørelsen og de officielle årsregnskaber77
7&E#042*&'B2,01/(001/4'&H(D+2&1#$4- og langfristet) 

behandles derimod som en finansiel forpligtelse. Selskabsskat kan i princippet henføres til driften, 

da det er en forpligtelse, der opstår, når virksomheden indbetaler for lidt i skat i forhold til det skat-

temæssige overskud, som virksomheden genererer. I Danmark er denne forpligtelse dog rentebæ-

rende og derfor anses selskabsskat som værende af finansiel karakter78. 

Som nævnt tidligere, så aktiveres FWs operationelle leasingaftaler og dette har også betydning på 

den analytiske balance. Når operationel leasing skal aktiveres, så skal nutidsværdien af denne for-

pligtelse først beregnes. I den forbindelse skal man vide, hvornår ydelserne forfalder og størrelsen 

på disse ydelser. Disse oplysninger er dog ikke angivet i noterne til årsregnskabet. Det eneste der er 

oplyst, er den samlede resterende forpligtelse samt en tidsperiode, hvori disse ydelser forfalder. 

Derfor antages det, at den samlede ydelse kan fordeles ligeligt over dette interval. Endvidere skal 

man bruge den interne rente på leasingaftalen til at tilbagediskontere disse ydelser79. Denne er heller 

ikke oplyst, så derfor anvendes den estimerede lånerente (nettofinansielle omkostninger / nettoren-

tebærende forpligtelser). Den estimerede lånerente er formentlig ikke helt retvisende, da bereg-

ningsgrundlaget kan indeholde poster, der ikke kan henføres til direkte til virksomhedens låneakti-

vitet. Disse poster kan dog ikke udskilles pga. manglende information. Den beregnede nutidsværdi 

placeres både som et driftsaktiv (Aktiveret operationel leasing) og som en finansiel forpligtelse 

(Aktiveret leasingforpligtelse). Effekten på den analytiske balance af, at operationel leasing aktive-
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77 F inancial Statement Analysis, side 88 
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res er, at den investerede kapital forøges. Dette afspejler den reale pengebinding ved forpligtelsen 

og de tilknyttede driftsaktiver. 

I FWs årsregnskaber er der også huslejeforpligtelser, der ikke er aktiveret på balancen, men som 

udelukkende optræder i noterne (og resultatopgørelsen som en omkostning). Det er dog, i modsæt-

ning til operationel leasing, vurderet, at en aktivering af huslejeforpligtelsen ikke er hensigtsmæs-

sig. I forbindelse med salg af virksomhed (og dermed værdiansættelse) ønsker man normalt at sepa-

rere evt. ejendomme fra driftsselskabet. Ejendomsinvestering er nemlig en hel anden type virksom-

hed end fitness, der indebærer en anden risiko og dermed et andet afkastkrav. Et argument for at 

aktivere huslejeforpligtelsen alligevel kunne være, at de ejendomme som FW benytter sig af, er så 

unikke eller specielt indrettet, at de ikke umiddelbart kan benyttes til anden virksomhed. Dette vur-

deres dog ikke at være tilfældet, da det fitnessudstyr, elektronik og andet inventar, der er opsat, for-

holdsvis nemt kan fjernes og tages ned, hvormed lokalerne kan bruges til andre formål. 

I den analytiske balance beregnes den investerede kapital. Den investerede kapital er udtryk for den 

kapital, som er bundet i driften og som forventer et afkast80. Denne post er derfor yderst vigtig, når 

man skal vurdere virksomhedens evne til at forrente den bundne kapital ! både i forhold til konkur-

renterne, men også i forhold til forventningerne (i form af weighted average cost of capital eller 

WACC). Herunder er beregningen af den investerede kapital fremstillet i summeret form for aktiv-

siden: 

L9<5$#>M$C2& +,,KN+,,-& +,,-N+,,.& +,,.N+,/,& +,/,N+,//&
O831893;BA>04A;P83# *6$<6+&<$&5# +.'<6.$<&&.# ,$5<+$'<5.*# ,.5<55$<*56#
#Q#?448)4831893;BA>04A;P83# &<.6&<566# $# $# $#
#)#/3;BA>BC3N:;JA8:>83# '<&-*<+&5# ,.<'5$<'&.# 5,<66$<.''# -+<*-$<'5+#
O5A9$%929%&#>U'%>8& /-KE/QKE0..& +0+E/,.EJ,,& +I/E+/KE-K0& +.0E0K.E0,K&
# # # # #
L9<5$#>M$C2& +,//N+,/+& +,/+& +,/0& #
O831893;BA>04A;P83# 5,5<&,,<*.,# 5&*<-&.<6,5# 55.<5$5<-.5# #
#Q#?448)4831893;BA>04A;P83# $# $# $# #
#)#/3;BA>BC3N:;JA8:>83# *,,<'&,<-&'# *6,<+5&<&$6# *-.<+5$<6&+# #
O5A9$%929%&#>U'%>8& Q,/EI-.EQ/I& 0Q-EQ.+EI+J& 0-,E+IQE-+0& #

Tabel 7: Investeret kapital i summeret form fra aktivsiden - Egen tilvir kning 
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-

7373K-I+"*6;/&/*+*'6"6&B'+-

I dette afsnit af afhandlingen kommenteres der på udvalgte nøgletal. I selve afsnittet angives kun 

resultaterne af beregningerne. De fulde beregninger samt talmaterialet er vedlagt i bilag 10-12. 

$"$"N"!%JO4%!%J)/C1*%0*%)PC'/E%

Det første nøgletal der analyseres, er nøgletallet man finder i toppen af Dupont-pyramiden, nemlig 

egenkapitalforretningen (ROE). ROE er et udtryk for ejernes regnskabsmæssige afkast efter både 

driftsrelaterede og finansielle poster81. Da der i nogle af årene i analyseperioden forekommer mino-

ritetsinteresser benyttes en modificeret formel til beregning af ROE: 

!"# $ !"%& ' (!"%& ) *+ , -./*012 , 345/6017849:5;(345/6017849:5 ' 9014*05.5.*:</17.6+#2.18/=05/6;(#2.18/=05/6 '9014*05.5.*+  

L igning 1: R O E 

I nedenstående tabel er resultaterne opstillet (i udregningen af ROE er der anvendt gennemsnitlige 

balancetal med undtagelse af i det sidste led af ligning 1): 

L9<5$#>M$C2& +,,-N+,,.& +,,.N+,/,& +,/,N+,//& +,//N+,/+&
RS!# &,%,-(# ,6%*&(# &'%5$(# ,&%+,(#
# # # # #
L9<5$#>M$C2& +,/+V& +,/0& 35$E& #
RS!# *.%,+(# +.%$&(# ,.%5-(# #

Tabel 8: R O E ! Egen tilvir kning. *2012-tal er justeret med faktor 4 for at kompensere for den kortere regnskabsperiode 

Som man kan se af ovenstående tabel, så har udviklingen af ROE i analyseperioden været både op- 

og nedadgående. Fra 2008/2009 til 2009/2010 faldt ROE fra 43,37% til 39,14%, men så i 

2010/2011 stiger den kraftigt til 48,5%. Det er også i dette år, at egenkapitalforretningen er højest, 

da den i det efterfølgende regnskabsår falder til ca. 34%. Herefter falder den yderligere til 16,32% i 

sidste kvartal af 2012. Som nævnt i 2.2.2 Vurdering af regnskabskvalitet afholder FW dog ekstraor-

dinært mange marketing- samt engangsomkostninger, hvorfor dette ikke er særlig retvisende. Selv-

om man ser bort fra ROE i 2012, så fortsætter den nedadgående trend i slutningen af analyseperio-

den, hvor den ender på omkring 26%. Dermed kan man konkludere, at trenden i ROE ikke er til-

fredsstillende, da den er faldet siden 2010/2011.  

Gennem analyseperioden, eksklusive sidste kvartal af 2012, ligger ROE i gennemsnit på 36,57%. 

Der kommenteres ikke på om niveauet af ROE er tilfredsstillende, hverken i forhold til ejernes af-

kastkrav (dette estimeres først i afsnit 4.1.3 Ejernes afkastkrav) eller relativt til konkurrenterne. 
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Herunder analyseres ROIC og de driftsrelaterede faktorer, der påvirker ROE, hvorefter fokus flyttes 

til det andet ben af Dupont-pyramiden (finansieringsdelen). 

$"$"N"$%JOLQ%!%J)/C1*%0*%'*=)+/)(%B-6'/-2%

ROE-formlen (ligning 1) afhænger blandt andet af den næste faktor, der skal analyseres, afkastet på 

den investerede kapital eller ROIC, som ligger niveauet under i Dupont-pyramiden. ROIC viser, 

hvor god den analyserede virksomhed er til at forrente den investerede kapital gennem driften82. 

ROIC beregnes i denne analyse efter skat og den anvendte formel kan ses herunder: 

!"%& $ >"?@3<A/*201 , B.1<01C:5.*.7.<8/=05/6:<49:D51012: /:502 .7 

L igning 2: R O I C
 

I efterfølgende tabel er ROIC for analyseperioden opstillet (der er også anvendt gennemsnitlige 

balancetal i disse beregninger): 

L9<5$#>M$C2& +,,-N+,,.& +,,.N+,/,& +,/,N+,//& +,//N+,/+&
RS?T# +$%'+(# +5%.-(# ,$%',(# +&%++(#
# # # # #
L9<5$#>M$C2& +,/+V& +,/0& 35$E& #
RS?T# *,%.+(# +*%+-(# +&%5.(# #

Tabel 9: R O I C efter skat - Egen tilvir kning. *2012-tal er justeret med faktor 4 for at kompensere for den kortere regnskabs-
periode 

Af denne tabel kan man se, at udviklingen i FWs ROE til dels kan forklares af udviklingen i ROIC. 

ROIC følger nemlig samme overordnede trend og udvikler sig positivt i starten af analyseperioden 

og frem mod 2010/2011 og herefter negativt mod slutningen. ROE udviklede sig dog negativt fra 

2008/2009 til 2009/2010, hvilket tyder på, at et reduceret afkast på finansieringsaktiviteten mere 

end opvejer stigningen i ROIC.  

Afkastet på den investerede kapital er således 20,82% i første år af perioden, hvorefter den udvikler 

sig meget positivt til 25,67% og ca. 31% i henholdsvis 2009/2010 og 2010/2011. Efter dette peak 

falder ROIC markant til ca. 24%. I sidste kvartal af 2012 er ROIC helt nede på 13,62%, hvilket vir-

kelig illustrerer, hvor meget dette kvartal er præget af ekstraordinære omkostninger. Sidste år i ana-

lyseperioden er ROIC på ca. 21%, hvilket er en smule lavere end gennemsnittet for perioden (fjerde 

kvartal af 2012 eksklusive) på 23,43%. Konklusionen er næsten den samme som for ROE. ROIC 

har en utilfredsstillende trend mod slutningen af analyseperioden, men FW er dog stadig blevet 

marginalt bedre til at forrente den investerede kapital i forhold til starten af perioden, hvilket ikke 

var tilfældet med egenkapitalforretningen. 

                                                 
82 F inancial Statement Analysis, side 94-96 



 40 

Niveauet for ROIC efter skat vurderes i forhold til konkurrenterne i afsnit 2.2.7 Benchmark analyse. 

$"$"N"9%RO>S@%5-13'*%

Ligning 2 viser, at ROIC blandt andet afhænger af NOPAT marginen også kaldet profit margin. 

Denne margin er udtryk for, hvor effektiv en virksomheds drift er, idet den illustrerer forholdet mel-

lem omsætning og driftsomkostninger83. NOPAT marginen er beregnet ud fra følgende formel: 

>"?@3<A/*201 $ >"?@3
>.55449:D51012 , EFF 

L igning 3: N OPA T margin 

Udviklingen og niveauet af NOPAT marginen kan ses af nedenstående tabel: 

L9<5$#>M$C2& +,,-N+,,.& +,,.N+,/,& +,/,N+,//& +,//N+,/+&
USVWX)203J;1# *,%65(# *+%-&(# *&%$5(# *$%6.(#
# # # # #
L9<5$#>M$C2& +,/+V& +,/0& 35$E& #
USVWX)203J;1# .%,.(# 6%$*(# *+%*&(# #

Tabel 10: N OPA T margin - Egen tilvir kning. 

Tabel 10 viser, at FWs NOPAT-margin falder fra 2008/2009 til 2009/2010 med ca. 1,2 procentpo-

int. Det er altså ikke udviklingen i NOPAT, der kan forklare den positive udvikling i ROIC og den-

nes effekt på ROE i denne periode. Derimod stiger marginen til næsten 14% i 2010/2011, hvilket 

bidrager til den markante forbedring i ROIC. Herefter falder NOPAT marginen igen til omkring 

11% i 2011/2012, hvorefter den falder til under 10% i de sidste to år i analyseperioden. Set over 

hele perioden er FW blevet mindre effektive i driften af virksomheden, hvilket muligvis kan forkla-

res ved, at fokus har været på ekspansion frem for effektivisering eller måske prispres i markedet 

(forklaring søges nærmere i afsnit 2.2.6.5 Trend- og common-size analyse). På trods af den negative 

udvikling i NOPAT marginen, så er ROIC, som nævnt tidligere, næsten uændret over perioden som 

helhed, hvorfor FW må have forbedret sig mht. den næste faktor, der skal analyseres. 

Niveauet i NOPAT marginen sammenlignes senere med konkurrenterne, dog i en modificeret form, 

hvilket forklares yderligere i afsnit 2.2.7 Benchmark analyse. 

$"$"N"?%8)*%'*=)+/)1)()%,-6'/-2+%05+H/*'*3+F-+/'3F)(%

Som man kan se af ligning 2, så er den anden faktor, som øver indflydelse på ROIC, den investere-

de kapitals omsætningshastighed. Dette nøgletal reflekterer en virksomheds evne til at udnytte den 
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investerede kapital. Sagt på en anden måde, så viser det hvor mange kroner virksomheden omsætter 

for per krone investeret i driften84. Følgende formel er anvendt til beregning af dette nøgletal: 

B.1<01C.:5.*.7.<8/=05/6:<49:D51012:G/:502G.7 $ >.55449:D51012
%1C.:5.*.5<8/=05/6 

L igning 4: Den investerede kapitals omsætningshastighed. 

Den konkrete omsætningshastighed for FW er at finde i tabel 11 herunder (der anvendes gennem-

snitstal for balanceposterne): 

L9<5$#>M$C2& +,,-N+,,.& +,,.N+,/,& +,/,N+,//& +,//N+,/+&
S2>@A1;1J>Y0>A;JY89# *%&6# +%$+# +%*6# +%+*#
# # # # #
L9<5$#>M$C2& +,/+V& +,/0& 35$E& #
S2>@A1;1J>Y0>A;JY89# +%*&# +%,.# +%$5# #

Tabel 11: Den investerede kapitals omsætningshastighed ! Egen tilvir kning. *2012-tal er justeret med faktor 4 for at kom-
pensere for den kortere regnskabsperiode 

Som forventet kan man se, at omsætningshastigheden forbedres markant fra 2008/2009 til 

2009/2010. Denne betydelige forbedring mere end opvejer for faldet i NOPAT marginen, således at 

ROIC stiger i samme periode. Nøgletallet forbedres yderligere i 2010/2011 til et niveau på 2,19, 

hvilket kombineret med peak i NOPAT-marginen resulterer i den højeste ROIC i analyseperioden. 

Den investerede kapitals omsætningshastighed forbedres yderligere i slutningen af perioden (bortset 

fra 2012 som ikke er repræsentativ) til 2,21 i 2011/2012 og 2,36 i 2013. Denne opadgående trend er 

dog ikke tilstrækkelig til at modveje faldet i NOPAT-marginen, hvorfor man ser en faldende ROIC. 

Der kommenteres på niveauet i dette nøgletal, dog en smule modificeret, relativt til konkurrenter i 

afsnit 2.2.7 Benchmark analyse. 

$"$"N"#%@1)*(M%03%B0550*M+'T)%-*-2E+)%

For at få et dybere indblik i, hvorfor NOPAT marginen og den investerede kapitals omsætningsha-

stighed har udviklet sig, som de har, så udarbejdes der i dette afsnit en trend- og common-size ana-

lyse. Disse tager udgangspunkt i de poster, som også anvendes senere i afhandlingen, når FWs bud-

getforudsætninger opstilles. Derfor laves der ikke en fuldkommen indeksering og common-size 

analyse, hvor alle poster fra resultatopgørelsen og balancen indgår. Disse analyser er vedlagt i bilag 

13. Først undersøges udviklingen og niveauet i resultatopgørelsens poster for at finde en forklaring 

på udviklingen i NOPAT marginen. 
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Indeksering af resultatopgørelsen viser, at FW i analyseperioden har opnået en imponerende vækst i 

nettoomsætningen. Den er således næsten tredoblet siden indeksåret 2008/2009. På trods af, at den 

danske økonomi generelt har lidt under finanskrisen, specielt i starten af analyseperioden, har FW 

formået at vokse. Dette er med til at understøtte, at fitness er blevet en fast del af mange danskeres 

liv (som fastslået i afsnit 2.1.1.5 Sociokulturelle faktorer). Samtidig viser det, at FW er i stand til at 

erobre markedsandele fra konkurrenter, da de er vokset betydeligt mere end fitnessmarkedet gene-

relt (se afsnit 2.1.2.1 Truslen fra nye konkurrenter). Denne erobring sker muligvis fra dyrere kon-

kurrenter85, da fitnessmedlemmerne pga. finanskrisen leder efter billigere træningsmuligheder. Dog 

skal det nævnes, at vækstraten i nettoomsætningen har været støt faldende gennem hele analysepe-

rioden. Den markante vækst i nettoomsætningen har, alt andet lige, en positiv effekt på NOPAT 

marginen.  

Frem mod peak i NOPAT marginen i 2010/2011 stiger andre eksterne omkostninger og afskrivnin-

ger på materielle aktiver mindre end nettoomsætningen. Dermed falder de fra at udgøre henholdsvis 

48,66% og 9,32% i starten af perioden til 42,79% og 7,45% i 2010/2011. FW evner altså at reduce-

re sine omkostninger til reklame, administration og lignende samt at formindske sliddet på anlægs-

aktiverne i denne periode. Selvom vareforbruget, personaleomkostninger, afskrivninger på immate-

rielle aktiver og skat af EBIT stiger forholdsvis mere end nettoomsætningen, så er det ikke nok til at 

opveje den positive effekt fra de førnævnte tungere omkostningsposter. Dette er altså forklaringen 

på den opadgående trend i NOPAT marginen i første halvdel af analyseperioden. 

Herefter vender den positive udvikling i andre eksterne omkostninger og afskrivninger på materielle 

aktiver dog. Disse poster udgør frem mod slutningen af analyseperiode en større og større andel af 

nettoomsætningen. FW formår dog at få styr på personaleomkostningerne, der i 2013 falder til 

23,91% af nettoomsætningen fra et peak på 26,82% i 2011/2012. Afskrivningerne på de immateriel-

le aktiver vokser kraftigt mod slutningen af perioden, men denne post er relativt lille i forhold til 

nettoomsætningen, hvorved den ikke har den store indflydelse på NOPAT. Den negative udvikling i 

NOPAT marginen i anden halvdel af analyseperioden kan altså forklares ved, at FW bliver minde 

effektive når det kommer til salg, administration og lignende samt at slitagen på materielle aktiver 

stiger.  

                                                 
85 Denne påstand baseres alene på, at en af de dyrere konkurrenter, fitness dk, i perioden 2008-2010 mistede medlemmer (se ledel-

sesberetningen i de omtalte år). 
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Nu vendes fokus til de faktorer, der har indflydelse på udviklingen i den investerede kapitals om-

sætningshastighed. Nettoomsætningens udvikling har, ligesom med NOPAT marginen, stor betyd-

ning for dette nøgletal. Derfor er det meget positivt, at denne stiger så markant, da det, alt andet 

lige, betyder en forbedret omsætningshastighed. Udviklingen i materielle- og immaterielle aktiver 

er også meget gunstig for den investerede kapitals omsætningshastighed. Kapitalbindingen i disse 

aktiver stiger langt mindre end nettoomsætningen frem mod 2011/2012. Denne stiger således kun 

med 192% mod en stigning i omsætningen på 245%. I 2012 tager anlægsaktiverne et sidste spring 

op, hvorefter de stagnerer på dette niveau frem til slutningen af analyseperioden. Over perioden 

som helhed falder kapitalbindingen fra 263 til 216 dage. Pga. tyngden af denne post, kan man alle-

rede nu konkludere, at hovedårsagen til forbedringen i den investerede kapitals omsætningsha-

stighed skal findes her. 

Varebeholdninger stiger i analyseperioden betydeligt mere end nettoomsætningen. Disse stiger så-

ledes med hele 31.722%, men kapitalbindingen i dage øges kun fra 0,04 til 4,91, hvorfor dette ikke 

er så betydningsfuldt for den investerede kapitals omsætningshastighed. Kapitalbindingen i tilgode-

havender fra salg og tjenesteydelser samt driftslikviditet ligger meget stabilt på et ubetydeligt ni-

veau. Bindingen i andre driftstaktiver forbedres derimod markant fra første til andet år i analysepe-

rioden. Den falder fra ca. 18 til omkring 2-3 dage, hvor den forbliver på dette niveau indtil 2013. 

Her stiger den til ca. 6 dage, hvilket i det samlede billede ikke har den store betydning. Leverandø-

rer af varer og tjenesteydelser svinger fra 7-14 dage, men over hele perioden forbliver den uændret 

på 7. Den sidste faktor, der faktisk har en betydelig indflydelse på den investerede kapitals omsæt-

ningshastighed er andre driftsforpligtelser. Denne stiger støt gennem hele perioden således, at kapi-

talbindingen går fra 19 til 70 dage. Da dette er en forpligtelse, har denne øgning en yderst positiv 

indvirkning på omsætningshastigheden. 

Hermed er analysen af driftens indflydelse på ROE afsluttet. De sidste to faktorer, finansiel gearing 

og nettofinansielle omkostninger, omhandler finansieringsaktivitetens indflydelse på ROE. 

$"$"N"N%U'*-*+')2%3)-1'*3%

Den finansielle gearing er et udtryk for forholdet mellem virksomhedens nettorentebærende gæld 

og den bogførte værdi af egenkapitalen. Dette nøgletal reflekterer altså, hvor stor grad af fremmed-
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kapital, der anvendes til finansiering af virksomheden. Den finansielle gearing er beregnet ved brug 

af nedenstående formel86: 

H01/1:0.6<-./*012 $ >.554*.15.ID*.17.<2D67
J42KL*5<CD*70</K<.2.18/=05/6.1 

L igning 5: F inansiel gearing 

Forholdet kan ses i efterfølgende tabel (både nettorentebærende gæld og den bogførte værdi af 

egenkapitalen er et gennemsnit): 

L9<5$#>M$C2& +,,-N+,,.& +,,.N+,/,& +,/,N+,//& +,//N+,/+&
F;101>;8:#J803;1J# +%--# *%-&# $%',# $%5'#
# # # # #
L9<5$#>M$C2& +,/+V& +,/0& 35$E& #
F;101>;8:#J803;1J# $%&6# $%,,# *%+5# #

Tabel 12: F inansiel gearing - Egen tilvir kning. 

Man kan se af tabel 12, at FW gennem hele analyseperioden har reduceret brugen af fremmedkapi-

tal som finansieringskilde. Den finansielle gearing er dermed faldet fra, at fremmedkapital udgjorde 

2,77 gange egenkapitalen i 2008/2009, til kun at udgøre 0,33 gange. Udviklingen i forholdet kan 

forklares ved, at den nettorentebærende gæld har været i en nedadgående trend over analyseperio-

den som helhed (dog bortset fra 2011/2012, hvor den stiger). Samtidig er egenkapitalen vokset støt, 

hvilket er med til at formindske forholdet yderligere. Man kan ikke sige noget om den finansielle 

gearings indflydelse på ROE isoleret set, men sammenkoblet med de netto finansielle omkostnin-

ger, som analyseres herunder, kan man konkludere om udvikling er gunstig eller ugunstig. 

$"$"N"V%R)//0%D'*-*+')22)%05,0+/*'*3)1%

Nettofinansielle omkostninger (i procent) er et estimat af en virksomheds lånerente. Det er dog et 

estimat, hvortil der er knyttet en del usikkerhed, da det sjældent stemmer overens med den reelle 

lånerente. Dette skyldes, at nøgletallet påvirkes af forskelle i ind- og udlånsrenter samt, at de finan-

sielle poster ofte indeholder udgifter og indtægter fra andre kilder end låneaktiviteten87. Formlen 

herunder danner grundlag for beregningen: 

>.554K01/1:0.66.<4984:51012.* $ >.554K01/1:0.66.<=4:5.*<.K5.*<:8/5
>.554*.15.ID*.17.<2D67 , EFF 

L igning 6: Netto finansielle omkostninger (i procent). 

 

                                                 
86 F inancial Statement Analysis, side 117. 
87 F inancial Statement Analysis, side 117 
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Herunder er resultatet af beregningerne opstillet i en tabel (der er anvendt gennemsnitstal for netto-

rentebærende gæld): 

L9<5$#>M$C2& +,,-N+,,.& +,,.N+,/,& +,/,N+,//& +,//N+,/+&
U8AACB;101>;8::8#C24C>A1;1J83# *+%''(# *-%5'(# 6%-&(# 5%55(#
# # # # #
L9<5$#>M$C2& +,/+V& +,/0& 35$E& #
U8AACB;101>;8::8#C24C>A1;1J83# '%$-(# .%.5(# *$%&'(# #

Tabel 13: Netto finansielle omkostninger - Egen tilvir kning. *2012-tal er justeret med faktor 4 for at kompensere for den 
kortere regnskabsperiode 

I starten af analyseperioden, hvor den danske økonomi stadig var påvirket af finanskrisen, var FWs 

nettofinansielle omkostninger på 12,88% og 17,58% i henholdsvis 2008/2009 og 2009/2010. Denne 

markante stigning er altså forklaringen på faldet i ROE på trods af forbedringen af ROIC i samme 

periode. Året efter vendte trenden og nøgletallet blev næsten halveret i 2010/2011. I 2011/2012 

faldt de nettofinansielle omkostninger yderligere til 5,55%, hvorefter den igen stiger marginalt til 

6,65% i slutningen af perioden. Isoleret set, så påvirkes ROE, alt andet lige, negativt i de år, hvor de 

nettofinansielle omkostninger stiger og positivt i de år, hvor de falder. 

Sammenkoblet med den finansielle gearing er konklusionen en smule anderledes. På trods af, at de 

nettofinansielle omkostninger i starten af analyseperioden var over 10%, så har det i hele perioden 

været gunstigt for FW at benytte sig af fremmedkapital. Dette er på grund af, at ROIC i samtlige år 

var højere end den estimerede lånerente. Dermed kunne FW låne penge og opnå en højere forrent-

ning ved at investere dem i driften. Som nævnt i afsnittet før, så reducerer FW dog andelen af 

fremmedkapital gennem perioden, hvorfor ROE samlet set påvirkes i nedadgående retning. 

Herunder analyseres niveauet i ROIC, NOPAT margin og den investerede kapitals omsætningsha-

stighed i forhold til sammenlignelige konkurrenter. Før dette kommenteres der dog kort på analyse-

perioden, kvaliteten i årsregnskaberne fra fitness dk og Fresh Fitness samt anvendt regnskabsprak-

sis. 



 46 

7373L-C+"D$46)2-6"6&B'+-

Benchmark analysen foretages kun over en periode på tre år (2011-2013)88, da Fresh Fitness ikke 

har offentliggjort regnskaber før 2009/2010. Endvidere vurderes det, at denne periode er tilstrække-

lig til at vurdere virksomhedernes indbyrdes økonomiske præstationer samt identificere trends. 

Regnskabskvaliteten for fitness dk og Fresh Fitness er overordnet set lidt under FW. Der er ikke 

sket nogle nævneværdige ændringer i regnskabspraksis over tid og informationsniveauet i noterne 

er acceptabelt. Der er ingen transitoriske poster og heller ikke nogle åbenlyse motiver for manipula-

tion af regnskaberne. Årsagen til, at kvaliteten for fitness dk og Fresh Fitness alligevel er lavere, 

skal findes i, at Fresh Fitness ikke opgiver nettoomsætningen i nogen af årene i analyseperioden og 

fitness dk ikke i sidste år. Derfor beregnes NOPAT-margin, den investerede kapitals omsætningsha-

stighed samt CAPEX på basis af bruttoresultatet i stedet. Dette medfører, at analysen ikke er ligeså 

retvisende, men der er ingen alternativer. 

Reformulering af de analytiske resultatopgørelser og balancer er foretaget ved samme fremgangs-

måde som i den isolerede finansielle analyse. Dermed opnås det mest sammenlignelige analyse-

grundlag, da udviklingen i nøgletallene ikke forårsages af differencer i regnskabspraksis, men for-

bedringer eller forværringer i virksomhedernes performance. 

Det første parameter, der benchmarkes op mod konkurrenterne er ROIC. Udviklingen er illustreret i 

graf 1: 

 
G raf 1: R O I C benchmark ! Egen tilvir kning  G raf 2: N OPA T-margin benchmark - Egen tilvir kning. 

                                                 
88 For FW benyttes årene 2010/2011, 2011/2012 og 2013. 
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Af graf 1 kan man se, at FW opnår et højere afkast på den investerede kapital end både Fresh Fit-

ness og fitness dk. I forhold til fitness dk er ROIC dog kun marginalt højere og i starten af perioden 

er forskellen kun på 0,03 procentpoint i FWs favør. Over perioden øges forskellen til 2,25 og 4,7 

procentpoint i henholdsvis 2012 og 2013. ROIC er i en nedadgående trend for begge virksomheder, 

hvorimod Fresh Fitness præsterer et stigende, dog negativt, afkast i hele perioden. 

Det næste nøgletal i benchmark analysen er NOPAT-marginen, som kan ses af graf 2 ovenfor. 

Graf 2 illustrerer, at FWs NOPAT-margin er betragteligt bedre end for de to sammenlignelige kon-

kurrenter. Over hele analyseperioden præsterer FW en margin, der er ca. 15 og 12 procentpoint hø-

jere end fitness dk i hhv. 2011 og 2012+2013. 9"&.$/"2*&1/*&%/*&2*+5-+2$2&02?&/4&I$20>&I-4*200J&

negative ROIC skyldes, at virksomheden ikke tjener penge på driften i nogle af årene i perioden. 

FW er altså markant bedre til at tjene penge på driften end konkurrenterne. 

Det tredje parameter, der analyseres, er den investerede kapitals omsætningshastighed. Virksomhe-

dernes præstationer mht. dette nøgletal er illustreret i graf 3: 

 
G raf 3: Omsætningshastighed benchmark ! Egen tilvir kning G raf 4: C APE X benchmark - Egen tilvir kning. 

Graf 3 viser, at FW har en middelmådig omsætningshastighed på den investerede kapital. fitness dk 

har således en omsætningshastighed der er mere end det dobbelte af FW gennem hele perioden. FW 

skal altså binde langt mere kapital i driften for at opnå samme bruttoresultat som fitness dk. Fresh 

Fitness præsterer ligeledes dårligst mht. dette nøgletal, men nærmer sig FWs niveau i slutningen af 

analyseperioden. 

Det sidste nøgletal, der kommenteres på i benchmark analysen, er investering i materielle anlægsak-

tiver i forhold til bruttoresultatet (CAPEX). Niveauet af nøgletallet sammenlignes i graf 4. 
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Grafen viser umiddelbart, at Fresh Fitness klart investerer mest i de materielle anlægsaktiver. Dette 

er da også sandt, når man beregner det som en andel af bruttoresultatet, men i absolutte tal er bille-

det meget anderledes. Bruttoresultatet for Fresh Fitness er nemlig markant lavere end bruttoresulta-

tet i både FW og fitness dk. CAPEX for FW er i starten af analyseperioden højere end for fitness 

dk, men mod slutningen konvergerer de mod hinanden. I 2013 investerer FW således kun 3,19 pro-

centpoint mere i anlægsaktiverne end fitness dk. Hvis man ser bort fra Fresh Fitness, så er udtalel-

sen fra FWs administrerende direktør om, at virksomheden investerer mere end konkurrenterne 

(nævnt i 2.1.3.1 Værdifulde ressourcer) altså korrekt.  

73:->MNOP46*)/D+-

For at konkludere og resumere den strategiske og finansielle analyse udarbejdes en SWOT-matrice. 

Denne har til formål at inddele analysernes resultater i styrker, svagheder, muligheder og trusler for 

FW i en simpel og overskuelig opstilling. SWOT-matricen kan ses herunder: 

Styrker Svagheder 
- Stort udbud af hold og træningsfaciliteter 

- Dominerende position på det danske mar-
ked 

- Fleksibel organisation 

- Moderne træningsfaciliteter 

- Fitnesscentre i hele Danmark 

- Operationel excellence 

- Indgående kendskab til det danske marked 

- Erfaring med både organisk vækst og opkøb 

- Opererer udelukkende på det danske mar-
ked (ingen geografisk diversifikation) 

- Faldende afkast på driften 

- Høj kapitalbinding i forhold til virksomhe-
dens største konkurrent 

Muligheder T rusler 
- Fitnessbranchen oplever moderate vækstra-

ter 

- Politisk fokus på at forbedre helbred både i 
Danmark og EU 

- Nedsættelse af selskabsskatten 

- Leverandørernes lave forhandlingskraft 

- Udvikling af apps og anden software, der 
kan motivere (potentielle) fitnesskunder 

- Stigende andel af fysisk aktive pga. socio-
logiske og demografiske tendenser 

- Yderligere stramning af forbrugeraftalelo-
ven 

- Lave adgangsbarrierer i branchen 

- Mange eksisterende konkurrenter 

- Alternative motionsformer 

- Moderat forhandlingskraft overfor kunder 

- Prispres 

- Stigende gennemsnitsalder 

 

Tabel 14: SW O T-matrice - Egen tilvir kning. 
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I dette afsnit anvendes konklusionerne fra den strategiske og finansielle analyse til at udforme bud-

getter. Budgetterne anvendes senere i afhandlingen, når markedsværdien af egenkapitalen i FW skal 

estimeres. 

Fordelen ved at basere budgetterne på både den strategiske og finansielle analyse er, at man kan 

eliminere nogle af de svagheder, som disse analyser har isoleret set. Den finansielle analyse om-

handler, som nævnt tidligere, udelukkende virksomhedens historiske præstationer og kan altså ikke 

bruges direkte til at forudsige fremtidig præstation. Kombineret med konklusionerne fra den strate-

giske analyse mht. virksomhedens konkurrencemæssige position kan man dog give et kvalificeret 

estimat på den fremtidige præstation. 

Ulempen ved denne fremgangsmåde er, at der forekommer betydelige usikkerhedsmomenter, når de 

to analyser kombineres. Dette grunder bl.a. i den førnævnte subjektivitet, der inddrages, når vigtig-

heden af de enkelte faktorer i den strategiske analyse skal vurderes. Der findes ingen modeller, der 

præcist kan estimere, hvorledes disse faktorer påvirker virksomhedens præstationer og profitabilitet. 

Endvidere er det umuligt at forudsige alle tænkelige fremtidige scenarier, så det eneste man kan 

gøre, er at forudsige, hvordan virksomheden gennemsnitligt vil præstere fremadrettet. 

Disse fremtidsudsigter opstilles i form af budgetforudsætninger (forventet vækst i nettoomsætnin-

gen, EBITDA-margin, effektiv skattesats, osv.) samt proforma regnskaber. Endvidere valideres 

budgetterne ved at sammenligne nøgletal for de opstillede budgetter og den historiske periode. For-

inden opstilling af budgetterne og valideringen bestemmes længden på budgetperioden og antallet 

af fremtidige scenarier. 

:30-C1#,+*G+)/%#+-

Budgethorisonten skal fastlægges således, at virksomheden inden for denne periode opnår en stabil 

og statisk tilstand, der i princippet forsætter i al uendelighed. Denne tilstand kaldes også for steady-

state. For at opnå denne tilstand er der en række kriterier, der skal være opfyldt. Disse kriterier er 

opstillet herunder89: 

                                                 
89 Regnskabsanalyse og værdiansættelse ! en praktisk tilgang, side 315 



 50 

1. Væksten i nettoomsætningen skal være konstant og ikke højere end udvikling i makroøko-

nomien. 

2. Overskudsgraden skal opnå et stabilt niveau, således at driftsomkostningerne stiger propor-

tionalt med væksten i nettoomsætningen. 

3. Den investerede kapitals omsætningshastighed skal forblive konstant, således at den investe-

rede kapital stiger med samme vækstrate som nettoomsætningen. 

4. Til sidst skal den finansielle gearing nå et statisk niveau for at sikre, at nettorentebærende 

gæld også vokser med samme rate som nettoomsætningen. 

Budgetperioden skal altså være af en længde, der muliggør, at de fire ovenstående punkter tilfreds-

stilles. To af de vigtigste faktorer, der afgør, hvornår de fire punkter tilfredsstilles er virksomhedens 

konkurrencemæssige fordelsperiode samt vækstudsigterne for branchen90. FWs konkurrencemæssi-

ge styrker blev analyseret i afsnit 2.1.3 Virksomhedsanalyse. Konklusionen på denne analyse var, at 

FW besidder en række værdifulde ressourcer, sjældne ressourcer og ressourcer, der er svære at ef-

terligne, men ingen ikke-substituerbare ressourcer. Dermed vurderes det, at FW har en konkurren-

cemæssig fordel, men kun på kort sigt. Sammenkoblet med de moderate vækstudsigter i branchen, 

der blev gennemgået i afsnit 2.1.2.1 Truslen fra nye konkurrenter, fastsættes budgethorisontens 

længde til 10 år. 

:37->D+"6)/+)-

Antallet af budgetscenarier afhænger specielt af to faktorer: Kompleksiteten af produktet, som virk-

somheden udbyder og om markedet er dynamisk eller stabilt91. Hvis produktet ikke er komplekst og 

markedet er stabilt, vil man formentlig kun benytte sig af et scenarie, da den historiske udvikling 

umiddelbart kan videreføres frem i budgetterne. Såfremt produktet er mere komplekst og / eller at 

markedet er mere dynamisk, så vil det være mere korrekt at udarbejde flere scenarier for fremtiden. 

Med udgangspunkt i ovenstående overvejelser udarbejdes der to budgetscenarier for FW. Dette på 

trods af, at det produkt / service som FW udbyder, er simpelt og nemt at kopiere. Årsagen til, at der 

alligevel laves to budgetter er, at fitnessmarkedet er dynamisk og fremtidsudsigterne for FW er for-

holdsvis usikre. Virksomheden er, som analyseret i afsnit 2.1 Strategisk analyse, påvirket af mange 

                                                 
90 Regnskabsanalyse og værdiansættelse ! en praktisk tilgang, side 318 
91 F inancial Statement Analysis, side 187-188 
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demografiske- samt sociologiske faktorer og den konkurrencemæssige fordel er tvivlsom på længe-

re sigt. De to scenarier kan overordnet set karakteriseres således: 

Scenarie 1: FW fokuserer på ekspansion af virksomheden og mindre på effektivisering samt udnyt-

telse af stordriftsfordele. Dermed oplever virksomheden blandt andet højere vækstrater, men lavere 

marginer i dette scenarie. 

Scenarie 2: Konkurrencesituationen på fitnessmarkedet intensiveres og FWs markedsposition ud-

fordres. Virksomheden fokuserer i stedet på effektivisering og udnyttelse af stordriftsfordele. Såle-

des oplever FW blandt andet lavere vækst i nettoomsætning, men opnår højere marginer i dette sce-

narie. 

Som den administrerende direktør, Per Nielsen, selv udtaler i en artikel fra Børsen: "#$%&'(% ind i 

2012 med købene af Enjoy F itness og F itness One. Det betød, at 35 af vores centre var under et år 

gamle. Der var en del indkøring, hvilket koster penge. Og det kan man se'92. Derfor vurderes det 

ikke, at FW kan vokse og samtidig forbedre sine marginer taget situationen på fitnessmarked i be-

tragtning. 

Valget af disse to scenarier gør det endvidere muligt at vurdere, hvilket scenarie, der maksimerer 

markedsværdien af virksomheden. Denne viden er specielt interessant i forbindelse med diskussio-

nen om, hvorvidt FW skal lade sig børsnotere eller forblive unoteret (dette uddybes i afsnit 5.1.1 Ny 

finansieringskilde). 

Forudsætningerne og metoden, der ligger til grund for budgetteringen, uddybes i nedenstående af-

snit, 3.3 Budgetforudsætninger. I de efterfølgende underafsnit forklares udviklingen i de udvalgte 

budgetposter for de to ovenstående scenarier i detaljer. 

:3:-C1#,+*(%)1#'9*"/",+)-

Budgetterne er opstillet efter et aktivitetsbaseret perspektiv, hvorved der menes, at mange af bud-

getposterne er angivet som en procent af nettoomsætningen. Fordelen ved denne metode er, at om-

kostnings- og investeringsniveauet bedre følger virksomhedens aktivitet i forhold til, hvis man for-

søger at forudsige udvikling i hver post isoleret93. Dette betyder dog også, at budgetterne påvirkes 

                                                 
92 Opkøb rammer bundlinjen i F itness World, Børsen 
93 F inancial Statement Analysis, side 175 
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meget af prognoserne for nettoomsætningen. Derfor argumenteres der mere detaljeret for, hvorledes 

de enkelte value drivers, strategiske som finansielle, påvirker udviklingen i nettoomsætningen i 

budgetperioden. 

I nedenstående tabel er de udvalgte budgetforudsætninger opstillet. Herudover kan man af tabellen 

se, hvorledes de beregnes samt hvilke value drivers, der blandt andet har indflydelse på dem: 

(46<9%S7246$"%5'5<92& !>849&62'A92$&
*27S72;>&29$48%>%7U<T298$9&
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WB>43;P1;1J83# (#0B#20A83;8::8)#CJ#;220A83;8::8#04A;P83#
\]18381A8# (#0B#18AAC381A8D@38198#J@:9#
!BB84A;P#>40AA8>0A># /81#901>48#>8:>40D>>40A#
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Tabel 15: Budgetforudsætninger og value drivers - Egen tilvir kning. 

Af ovenstående tabel kan man se, at andre driftsindtægter også budgetteres på trods af, at de var 

udeladt i den finansielle analyse. Årsagen til dette er, at selvom disse indtægter ikke kan henføres til 

driften af virksomheden, så er de tilbagevendende og indgår i pengestrømmen, der tilgår fremmed- 

og egenkapitalen. En udelukkelse af denne post i budgetteringen ville altså være medvirkende til, at 

markedsværdien af FW ville blive undervurderet. 

Tabel 15 viser endvidere, at der ikke budgetteres på hvert enkelt post, der er i FWs officielle års-

regnskaber. Årsagen til det højere aggregeringsniveau er, at der skal budgetteres 10 år ud i fremti-

den. Dette betyder, at man skal have et højt informationsniveau (endda muligvis intern information) 

for at kunne budgettere på hver enkelt post retvisende94. Dette informationsniveau har ikke været 

opnåeligt, hvorfor der kun budgetteres på de ovenstående overordnede sumposter. 

Endvidere skal det nævnes, at der budgetteres på flere poster end der er strengt nødvendigt for at 

beregne markedsværdien af FW. Grunden til dette er, at budgetteringen af nogle flere poster (ho-

                                                 
94 F inancial Statement Analysis, side 183-186 
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vedsageligt finansielle poster) gør det muligt at sikre, at budgetterne artikulerer. Dvs. at der ikke er 

nogle tekniske fejl i budgetteringen95. 

Til sidst antages det, at 100% af det frie cash flow til ejerne udbetales som udbytte i budgetårene 

samt terminalperioden. Udbyttet henføres til egenkapitalen i proforma balancen således, at egenka-

pitalen reduceres med dette beløb. 

Herunder argumenteres der for udviklingen i hver af de udvalgte budgetforudsætninger opstillet i 

tabel 15. Udviklingen i samtlige budgetforudsætninger, proforma resultatopgørelse, -balance og -

pengestrømsopgørelse er vedlagt i bilag 14-18. 

:3:30-N4'9*"/",'592'*-

Omsætningsvæksten er påvirket af en lang række faktorer, hvoraf mange af dem i et eller andet om-

fang kan henføres til FWs konkurrencemæssige fordelsperiode. Som analyseret i afsnit 2.1 Strate-

gisk analyse og 2.2.7 Benchmark analyse har FW blandt andet en dominerende position på det dan-

ske marked. Dette betyder, at virksomheden i høj grad kan fastholde og muligvis endda udvide sin 

markedsandel en smule på det danske marked på kort til mellemlang sigt. Vækstpotentialet på det 

danske marked vurderes dog til at være forholdsvis lavt, pga. FWs faldende vækstrate i nettoom-

sætningen (jf. afsnit 2.2.6.5 Trend- og common-size analyse) samt konkurrencemæssige hensyn 

(afsnit 2.1.1.2 Lovgivning). 

Endvidere kan FW tage del af væksten i fitnessbranchen ved at ekspandere til andre europæiske 

markeder. På europæisk plan forventes markedet at vokse med 5-6%, som nævnt i 2.1.2.1 Truslen 

fra nye konkurrenter. Det forventes at FW i større eller mindre grad vil gøre brug af denne vækst-

mulighed i fremtiden96. 

Herudover er der også en række eksterne faktorer, der påvirker FWs omsætningsvækst. Det er ho-

vedsageligt sociokulturelle og politiske faktorer, der er med til at drive væksten i en opadgående 

retning. Fx er der stort politisk fokus på at forbedre befolkningens helbred både på dansk, men også 

EU-niveau, som nævnt i 2.1.1.3 Politik. 

En sociologisk faktor, der påvirker omsætningsvæksten positivt er, at det enkelte individ selv gør 

mere for at forbedre sit helbred (afsnit 2.1.1.5 Sociokulturelle faktorer). Generelt har den danske 
                                                 
95 F inancial Statement Analysis, side 181 
96 Afhængig af scenarie ! dette uddybes senere i afsnittet. 
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befolkning en sundere livsstil, hvor fysisk aktivitet og sund kost kommer mere og mere i fokus. 

Dette betyder, at flere vil benytte sig af et eller andet sportstilbud, herunder medlemskab af et fit-

nesscenter. 

Ovenstående sociologiske faktor forstærkes af motiverende og iscenesættende apps og sociale me-

dier, som nævnt i 2.1.1.4 Teknologi. Flere og flere benytter apps til at tracke og dele sine motions-

vaner. Dette er med til at motivere og inspirere motionister og fitnessmedlemmer, hvilket er med til 

at holde en hånd under omsætningsvæksten fremadrettet. 

Som følge af FWs dominerede position og konkurrencemæssig fordele, så kan virksomheden på 

kort og mellemlang sigt udnytte ovenstående faktorer til at opnå en højere omsætningsvækst end 

sine konkurrenter. På lang sigt forventes det dog, at konkurrencesituationen intensiveres, hvilket 

medfører, at vækstraten i begge scenarier falder drastisk frem mod terminalperioden. Den høje trus-

sel fra nye konkurrenterne og den generelle konkurrenceintensitet lægger et pres på priserne og 

væksten fordeles mere jævnbyrdigt mellem FW og konkurrenterne. FWs faldende CAPEX, som 

blev identificeret i 2.2.7 Benchmark analyse, er endnu en årsag til, at virksomheden ikke kan opret-

holde den høje omsætningsvækst. Endvidere gør den stigende gennemsnitsalder, som nævnt i 

2.1.2.5 Konkurrenceintensiteten i branchen, at flere vælger et foreningscenter frem for et kommer-

cielt center (i hvert fald i Danmark). 

Den historiske omsætningsvækst sammenholdt med den ovenstående analyse af value drivernes 

indflydelse resulterer i nedenstående forventninger for FWs vækstrate: 
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Tabel 16: Budgetteret salgets vækstrate - Egen tilvir kning. 

I analyseperioden har FW gennemsnitligt haft en vækstrate i nettoomsætningen på 42%97. Dog har 

der været en nedadgående trend i væksten gennem det meste af perioden og i 2013 voksede omsæt-

ningen kun med 12% i forhold til 2011/2012. Dermed budgetteres der ikke med vækstrater i nærhe-

den af den gennemsnitlige historiske i nogen af budgetårene, men dog højere end i det seneste regn-

skabsår. 

                                                 
97 Beregnet eksklusive 2012. De efterfølgende gennemsnitstal i dette afsnit, 3.3 Budgetforudsætninger, er også eksklusive 2012. 
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Scenarie 1 oplever gennem hele budgetperioden en højere salgsvækst (på nær det sidste budgetår 

samt terminalåret) som følge af en mere aggressiv ekspansion. Denne ekspansion sker til europæi-

ske eller skandinaviske lande, der i høj grad ligner det danske marked (som antaget i 1.4 Afgræns-

ning og antagelser). Taget ledelsens gode erfaring med organisk vækst og opkøb (jf. afsnit 2.1.3.3 

Ressourcer, der er svære at efterligne) i betragtning formodes det, at FW vil være i stand til at opnå 

en højere vækstrate end i slutningen af analyseperioden. I scenarie 2 er FW mere afhængig af det 

danske marked, hvilket ikke kan understøtte en ligeså høj vækst, som forklaret tidligere i afsnittet. 

Væksten i det sidste budgetår samt terminalperioden er et vægtet gennemsnit af den historiske ud-

vikling i BNP for EU-landene og Danmark. Udregningen af vækstraten er baseret på tal fra 1961-

201398. Det forventes, at det danske marked på dette tidspunkt udgør 50% af virksomhedens indtje-

ningsgrundlag og den anden halvdel kan henføres til andre europæiske markeder. 

:3:37-QC!OJ.-46),/"-

EBITDA-marginen er påvirket af nogle af de samme faktorer som salgets vækstrate. FWs domine-

rende position på det danske marked og virksomhedens konkurrencemæssige fordel medfører, at 

marginen kan opretholdes på samme niveau som i slutningen af analyseperioden. Den høje konkur-

renceintensitet samt truslen fra nye konkurrenter gør, at FW efterhånden må øge omkostningerne til 

fx reklame, lokaliteter samt personale for at tiltrække og fastholde medlemmer. Det forventes ikke, 

at FW kan kompensere for disse øgede omkostninger ved at øge priserne pga. kundernes moderate 

forhandlingskraft, som nævnt i afsnit 2.1.2.2 Kundernes forhandlingskraft. En forøgelse af med-

lemspriserne vil nemlig få en del af FWs (potentielle) medlemmer til at finde et billigere alternativ. 

En faktor, der er med til at holde hånden under EBITDA-marginen er den lave forhandlingskraft fra 

leverandørerne. Det betyder, at FW kan forhandle en billigere pris på indkøb af varer, hvilket redu-

cerer vareforbruget. Vareforbrug er en mindre post i resultatopgørelsen (dog stigende jf. 2.2.6.5 

Trend- og common size analyse), hvorfor dette ikke har den store betydning på den lange bane. 

Forventningerne til EBITDA-marginen i budget- og terminalperiode kan ses af efterfølgende tabel: 
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Tabel 17: Budgetteret E B I T D A-margin - Egen tilvir kning. 

                                                 
98 Data er fra The World Bank. 
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Som man kan se af tabel 17, så forventes det, at EBITDA-marginen i starten af budgetperioden lig-

ger marginalt højere end i sidste år af den historiske periode, men nogle procentpoint lavere end 

gennemsnittet for hele perioden. Scenarie 2 oplever gennem hele budgetperioden en margin, der er 

1 procentpoint højere end for scenarie 1. Dette skyldes, at FW i scenarie 2 ikke ekspanderer ligeså 

kraftigt og derved kan fokusere på at effektivisere virksomheden. I dette scenarie er FW altså bedre 

til at fastholde de faldende personaleomkostninger og kan nedbringe andre eksterne omkostninger, 

som var stigende i anden halvdel af analyseperioden (afsnit 2.2.6.5 Trend- og common size analy-

se). Endvidere bruges der flere ressourcer på reklame og salg i scenarie 1 for at understøtte ekspan-

sionen, hvilket også er med til at forklare forskellen. 

:3:3:-.('2)/5"/",+)-

I den historiske periode er af- og nedskrivninger på materielle- og immaterielle aktiver stabilt om-

kring 14% og 18% af de samlede materielle- immaterielle aktiver. Det vurderes derfor, at af- og 

nedskrivninger i budgetperioden vil følge gennemsnittet i analyseperioden på 16%. Dette er tilfæl-

det for begge scenarier, da slidtagen på anlægsaktiverne vurderes at være identisk. 

:3:3<-RS"+)+"*+-

Lånerenten lå i analyseperioden i gennemsnit på omkring 15%. Den har dog mod slutningen af pe-

rioden været i en stærkt nedadgående trend og middelværdien vurderes derfor ikke at være repræ-

sentativt for budgetperioden. I 2011/2012 og 2013 var lånerenten hhv. ca. 6% og 9%, hvilket er 

bedre bud på den fremtidige lånerente. Derfor fastsættes lånerenten i budget- og terminalperioden 

til 8% for begge scenarier. 

:3:3=-Q((+2*/5-'26**+'6*'-

FWs effektive skattesats var i gennemsnit ca. 1,5 procentpoint over analyseperioden som helhed. 

Dog var den i 2010/2011 under selskabsskattesatsen på daværende tidspunkt. Derfor kan det ikke 

entydigt konkluderes, at FWs effektive skattesats er over den marginale selskabsskat. Således vur-

deres det, at den marginale selskabsskat er det bedste bud på den fremtidige effektive skattesats for 

begge scenarier. Som nævnt i 2.1.1.3 Politik, så sænkes den danske selskabsskat i starten af budget-

horisonten, således at den er 24,5% i 2014, 23,5% i 2015 og 22% i 2016 og fremefter. 

:3:3K-."#)+-#)/(*'/"#*9,*+)-

Denne post varierer betydeligt i den historiske periode. Da den ikke er specificeret i regnskabsprak-

sis, kan denne variation dog ikke forklares og forudsiges. Derfor fastsættes den til at være identisk 
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med gennemsnittet for analyseperioden. Andre driftsindtægter udgør dermed 1,6% af nettoomsæt-

ningen i budget- samt terminalperioden for begge scenarier. 

:3:3L-@6*+)/+&&+P-%,-/446*+)/+&&+-62*/5+)-

Historisk set har de materielle- og immaterielle aktiver gennemsnitligt udgjort omkring 67% af net-

toomsætningen. Gennemsnittet trækkes dog op af andelen i 2008/2009, hvor de udgjorde 85,66%. 

Derfor vurderes det, at anlægsaktiverne udgør 65% i starten af budgetperioden for begge scenarier. 

Dog falder denne procent fremefter mod minimum for analyseperioden. Faldet sker langsommere 

for scenarie 1, da det forventes, at FW må investere mere i anlægsaktiverne for at understøtte ek-

spansionen. Dette er i overensstemmelse med resultaterne i afsnit 2.2.6.5 Trend- og common-size 

analyse, som viste, at pengebindingen i de materielle anlægsaktiver var højere i starten af analyse-

perioden, hvor FW oplevede en markant højere vækst. 

:3:3T-E6)+;+$%&#"/",+)-

Varebeholdninger har i analyseperioden været i en opadgående trend, som identificeret i 2.2.6.5 

Trend- og common size analyse. Derfor vurderes det, at posten i fremtiden vil være højere end det 

historiske gennemsnit på 0,61%. Varebeholdninger vil således være 1,8% og 1,5% i hele budgetho-

risonten for hhv. scenarie 1 og scenarie 2. Årsagen til forskellen mellem scenarierne skal findes i, at 

for scenarie 2 effektiviseres lagerstyringen. Endvidere er det ikke nødvendigt med ligeså mange 

fysiske varelagre, da virksomheden spredes mindre geografisk i forhold til scenarie 1. 

:3:3U-O/&,%#+$65+"#+)-()6-'6&,-%,-*A+"+'*+B#+&'+)-

For scenarie 1 ligger denne post på 0,8% i hele budgethorisonten, hvilket er på 2013-niveau. For 

scenarie 2 er den kun på 0,5% i budget- og terminalperioden, hvilket er på niveau med gennemsnit-

tet for analyseperioden. Årsagen til denne forskel skal findes i, at FW i scenarie 1 er mere lempelig 

med kredittider og lignende i forhold til medlemmerne. Dette er for at tiltrække flere medlemmer og 

understøtte den højere vækst i nettoomsætningen. 

:3:30V-."#)+-*/&,%#+$65+"#+)-

Andre tilgodehavender følger samme argumentation som ovenfor. For scenarie 1 udgør posten 

1,7%, hvorimod den kun udgør 1% for scenarie 2. 
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Denne post er stabil gennem hele den historiske periode, hvormed gennemsnittet for perioden anses 

for at være retvisende for fremtiden. Derfor ligger driftslikviditeten på 0,3% af nettoomsætningen 

for begge scenarier. 

:3:307-R+5+)6"#H)-6(-56)+)-%,-*A+"+'*+B#+&'+)-

For scenarie 2 ligger leverandør af varer og tjenesteydelser på et niveau svarende til det gennem-

snitlige historiske. Posten var i analyseperioden meget stabil omkring intervallet 2% til 4,6%. Såle-

des udgør denne post 3% af nettoomsætningen for scenarie 2. For scenarie 1 er niveauet marginalt 

lavere og udgør kun 2,5%. Forklaringen på dette er, at FW i scenarie 2 kan fokusere på at opbygge 

en tættere relation til leverandørerne og således forlænge kredittiderne. Dog er leverandørernes for-

handlingskraft lav (som analyseret i 2.1.2.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke), hvorfor posten 

ikke er betydeligt lavere for scenarie 1. 

:3:30:-."#)+-#)/(*'(%)G&/,*+&'+)-

Andre driftsforpligtelser var i analyseperioden gennemsnitlig ca. 11,5% af nettoomsætningen. I 

slutningen af analyseperioden var posten dog i en opadgående trend, hvor den i 2013 sluttede på 

omkring 18,5%. For scenarie 1 forventes det, at de andre driftsforpligtelser fortsætter på det gen-

nemsnitlige historiske niveau i budget- samt terminalperioden. For scenarie 2 ligger den på 15% for 

at afspejle, at FW i dette scenarie er bedre til at finansiere driften på denne måde. 

:3:30<-W+**%)+"*+;9)+"#+-,9&#-

Den sidste budgetforudsætning, nettorentebærende gæld, lå i den historiske periode på ca. 45% af 

den investerede kapital i gennemsnit. Dog har posten været i en stærk nedadgående trend, hvorfor 

det vurderes, at niveauet i budgethorisonten må ligge væsentligt lavere. Endvidere er den nedadgå-

ende trend aftagende mod slutning af analyseperioden, hvorfor det vurderes, at den nettorentebæ-

rende gæld er ved at nå et fast niveau. Derfor fastsættes niveauet til at være marginalt højere end i 

2013, således at nettorentebærende gæld udgør 25% i hele budgethorisonten for begge scenarier. 

:3<-E6&/#+)/",-6(-;1#,+**+)-

For at sikre, at de to budgetscenarier er realistiske, så foretages der en sammenligning af nøgletalle-

ne fra analyseperioden og de to scenarier. I nedenstående tabel er gennemsnittet for de respektive 

perioder opstillet (beregnet med gennemsnitlige balancetal): 
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Tabel 18: Validering af budget - Egen tilvir kning 

Af denne tabel kan man se, at nøgletallene for de to scenarier overordnet set ligger tæt på de histori-

ske. Den gennemsnitlige NOPAT, ROIC samt ROE er dog lavere, hvilket skyldes en nedadgående 

trend mod slutningen af budgethorisonten. Niveauet i disse nøgletal ender derfor med at være bety-

deligt lavere end i analyseperioden. Dette vurderes alligevel som værende realistisk jf. argumentati-

onen for budgetforudsætningerne. Den finansielle gearing ligger markant lavere i de to scenarier, 

hvilket skyldes et betydeligt lavere niveau i den nettorentebærende gæld. 

Endvidere valideres budgetterne ved at bestemme, hvorvidt de fire kriterier vedrørende steady-state, 

der blev nævnt i starten af dette afsnit, overholdes. Dette gøres ved at beregne de samme nøgletal 

som i tabel 18, men dog ikke baseret på gennemsnitlige balancetal. Disse nøgletal er vedlagt i bilag 

19. 

Af tabellen i bilag 19 kan man se, at NOPAT-marginen, den investerede kapitals omsætningsha-

stighed samt den finansielle gearing er identiske i det sidste budgetår, E2022, og terminalåret, 

T2023. Af budgetforudsætningerne i bilag 15 samt 16 kan man endvidere se, at salgets vækstrate 

også er identisk i disse to år. Dermed er de fire kriterier opfyldt og steady-state er opnået i slutnin-

gen af budgethorisonten. 
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Værdiansættelsesafsnittet gør brug af både nutidsværdimodeller og multipler. Disse to metoder er 

de mest anvendte i praksis99 og anses som de bedste metoder til at estimere markedsværdien af 

egenkapitalen i en virksomhed som FW. Likvidations- og realoptionsmodeller er, som nævnt i 1.4 

Afgrænsning, ikke anvendt. 

Afhandlingen gør brug af to forskellige nutidsværdimodeller. Den ene model, der anvendes er DCF 

(discounted cash flow) og den anden model er EVA (economic value added). Konceptet og anven-

delsen af modellerne uddybes senere i afsnittet. 

Fordelene ved at anvende nutidsværdimodeller inkluderer, at de er yderst fleksible og når de er op-

stillet, så er det nemt at simulere forskellige scenarier, hvilket blev anvendt i Afsnit 3 - Budgette-

ring. Ved at kombinere de to ovennævnte modeller opstår der yderligere en fordel. Denne fordel er, 

at man kan sikre, at der ikke er nogle tekniske fejl i modellerne, da de med udgangspunkt i det 

samme input, skal give samme værdi100. 

Ulempen ved disse modeller er, at de indeholder mange usikkerhedsmomenter. Fx er det udfordren-

de at bestemme WACC og en lille afvigelse fra den sande værdi medfører ofte betydelige ændringer 

i estimatet af markedsværdien. Endvidere tager disse modeller udgangspunkt i de opstillede budget-

ter, som også indebærer usikkerhed, som nævnt i afsnittet herom. 

I værdiansættelsen benyttes der, som tidligere nævnt, også multipler. Multipler bestemmes ved at 

observere, hvad sammenlignelige virksomheder er handlet til relativt til fx deres EBIT101. I denne 

afhandling anvendes denne metode hovedsageligt til at teste realismen i nutidsværdimodellernes 

estimater. 

Den stærke side ved multipler er, at de som udgangspunkt er simple at anvende. Dog kan det være 

nødvendigt at justere i de underliggende regnskabstal, før multipler kan anvendes, hvilket gør me-

toden mindre simpel. 

                                                 
99 F inancial Statement Analysis, side 211. 
100 F inancial Statement Analysis, side 212. 
101 F inancial Statement Analysis, side 226-227. 
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Multiplernes svage side er, at der er mange, ofte urealistiske, antagelser involveret ved brug af dem. 

Fx antager man, at virksomheden man ønsker at værdiansætte har samme forventede vækstrate, 

kapitalomkostninger og rentabilitet som de virksomheder, man baserer sine multipler på102. 
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For at kunne værdiansætte FW, skal virksomhedens vægtede kapitalomkostninger (også kendt som 

WACC) først estimeres. Formlen for WACC er indsat herunder103: 
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L igning 7: Formlen for W A C C 

Som man kan se af formlen, så er der flere faktorer, der skal bestemmes før WACC kan estimeres. 

Disse faktorer er fremmedkapitalens afkastkrav, skattesatsen, ejernes afkastkrav samt den anvendte 

kapitalstruktur. I de efterfølgende afsnit bestemmes disse faktorer, hvor eventuelle overvejelser og 

antagelser vil blive behandlet løbende. 

<3030-X6G/*6&'*)12*1)-

De første komponenter, der bestemmes i WACC, er forholdet mellem FWs fremmedkapital og sam-

lede virksomhedsværdi (enterprise value) samt forholdet mellem markedsværdien af egenkapitalen 

og virksomhedsværdien. Disse forhold kendes også som kapitalstrukturen i virksomheden.  

Da FW ikke er børsnoteret og markedsværdien af egenkapitalen samt virksomhedsværdien derfor 

ikke er direkte observerbare, anvendes der en alternativ metode til at bestemme kapitalstrukturen. 

Denne metode består i at benytte sammenlignelige virksomheder som inspiration til at fastlægge 

FWs kapitalstruktur. Iterationsmetoden er fravalgt, da det vurderes, at FW fremover vil have en fast 

kapitalstruktur104, hvorfor metoden ikke har nævneværdig betydning for værdiansættelsen105. Jf. 

afsnit 1.4 Afgrænsninger og antagelser, så antages det herudover, at kapitalstrukturen er identisk i 

de to scenarier. 

                                                 
102 F inancial Statement Analysis, side 229-230. 
103 F inancial Statement Analysis, side 246 
104 Hvilket er i overensstemmelse med afsnit 3.3.14 Nettorentebærende gæld, hvor den nettorentebærende gæld er bestemt til at 

udgøre en varig andel i budgethorisonten. 
105 F inancial Statement Analysis, side 270 
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Det har ikke været muligt at identificere nogle børsnoterede virksomheder i Europa, der vurderes til 

at være tilstrækkelig sammenlignelige. Endvidere vurderes det, at brancheestimater, udarbejdet af 

fx A. Damodaran, ikke er retvisende, da de er baseret på virksomheder, som ikke er sammenligneli-

ge. Derfor anvendes virksomhederne Life Time Fitness og Town Sports International Holding. Dis-

se virksomheder opererer i USA, hvorved de heller ikke er fuldstændig sammenlignelige, da der 

kan være nogle institutionelle forskelle, der påvirker kapitalstrukturen106. Det vurderes dog, at disse 

virksomheder er det bedste tilgængelige sammenligningsgrundlag. 

I den nedenstående tabel er markedsværdien af egenkapitalen og den nettorentebærende gæld for 

Life Time Fitness go Town Sports International Holding opstillet: 
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Tabel 19: K apitalstruktur i sammenlignelige vir ksomhede r - K ilde: B loomberg. 

Tabel 19 viser, at gælds- og egenkapitalandelen i de to sammenlignelige virksomheder næsten er på 

samme niveau. FWs langsigtede kapitalstruktur fastsættes som gennemsnittet og gældsandelen bli-

ver således 0,36 og egenkapitalandelen 0,64. 

<3037-F)+44+#26G/*6&+"'-6(26'*2)65-

Den næste delkomponent i WACC er fremmedkapitalens afkastkrav. Dette er et udtryk for den ka-

pitalomkostning, der er forbundet med FWs optagelse af gæld. Afkastkravet på fremmedkapitalen 

er bestemt af følgende107: 

*O $ Q*R ' *ST , (E ) :8/55.:/5:+ 
L igning 8: F remmedkapitalens afkastkrav 
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Den først komponent i ovenstående ligning er den risikofrie rente. Den risikofrie rente skal i prin-

cippet afspejle det forventede afkast på en portefølje med beta på 0. Det er dog problematisk og 

omkostningsfuldt at sammensætte en portefølje, der ikke indebærer nogen systematisk risiko108. 

Derfor fastsættes den risikofrie rente i stedet ud fra en 10-årig dansk stående statsobligation. Der-

                                                 
106 F inancial Statement Analysis, side 247 
107 F inancial Statement Analysis, side 265-266 
108 F inancial Statement Analysis, side 249 
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med antages det implicit, at dette værdipapir har en betaværdi på 0, hvilket nok ikke er helt reali-

stisk, men dog alligevel tilnærmelsesvis korrekt. 

I slutningen af analyseperioden, dvs. ultimo 2013, var den effektive obligationsrente på den 10-

årige danske statsobligation på 1,99%. Det vurderes dog, at renten på dette tidspunkt var meget lav 

og derfor ikke repræsentativ til at bestemme afkastkravet på fremmedkapitalen. I stedet anvendes et 

simpelt gennemsnit af renten fra primo 2008 til ultimo 2013 (samme periode som analyseperioden). 

Således bliver den risikofrie rente 2,74%. 

?"!"$"$%WH2(+1'+',061H5')*%

Den næste faktor i fremmedkapitalens afkastkrav er gældsrisikopræmien. Denne risikopræmie af-

hænger af den pågældende virksomheds kreditværdighed. Pga. afhandlingens begrænsede omfang 

foretages der dog ikke en fuld kreditanalyse af FW. Derfor bestemmes risikopræmien kun ud fra 

udvalgte nøgletal, FWs strategiske position samt simulering af fremtidige cash flows (de to budget-

scenarier). I nedenstående tabel kan de udvalgte nøgletal ses: 

& +,/0& L>%'5<&
![?X#;1A838>A#ZCP83# *&%++# WW#
![?X/W#;1A838>A#ZCP83# +.%$.# WW#
F388#CN830A;1J#Z0>Y#B:Ca#b#ACA0:#98DA# &6%-*(# WW#
R8AE31#C1#Z0N;A0:# +*%+-(# WW#
SN830A;1J#;1ZC28#b#38P81E8# *,%*,(# [#

Tabel 20: Udvalgte nøgletal til k reditanalyse ! Egen tilvir kning 

I anden kolonne af tabel 20 er de udvalgte nøgletals tilsvarende rating angivet. Disse ratings er dog 

udarbejdet i forhold til industrielle virksomheder i USA, men pga. manglende alternativer anvendes 

denne rating skala109. Endvidere har det ikke været muligt at beregne alle nøgletal for denne model, 

da nogle af dem afhænger af markedsværdien af egenkapitalen (som først værdiansættes senere i 

afsnittet). FW opnår en AA rating for alle de beregnede nøgletal bortset fra operating income / re-

venue, der kun berettiger en B rating.  

De ovenstående nøgletal vurderer kun FWs historiske kreditværdighed. Dette kompenserer den stra-

tegiske analyse og budgetteringen for. Som diskuteret i afsnit 2.1 Strategisk analyse og 3.3 Budget-

forudsætninger står FW over for en markant udfordring strategisk. Dette trækker alt andet lige ned i 

FWs kreditværdighed. Pengestrømsopgørelsen for de to budgetscenarier, som er vedhæftet i bilag 

17 samt 18, viser dog, at FW er i stand til at generere et cash flow, der er mere end tilstrækkeligt til 
                                                 
109 F inancial Statement Analysis, side 276-277 



 64 

at servicere gælden (på nær dog budgetår E2014, hvor virksomheden genererer et negativt cash 

flow).  

Baseret på de ovenstående overvejelser vurderes det samlet set, at FW opnår en A rating. Dermed 

fastsættes gældsrisikopræmien til 2,2%, hvilket er midtpunktet for intervallet af risikopræmier for 

denne rating110.  

?"!"$"9%A,-//)+-/+)*%

Den sidste delkomponent, der skal fastsættes for afkastkravet på fremmedkapitalen, er skattesatsen. 

Her benyttes den danske marginale skattesats dog med modifikationer. For at DCF og EVA-

modellerne skal give samme resultat må WACC ikke variere fra år til år (når iterationsmetoden ikke 

anvendes). Derfor benyttes der en skattesats på 22%, som er selskabsskattesatsen fra og med 2016. 

Dette har en minimal betydning for estimatet af markedsværdien af FW111.  

<303:-QA+)"+'-6(26'*2)65-

Der findes en række metoder til at fastsætte afkastkravet for ejerne. I denne afhandling benyttes 

CAPM-modellen. Princippet i denne model er, at investorernes afkastkrav afhænger af den syste-

matiske risiko (beta), som det pågældende aktiv indbefatter. Man antager altså implicit, at investo-

rerne ikke anser andre faktorer end beta, når afkastkravet skal bestemmes112. Endvidere bygger 

CAPM-modellen på en række andre antagelser, der kan være mere eller mindre realistiske113. I den-

ne kontekst vurderes det, at modellen er passende til at bestemme ejernes afkastkrav. Formlen, som 

CAPM-modellen er baseret på, kan ses herunder114: 

*P $ *R ' UP , (*V ) *R+ 
L igning 9: E jernes afkastkrav. 

?"!"9"!%8)*%1'+',0D1')%1)*/)%

Den først komponent i ligning 9 er den risikofrie rente, som allerede blev bestemt i afsnit 4.1.2 

F remmedkapitalens afkastkrav. Den gennemsnitlige rente fra primo 2008 til ultimo 2013 anvendes 

altså også i denne sammenhæng. 

                                                 
110 F inancial Statement Analysis, side 291 
111 Således er forskellen ved DCF-modellen for scenarie 1 kun 14.384 kr. og for scenarie 2 kun 39.903 kr. 
112 Principles of Corporate F inance, side 221 
113 Principles of Corporate F inance, side 224-227 
114 F inancial Statement Analysis, side 249 
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Den næste faktor i formlen for ejernes afkastkrav er den systematiske risiko / beta. Pga. at FW ikke 

er børsnoteret er estimeringen af beta, ligesom med kapitalstrukturen, problematisk. Beta beregnes 

nemlig ofte på baggrund af historiske afkast på den pågældende aktie og kovariationen med afkastet 

på markedsporteføljen115. Da FW ikke er børsnoteret kan afkastet på virksomheden ikke observeres 

direkte. Denne problemstilling løses på samme måde, som da den langsigtede kapitalstruktur blev 

fastsat.  

I tabel 21 er estimaterne for beta opstillet for de sammenlignelige virksomheder116: 

&&
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+,/0^&

(9%>&9\4'%=&
]$959$%9&
S9;&C2^& (9%>&69M%&

(9%>&>$$9%&
]+,,.X
+,/0^&

(9%>&>$$9%&
]$959$%9&
S9;&C2^&

\;B8#X;28#F;A18>># +%$,# *%*'# $%5$# *%55# $%6.#
XCa1#LNC3A># *%-,# +%$*# $%.$# *%+-# *%&&#
G81182>1;A# *%''# *%56# $%55# *%&*# *%+$#

Tabel 21: Estimering af beta baseret på sammenlignelige vir ksomheder - K ilde: B loomberg. 

Betaværdierne er beregnet på månedlige afkast over en femårig periode, da dette giver det mest 

retvisende estimat117. Som man kan se af tabel 21, så kan der være stor variation i beta equity af-

hængig af, hvilken tidshorisont man måler over. Gennemsnittet for beta equity varierer således mel-

lem hhv. 1,88 og 1,59 for perioderne 2009-2013 og de seneste fem år (fra 21/03/2015 og fem år 

tilbage). For at bestemme FWs beta equity skal beta equity for de sammenlignelige virksomheder 

justeres for gearing. Dette gøres med nedenstående formel118: 

UW $
UP ' UO , XYZ[

\]<WR<^_

`E ' XYZ[
\]<WR<^_a

 

L igning 10: Formel for beta asset 

Resultatet kan ses af de sidste to kolonner i tabel 21. Gennemsnittet for de sammenlignelige virk-

somheders beta asset er 1,41 for 2009-2013 og 1,2 for de seneste fem år. For at få et estimat for 

                                                 
115 F inancial Statement Analysis, side 251 
116 Beta equity er hentet direkte fra Bloombergs database. Beta debt er baseret på en subjektiv vurdering af virksomhedernes histori-

ske økonomiske performance, kapitalstruktur og cash flow opgørelse (også hentet fra Bloombergs database). 
117 Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, side 246 
118 F inancial Statement Analysis, side 254 



 66 

FWs beta equity skal beta asset igen justeres således, at FWs gearing tages i betragtning. Følgende 

relation benyttes til dette119: 

UP $ UW ' (UW ) UO+ ,
>!J-

Ab</K<#N 

L igning 11: Formel for beta equity 

Beta debt antages at være 0,4 for FW og kapitalstrukturen blev fastsat i afsnit 4.1.1 Kapitalstruktur. 

Beta equity for FW bliver, baseret på den gennemsnitlige beta asset, således 1,98 og 1,65 for hhv. 

2009-2013 og de seneste fem år. Hvis beta asset udelukkende estimeres på baggrund af Life Time 

Fitness, så bliver beta equity for FW dog kun 1,28. På grund af denne store variation i beta estima-

terne anvendes også fundamentalanalysemetoden. 

Baseret på analyserne i afsnit 2.1 Strategisk analyse og 4.1.1.2 Gældsrisikopræmien vurderes den 

operationelle risiko til at være høj og den finansielle risiko til at være neutral. Dermed vurderes den 

samlede risiko i FW til at være høj, hvorfor beta equity bør være i intervallet 1,15-1,40120. Dermed 

virker de gennemsnitlige estimater for beta equity, baseret på sammenlignelige virksomheder mar-

kant, overvurderet. Derfor vurderes det, at FWs beta equity bør være 4:442$2&6D&K-"2&C-%2&I-4*200J&

målt over de seneste fem år (1,28), men dog højere pga. niveauet i de gennemsnitlige estimater. 

FWs beta equity bestemmes således til at være øverst i det angivne interval, altså 1,40. 

?"!"9"9%Y-1,)(+1'+',061H5')*%

Den sidste faktor i ejernes afkastkrav er markedsrisikopræmien. Risikopræmien er forskellen mel-

lem afkastet på markedsporteføljen og den risikofrie rente. Den udtrykker det merafkast, som en 

investor forventer for at påtage sig systematisk risiko121. Der eksisterer overordnet set to metoder til 

at bestemme denne præmie: Ex-post og ex-ante metoden. Ex-post metoden anvender historiske 

estimater af markedsrisikopræmien, hvorimod ex-ante metoden forsøger at bestemme den ud fra 

markedets forventninger til fremtidige afkast (den implicitte risikopræmie)122. Denne afhandling 

benytter undersøgelser udarbejdet af uafhængige kilder, hvormed markedsrisikopræmien bliver en 

kombination af de to metoder. 

                                                 
119 F inancial Statement Analysis, side 255 
120 F inancial Statement Analysis, side 255-263  
121 Principles of Corporate F inance, side 220-221 
122 F inancial Statement Analysis, side 263 
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En undersøgelse foretaget af PwC fra 2010123 viser, at praktikerne anvender en markedsrisikopræ-

mie mellem 4% og 7,2%. Dog benytter 82% af respondenterne en præmie mellem 4% og 5%, hvil-

ket også er det interval, som SKAT anbefaler124. Den gennemsnitlige præmie er ifølge undersøgel-

sen på 4,9%. En anden undersøgelse udarbejdet af Fernandez, Aguirreamalloa og Corres kommer 

frem til, at den gennemsnitlige præmie i Danmark er 5,5% og medianen er 5%125. På baggrund af 

disse undersøgelser fastsættes markedsrisikopræmien til at være i den øvre ende af SKATs anbefa-

lede interval, altså 5%. 

<303<-Q'*/4+)/",-6(-F/*"+''-M%)&#'-59,*+#+-26G/*6&%42%'*"/",+)-

Således er alle delkomponenterne i WACC bestemt og FWs vægtede kapitalomkostninger kan 

estimeres. Ved anvendelse af ligning 7 beregnes WACC til at være 7,63% gennem hele budgethori-

sonten (da ingen af delkomponenterne ændrer sig). Dermed er det nu muligt at værdiansætte FW 

ved brug af nutidsværdimodellerne. 

<37-E9)#/6"'9**+&'+-5+#-JYFP-%,-QE.P4%#+&&+"-

Ved værdiansættelse af en virksomhed med DCF-modellen tilbagediskonteres de budgetterede frie 

cash flow til virksomheden med WACC. Nutidsværdien af disse giver virksomhedens enterprise 

værdi. Den anvendte ligning til estimering af FWs enterprise værdi er vist herunder: 
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H&HHghi
M@&& ) 2 ,

E
(E 'M@&&+g

g

fji
 

L igning 12: Formlen for Enterprise value 

For at finde markedsværdien af egenkapitalen i FW fratrækkes den nettorentebærende gæld. Værdi-

ansættelsen ved DCF-modellen kan ses i sammendraget form i tabel 22. Den fulde DCF-model er 

vedlagt i bilag 20 og EVA-modellen kan findes i bilag 21. 

 

 

 

                                                 
123 Prisfastsættelsen på aktiemarkedet, PwC 
124 Markedsrisikopræmie, SKAT 
125 Market Risk Premium used in 82 Countries in 2012: A Survey with 7,192 answers, Januar 2012 af P. Fernandez, J. Aguirreamal-

loa & L. Corres 
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Tabel 22: Værdiansættelse af F itness World ved D C F i sammendraget form ! K ilde: Egen tilvir kning 

Af ovenstående tabel kan man se, at markedsværdien af egenkapitalen i FW ligger mellem 

2.192.439.448 kr. og 2.093.972.382 kr. afhængig af scenarie. Værdien af virksomheden er altså 

højere, hvis FW kan udnytte sine konkurrencemæssige fordele og trodse den intensive konkurrence-

situation, som scenarie 1 afspejler. Dette resultat er yderst interessant i forhold til diskussionen om 

FWs børsnoteringsbeslutning og uddybes i afsnit 5 ! Børsnotering af F itness World. 

Hvis man antager, at begge scenarier er lige sandsynlige, får man, at den forventede markedsværdi 

er 2.143.205.916 kr. (2.192.439.448*0,5+2.093.972.382*0,5). Som man kan se af bilag 21, så giver 

EVA-modellen præcis samme resultat, hvorfor man kan udelukke, at der er nogle tekniske fejl i de 

udarbejdede Excel-ark. 

<3:-FH&'%4$+#'6"6&B'+-

Som nævnt i indledningen til dette afsnit, så er der mange usikkerhedsmomenter ved en værdian-

sættelse via nutidsværdimodellerne. Derfor udarbejdes, der er en følsomhedsanalyse, der har til 

formål at undersøge, hvorledes ændringer i udvalgte value drivere påvirker markedsværdien af FW. 

I denne afhandling undersøges, hvordan ændringer i omsætningsvæksten (både i budget- og termi-

nalperioden), EBITDA-marginen (både i budget- og terminalperioden) samt WACC påvirker vær-

diansættelsen. Ændringer i markedsværdien udregnes ud fra det ligevægtede gennemsnit af de to 

scenarier. Resultatet kan ses af nedenstående tabel: 

HT8$7;@96$>5>8=$9&
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Tabel 23: Følsomhedsanalyse af markedsværdien af egenkapitalen i F W - K ilde: Egen tilvir kning 

Value drivernes betydning for værdiansættelsen af markedsværdien af egenkapitalen i FW analyse-

res nærmere i de efterfølgende afsnit. 
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Som man kan se af tabel 23, så er værdien af FW relativt ufølsom overfor ændringer i omsætnings-

væksten i budgetperioden. Markedsværdien varierer således kun med -5,08% og 5,38% ved en æn-

dring på ± 1%-point. En ændring i vækstraten i budgetperioden på dette niveau er ikke urealistisk, 

når man tager konkurrencesituationen på fitnessmarkedet i betragtning. Følsomhedsanalysen viser 

dog, at værdiansættelsen er rimelig robust overfor ændringer i denne value driver, hvorfor dette 

ikke har den store betydning. 

Derimod er værdiansættelsen mere følsom overfor ændringer i vækstraten i terminalperioden. Dette 

skyldes hovedsageligt, at terminalperioden udgør omkring 73% af FWs forventede enterprise værdi. 

Derfor har ændringer i value driverne i denne periode markant større effekt på den samlede værdi. 

Således varierer FWs markedsværdi med -9,57% og 14,27% ved en ændring på ±1%-point. Dermed 

er værdiansættelse meget følsom over for, hvilke markeder FW vælger at ekspandere til samt hvor-

ledes salget fordeler sig på disse markeder. Hvis FW fx vælger at ekspandere til markeder, der by-

der på højere vækstrater end EU som helhed, så vil den estimerede markedsværdi af FW formentlig 

være betydeligt undervurderet. Det samme er tilfældet, hvis FW genererer mere end 50% af sit salg 

fra andre europæiske lande end Danmark, som antaget i afsnit 3.3.1 Omsætningsvækst, da vækstra-

ten generelt er højere i disse lande. 

<3:37-QC!OJ.P46),/"-

Tabel 23 viser endvidere, hvorledes markedsværdien af egenkapitalen i FW varierer ved ændringer 

i EBITDA-marginen. Ved en ændring i budgetperioden på ±1%-point falder og stiger markedsvær-

dien med ±3,19%. Det er heller ikke urealistisk at forestille sig ændringer i dette niveau mht. denne 

value driver. Værdiansættelsen er dog særdeles robust over for evt. ændringer og betydningen er 

derfor minimal. 

Markedsværdien af FW er mere følsom over for ændringer i EBITDA-marginen i terminalperioden. 

Værdien varierer således med ±8,31% ved en ændring i value driveren på ±1%-point. Som nævnt i 

ovenstående afsnit, 4.3.1 Omsætningsvækst, skyldes denne relativt større følsomhed terminalperio-

dens store andel af den estimerede enterprise værdi. 

Derudover kan man af tabel 23 se, at værdiansættelsen er mere følsom overfor ændringer i omsæt-

ningsvæksten end EBITDA-marginen i både budget- og terminalperioden. Denne relation er meget 
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interessant i forhold til FWs motiver mht. at lade sig børsnotere eller ej og diskuteres yderligere i 

afsnit 5 ! Børnotering af F itness World. 

<3:3:-M.YY-

Den sidste value driver, der er inkluderet i følsomhedsanalysen, er FWs vægtede kapitalomkostnin-

ger. I tabel 23 kan man se, at værdiansættelsen uden sammenligning er mest påvirkelig over for 

ændringer i WACC. Ved en ændring på ±1%-point varierer markedsværdien af FW med hhv. 

28,58% og -19,10%. Da der er mange usikkerhedsmomenter forbundet med bestemmelsen af 

WACC, er det ikke usandsynligt, at FWs sande kapitalomkostninger i større eller mindre omfang 

fraviger estimatet på 7,63%. Endvidere er det ikke usandsynligt, at FW ville operere med forskelli-

ge kapitalstruktur afhængig af scenarie, hvilket dermed også kunne medføre til store variationer i 

værdiansættelsen.  

<3<-@1&*/G+&6"6&B'+-

For at understøtte og vurdere realismen i værdiansættelsen ved nutidsværdimodellerne udarbejdes 

der en multipelanalyse. Analysen foretages på baggrund af handelsmultipler, da det pga. manglende 

information ikke har været muligt at bestemme nogle transaktionsmultipler. Dvs. at multiplerne er 

baseret på data om sammenlignelige virksomheders enterprise værdi pr. 31/12/2013 i forhold til 

udvalgte regnskabsposter og ikke multipler fra konkrete overtagelser.  

Som nævnt i indledningen til dette afsnit er en af de svage sider ved multipelanalyse, at det er svært 

at finde fuldstændig sammenlignelige virksomheder. Det er også tilfældet her, hvorfor multiplerne i 

tabel 24 formentlig ikke er helt retvisende. Fx er virksomhederne ikke identisk mht. omsætnings-

vækst. FW øgede således sin omsætning med ca. 12% i 2013, hvor Life Time Fitness kun voksede 

med 7% og Town Sports International Holdings omsætning faktisk faldt med -1,8%. Endvidere er 

der forskel i EBITDA-marginerne i virksomhederne. Life Time Fitness præsterede i 2013 en 

EBITDA-margin på 29,1%, FW lå på ca. 24% og Town Sports på 18,6%. På trods af disse forskelle 

vurderes det alligevel, at multipelanalysen kan anvendes som et valideringsværktøj af budgetterin-

gen og værdiansættelsen. 
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Multipelanalysen foretages på baggrund af de samme virksomheder som blev anvendt i afsnit 4.1.1 

Kapitalstruktur og 4.1.3.2 Beta. De anvendte multipler er EV/EBITDA, EV/EBIT samt 

EV/Omsætning og de kan ses i nedenstående tabel: 

D48%'U98>5>8=$9& G'S9&P';9&H'%59$$& P7e5&WU72%$& H'%59$$&_7286126&
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Tabel 24: M ultipelanalyse baseret på sammenlignelige vi r ksomheder - K ilde: B loomberg 

Tabellen viser umiddelbart, at budgetteringen af FWs fremtidige performance er realistisk og at 

værdiansættelsen ikke er markant over- eller undervurderet. EV/EBITDA-multiplen for FW er såle-

des på 8,63, hvor de sammenlignelige virksomheders er på hhv. 8,21 og 6,65. Dermed præsterer 

FW en smule bedre mht. denne multipel i forhold til både Life Time Fitness og Town Sports. I for-

hold til EV/EBIT-multiplen præsterer FW bedre end Life Time Fitness, men dårligere end Town 

Sports. I forhold til EV/Omsætning-multiplen ligger FW også mellem de to sammenlignelige virk-

somheder. 

                                                 
126 Multiplerne for FW er beregnet på gennemsnitlige tal for først budgetår (ligevægtet gennemsnit af scenarie 1 og 2) i forhold til 

virksomhedens estimerede enterprise værdi. 
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I afhandlingens sidste afsnit diskuteres fordelene og ulemperne ved at børsnotere FW. Diskussionen 

tager udgangspunkt i teoretisk og empirisk litteratur inden for feltet. Afsnittet udmunder i en anbe-

faling om, hvorvidt FW bør lade sig børsnotere sig på nuværende tidspunkt eller ej. Først undersø-

ges fordelene ved en børsnotering. 
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Den formentlig største fordel ved en børsnotering for FW, er adgangen til en alternativ kilde til risi-

kovillig kapital. Virksomheden kan både rejse kapital ved den initiale aktieemission, men der er 

også mulighed for senere at udstede flere aktier. Provenuet fra en børsnotering kan anvendes til 

flere forskellige formål127, hvoraf to af dem uddybes nedenfor. 

For det første kan provenuet anvendes til at tilbagebetale gæld, pga. fx høje renteomkostninger. Det 

er dog kun 14,3% af CFOs, der er enig eller meget enig i, at børsnoteringen kan motiveres med at 

gældsomkostningerne er for høje128. Da FWs gearing og nettorentebærende gæld i forvejen er ned-

adgående og på et relativt lavt niveau, som analyseret i 2.2.6.6 F inansiel gearing og 3.3.14 Netto-

rentebærende gæld, vurderes det heller ikke, at dette er relevant for FW. 

Det andet formål den rejste kapital kan anvendes til, er opkøb og investering i driftsaktiver. Dette er 

også en af de største årsager til, at virksomheder vælger at lade sig børsnotere. 73,33% af europæi-

ske CFOs mener således, at børsnotering har været vigtig eller meget vigtig i forbindelse med fi-

nansiering af investeringsmuligheder129. Dette er også yderst relevant for FW, der i den grad kan 

bruge kapital til at understøtte sin vækststrategi. Som nævnt i 2.1.3.3 Ressourcer, der er svære at 

efterligne, har FW opkøbt en lang række konkurrenter siden virksomhedens opstart. Hvis FW i 

fremtiden vil opnå høje vækstrater, skal det højst sandsynligt ske gennem opkøb af fitnesscentre i 

udlandet. I den forbindelse vil provenuet fra en børsnotering være en god finansieringskilde. Endvi-

dere kan FW anvende sin egen beholdning af aktier (såfremt man vælger ikke at børsnotere 100% 

af virksomheden) som betaling i forbindelse med overtagelser og opkøb. 

                                                 
127 Handbook of research on IPOs, side 59 
128 Principles of Corporate F inance, side 394-395 
129 Handbook of research on IPOs, side 63 
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En børsnotering for at finansiere yderligere vækst af FW er en god beslutning. Dette understøttes af 

resultaterne i afsnit 4.2 Værdiansættelse ved DC F- og EVA-modellen samt 4.3 Følsomhedsanalyse. 

I værdiansættelsen er estimatet for markedsværdien af egenkapitalen højst for scenarie 1, som netop 

er det scenarie, hvor FW fokuser på vækst og ekspansion. Følsomhedsanalysen viste endvidere, at 

estimatet for markedsværdien er mere sensitiv over for ændringer i omsætningsvæksten end EBIT-

DA-marginen. 
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En anden markant fordel for FW ved en børsnotering er muligheden for en øget markedsværdi som 

følge af lavere kapitalomkostninger. I teorien er der nemlig to effekter, der kan være med til at re-

ducere det vægtede afkastkrav til virksomheden. 

Den første er, at FW får en højere fleksibilitet i finansieringskilder, der gør det muligt at minimere 

WACC. Der findes forskellige teorier om, hvorledes virksomheder gør dette, som dog ikke vil blive 

gennemgået her. I praksis angiver 57,89% af CFOs dette som en vigtig eller meget vigtig årsag til at 

lade sig børsnotere130. Endvidere forstærker en børsnotering FWs forhandlingskraft over for banker 

og andre finansielle kreditorer, hvilket kan føre til en reduktion i afkastkravet på fremmedkapita-

len131. 

Den anden effekt ved en børsnotering af en unoteret virksomhed som FW, er øget likviditet i virk-

somhedens ejerandele. Når en virksomhed er privatejet, så er det tidskrævende og omkostningsfuldt 

at sælge og købe ejerandele. Dette medfører, at virksomheden handles med en såkaldt illikviditets-

rabat. I praksis anvendes der i gennemsnit en rabat på ca. 31% af markedsværdien af egenkapitalen 

eller et 2,8% risikotillæg til ejernes afkastkrav132. Afhængig af FWs free float og aktiernes omsætte-

lighed vil denne rabat formentlig kunne reduceres og øge virksomhedens værdi markant (jf. afsnit 

4.3 Følsomhedsanalyse, der viser, at markedsværdien er mest sensitiv overfor ændringer i WACC).  
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Ved en børsnotering følger der automatisk mere offentlig omtale for FW, som kan være med til at 

forbedre virksomhedens image og øge eksponeringen over for potentielle medlemmer133. Denne 

                                                 
130 Handbook of research on IPOs, side 63. 
131 Handbook of research on IPOs, side 60. 
132 Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis? af C. Petersen, T. Plenborg & F. Schøler 
133 Børsnotering i Danmark, side 10-11 
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effekt vil have størst betydning ved udvidelse til andre markeder, hvor det må formodes, at FW 

fortsat er en ukendt fitnesskæde, pga. at virksomheden kun har aktivitet i Danmark. Dog er der også 

mulighed for at udnytte en børsnotering i forhold til det danske marked ved fx at give aktionærer i 

FW særlige fordele134.  

Overraskende nok er øget offentlig eksponering (og de medfølgende sideeffekter) motivet, som flest 

CFOs (77,78%) mener, er vigtigt eller meget vigtigt i forbindelse med at lade sin virksomhed børs-

notere. 
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I forbindelse med den øgede offentlige eksponering vil det også blive nemmere for FW at tiltrække 

kompetente medarbejdere til virksomheden. Denne effekt forstærkes yderligere af muligheden for 

at tilbyde ledende medarbejdere og direktionen bonusordninger, der fx afhænger af aktieprisen 

(call-optioner). Mere kompetente medarbejdere vil på sigt føre til en højere markedsværdi gennem 

forbedret beslutningstagning. I praksis mener 59,74% af CFOs, at en børsnotering er et vigtigt eller 

meget vigtigt led i aflønning af medarbejdere og direktion. 

En sidste mindre fordel ved at lade FW børsnotere er, at risikovilligheden muligvis kan øges. På 

nuværende tidspunkt er ejerskabet af virksomheden samlet hos tre forskellige holdingselskaber 

(som nævnt i 1.2 Præsentation af virksomheden). Således har disse ejere formentlig en stor andel af 

deres samlede formue investeret i FW. Derfor er det ikke utænkeligt, at meget risikofyldte, men dog 

rentable, projekter fravælges for at minimere chancen for betydelige tab. En børsnotering vil sprede 

ejerskabet og reducere de nuværende ejeres kapitalbinding i FW, hvormed disse projekter har en 

højere chance for at blive gennemført135. 
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Et af de mest betydelige argumenter mod en børsnotering af FW er, at virksomheden og markedet 

formentlig ikke er klar. Det er der en fire årsager til, som uddybes herunder. 

For det første er der en generel trend på den danske børs, hvor små og mellemstore virksomheder 

fravælger en børsnotering. En undersøgelse fra PwC viser således, at der samlet i Europa er hentet 

                                                 
134 F itness World jagter børsnotering i 2018, Børsen 
135 Initial Public O fferings, side 5 
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omkring 47 mia. kr. ved børsnoteringer af denne type virksomheder, mens der i Danmark ikke er 

gennemført en eneste (fra 2012 til 2. kvartal 2014)136. Dette tyder på, at interessen i Danmark for 

virksomheder i den størrelsesorden som FW befinder sig i, er meget lav (undersøges nærmere i af-

snit 5.2.2 Lav market cap / free float). 

En anden faktor, der kan have betydning for FWs børsnotering, er OW Bunkers nylige konkurs. 

OW Bunkers blev børsnoteret på den dansk børs i 1. kvartal af 2014137, men gik umiddelbart efter 

konkurs. Der har derfor været en del spekulation om, hvorledes investorer ville tage denne begiven-

hed og hvorvidt fremtidige børsnoteringer ville blive påvirket138. Efter OW Bunkers konkurs har 

der dog været en ny børsnotering på den danske børs, der ikke umiddelbart viser tegn på, at investo-

rerne er ekstraordinært skeptiske. Den 6. marts 2015 blev NNIT således børsnoteret og efterspørgs-

len efter virksomhedens aktier var stor. Mange private investorer blev slemt skuffede, da de blev 

tildelt langt færre aktier end de havde bestilt og det endda på trods af, at udbudsprisen blev sat 

op139. Derfor vurderes det, at det danske aktiemarked er villigt til at investere, så længe virksomhe-

den har en solid økonomi og positive fremtidsudsigter. 

Dette fører til den tredje faktor, der kan tale for, at timingen ikke er god for en børsnotering af FW. 

Der kan nemlig være tvivl om, hvorvidt virksomhedens fremtidsudsigter er positive. Som analyseret 

i 2.1 Strategisk analyse, indtager FW en dominerede position på det danske marked, men fremadret-

tet vurderes det, at konkurrenceintensiteten vil tage til og dette udfordrer virksomhedens position. 

Endvidere viste afsnit 2.2 F inansiel analyse, at de økonomiske nøgletal generelt var faldende i an-

den halvdel af analyseperioden. Dette er der taget højde for i afhandlingens budgetteringsafsnit, 

men hvis FW fremadrettet performer værre end forventet, kan det føre til et markant fald i mar-

kedsværdien og kurstab for investorerne (som vist i 4.3 Følsomhedsanalyse). Sådan en situation vil 

formentlig udelukke yderligere aktieemissioner i perioden umiddelbart efter børsnoteringen. 

Det sidste argument mod en børsnotering af FW mht. timing er, at der er meget få andre børsnote-

rede fitnessvirksomheder. Som nævnt tidligere, har det ikke været mulig at finde nogle børsnoterede 

pure-play fitnessvirksomheder i Europa. Dermed vil FW være den første, hvilket formentlig vil 

medføre ekstra forsigtighed og skepsis fra potentielle investorer.  

                                                 
136 Børsnoteringer går uden om Danmark, PwC 
137 OW Bunker på børsen før tid, Børsen 

138 Børschef: Salgsarbejdet bliver da vanskeligere, Børsen 
139 Vild aktiefest i NNIT ! private investorer spist af med krummerne, Børsen 
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Den begrænsede interesse for virksomheder i FWs størrelsesorden, som nævnt i ovenstående afsnit, 

skyldes formentlig den lave markedsværdi og potentielt lavere free float. Markedsværdien af egen-

kapitalen i FW blev i afsnit 4.2 Værdiansættelse ved DC F- og EVA-modellen estimeret til omkring 

2,14 mia. kr. Dermed ligger FW lige på grænsen mht., hvorvidt analytikere og banker er interesse-

rede i at følge virksomheden. I en undersøgelse foretaget af Kromann Reumert siger ca. 18%, at de 

vil følge en aktie med market cap på mellem 500 mio. og 2 mia. kr. Omkring 45% vil følge en aktie 

med market cap over 2 mia. kr.140 Denne manglende interesse for små og mellemstore virksomhe-

der er specielt synlig for teknologiselskaber, der i høj grad søger til udlandet for at lade sig børsno-

tere141.  
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På nuværende tidspunkt består direktionen i FW kun af administrerende direktør Per Lyngbak Niel-

sen142. Dermed fremstår det som om, at virksomheden er meget afhængig af en enkelt person. Det 

er generelt ikke en god egenskab i forbindelse med salg eller børsnotering af en virksomhed og det 

anbefales, at der som minimum er en CEO og en CFO (begge kendt af aktiemarkedet). Organisatio-

nen af næste ledelseslag er ikke kendt, men det anbefales, at det er stærkt og velbeskrevet143. 

Ligeledes vurderes det, at bestyrelsen i FW ikke er klar til at påtage sig ansvaret for en børsnote-

ring. Bestyrelsen består af den administrerende direktør, Rasmus Ingerslev og stifteren af FW samt 

hvad der fremstår som at være dennes kone144. Umiddelbart har Rasmus Ingerslev kun erfaring med 

drift og ledelse af andre unoterede fitnessvirksomheder145, hvorfor det formodes, at ingen af besty-

relsesmedlemmerne har erfaring med børsnoteringer. FW kan med fordel følge Sitecores (en dansk 

it-virksomhed, der står med samme børsnoteringsovervejelser) eksempel og indsætte et udenlandsk 

bestyrelsesmedlem, der er velkendt og har erfaring med børsnoteringer146. 

                                                 
140 Børsnoteringer ! Sådan skaber vi vækst, Kromann Reumert 
141 It-gazelle buldrer mod børsnotering i USA, Børsen 
142 Jf. Erhvervsstyrelsens database. 
143 Børsnotering i Danmark, side 30. 
144 Jf. Erhvervsstyrelsens database. 
145 Jf. Børsens personsøgningsdatabase. 
146 Dansk børskandidat henter tung udenlandsk profil, Børsen 



 77 

=373<-Q"-;H)'"%*+)/",-+)-%42%'*"/",'(1&#-

Et væsentligt argument mere mod en børsnotering af FW er, at det kan være meget omkostnings-

fuldt. Der er både direkte udgifter, men også indirekte udgifter, som er svære at bestemme størrel-

sen af. Disse udgifter forklares nærmere herunder: 

De direkte omkostninger henfører til de gebyrer og honorarer FW skal betale i forbindelse med 

børsnoteringen. Disse kan deles op i omkostninger der er ved den initiale notering og løbende om-

kostninger ved at være på den danske børs. Ved den initiale notering skal der bl.a. betales honorarer 

til diverse rådgivere, tegningsprovision, gebyrer til Finanstilsynet/Værdipapircentralen/NASDAQ 

OMX osv.147 På børsen i London udgør disse omkostninger mellem 4%-11% afhængig af, hvor 

meget kapital, der rejses ved noteringen148. Herudover skal der løbende betales et gebyr til 

NASDAQ OMX for at være på børsen og evt. ekstraudgifter til opfyldelse af yderligere informati-

onskrav i forhold til, hvis virksomheden forblev unoteret (fx skal årsregnskabet aflægges efter 

IFRS)149. 

Der er også en række indirekte omkostninger ved en evt. børsnotering af FW. Den mest markante af 

disse må være underpricing af den initiale aktieemission. Der er mange forskellige teorier, der for-

søger at forklare dette fænomen, som dog ikke uddybes nærmere her150. Underpricing kommer til 

udtryk som den kursstigning, der sker umiddelbart efter noteringen. I Danmark var denne kursstig-

ning i gennemsnit 7,4% i perioden 1984-2011151. Førnævnte usikkerhed omkring FW, at der ikke 

andre børsnoterede fitnessvirksomheder i Europa samt OW Bunkers nylige konkurs152 taler for, at 

denne underpricing er endnu højere ved en børsnotering af FW på nuværende tidspunkt. 

En anden indirekte omkostning, der heller ikke umiddelbart kan observeres er, at FW bliver under-

lagt højere informationskrav. FW er dermed tvunget til at offentliggøre information, som virksom-

heden førhen kunne hemmeligholde. Således får konkurrenterne adgang til betydningsfuld strate-

gisk information, der kan svække FW konkurrencemæssige position153. 

                                                 
147 Børsnotering i Danmark, side 96-97. 
148 Initial Public O fferings, side 9. 
149 Børsnotering i Danmark, side 98. 
150 Initial Public O fferings, side 82-91. 
151 Initial Public O fferings: International Insights af T. Loughran, J. Ritter & K. Rydqvist 
152 OW Bunker i tirsdagens aviser, Børsen 
153 Initial Public O fferings, side 8. 
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Til sidst fremkommer der en indirekte omkostning pga. tab af kontrol med virksomheden. Ved en 

børsnotering mister de nuværende ejere af FW nemlig den fuldstændige dispositionsfrihed over 

virksomheden. De nye aktionærer får i en eller anden grad indflydelse (afhængig af andelen af ak-

tiekapitalen, der sælges) via valg af bestyrelse. Dette kan føre til, at bestyrelse og direktion tænker 

mere kortsigtet. Endvidere kan der opstå principal-agent omkostninger idet direktionen kan finde på 

at træffe beslutninger, der ikke gavner FW og virksomhedens aktionærer154. 
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På baggrund af ovenstående diskussion af fordele og ulemper ved en børsnotering af FW anbefales 

det, at virksomheden ikke lader sig børsnotere på nuværende tidspunkt. FW kan bestemt drage for-

del af de positive aspekter ved en notering på den danske børs, men argumenterne imod vægter tun-

gere. Det vurderes, at det simpelthen er for risikabelt at foretage en børsnotering på nuværende tids-

punkt. Dette begrundes hovedsageligt med at fremtidsudsigterne for FW er usikre og chancen for en 

usuccesfuld børsnotering, der udelukker senere aktieemissioner, er for høj. Endvidere er omkost-

ningerne ved en notering af en virksomhed som FW høje i forhold til andre alternativer. Til sidst er 

virksomheden slet ikke rustet til at opfylde de krav, der er til direktion, bestyrelse og informations-

niveau. Dermed bør FW vente med sin børsnotering til et mere favorabelt tidspunkt. 

                                                 
154 Initial Public O fferings, side 8. 
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Hovedformålet med denne afhandling har været at estimere markedsværdien af egenkapitalen for 

FW per 31/12/2013. For at opfylde dette formål faldt valget på at anvende nutidsværdimodellerne 

DCF og EVA. Disse modeller forudsætter, at man udarbejder et eller flere budgetter for virksomhe-

dens fremtidige performance. Derfor blev der i afhandlingen gennemført en strategisk- og finansiel 

analyse, der lægges til grund for denne budgettering. 

FW strategiske position blev analyseret med udgangspunkt i tre forskellige modeller. Disse var PE-

STEL-modellen, Porters Five Forces samt en VRIN-analyse. Disse analyser viste blandt andet, at 

FW på nuværende tidspunkt indtræder i en dominerende strategisk position på det danske fitness-

marked. Virksomheden har gennem opkøb og organisk vækst indtaget positionen som Danmarks 

største enkeltstående fitnesskæde. Denne succes skyldes blandt andet, at virksomheden er markeds-

leder mht. operationel excellence og en landsdækkende tilstedeværelse. Analyserne viste dog også, 

at FWs strategiske position er udfordret på længere sigt. Virksomheden besidder ikke nogle ikke-

substituerbare ressourcer og koblet med en intensiv konkurrencesituation, er FWs position truet. 

Det er forholdsvis nemt for nye konkurrenter at træde ind på markedet og der er stor konkurrence 

fra substituerende produkter. En lav mulighed for differentiering betyder endvidere, at pris er en 

yderst vigtig faktor for fitnessmedlemmerne. 

Den finansielle analyse blev foretaget med basis i Dupont-modellen, en indeksering samt common-

size analyse og en benchmark analyse. Den isolerede rentabilitetsanalyse af FW viste, at virksom-

heden mht. afkastet til ejerne og driften forbedrede sin performance i første halvdel af analyseperio-

den. Hovedårsagen til denne forbedring var, at FW formåede at øge sin NOPAT-margin, forbedre 

den investerede kapitals omsætningshastighed samt et bedre afkast på finansieringsaktiviteten. Bil-

ledet var dog et andet i anden halvdel af analyseperioden. Mod slutningen af perioden var de fleste 

parametre i en nedadgående trend. NOPAT-marginen blev således næsten halveret og på grund af 

en faldende gearing, faldt også afkastet på finansieringsaktiviteten. Det eneste parameter, som FW 

formåede at forbedre i denne periode, var den investerede kapitals omsætningshastighed. I forhold 

til FWs nærmeste konkurrenter præsterede virksomheden generelt acceptabelt. Mht. afkastet på 

driften var FW marginalt bedre end fitness dk og for NOPAT-marginen overperformede FW bety-

deligt. Til gengæld præsterede fitness dk en markant bedre omsætningshastighed på den investerede 

kapital. Fresh Fitness, som er den anden sammenlignelige konkurrent, der blev inddraget i bench-

mark analysen, underperformer i samtlige år. Virksomhederne blev også sammenlignet på CAPEX. 



 80 

Denne sammenligning viste, at Fresh Fitness investerede i større andel af bruttoresultat i de materi-

elle anlægsaktiver. I absolutte tal ligger Fresh Fitness dog i bunden. I forhold til fitness dk investe-

rede FW markant mere i starten af analyseperioden, men mod slutningen lå de to virksomheder næ-

sten på samme niveau. 

Med udgangspunkt i de identificerede ikke-finansielle value drivere og den finansielle analyse blev 

der opstillet to budgetscenarier. I det første scenarie kan FW opretholde en højere vækst, men på 

bekostning af effektiviteten af driften. I det andet scenarie opnår FW et højere afkast på driften, 

men på bekostning af væksten. 

Baseret på disse to budgetscenarier blev markedsværdien af egenkapitalen i FW estimeret til 2,19 

mia. kr. og 2,09 mia. kr. for henholdsvis scenarie 1 og scenarie 2. Dermed blev markedsværdien af 

FW per 31/12/2013 estimeret til at være 2,14 mia. kr., hvilket er et ligevægtet gennemsnit af de to 

scenarier. En multipelanalyse viste, at dette estimat var realistisk. 

Endvidere havde afhandling som delmål at diskutere argumenterne for og mod en børsnotering af 

FW. Disse argumenter blev i høj grad baseret på resultaterne i de udarbejdede analyser, budgetsce-

narier samt værdiansættelsen. De mest betydelige argumenter for en børsnotering af FW var, at det 

ville give virksomheden adgang til en ny finansieringskilde til videre ekspansion. Ydermere vil en 

børsnotering føre til en højere markedsværdi af virksomheden og den offentlige eksponering vil 

øges. Mindre fordele ved en notering indebærer, at det er muligt at tilbyde præstationsafhængig 

aflønning og tiltrække mere kompetente medarbejdere. Argumentationen mod en børsnotering af 

FW baseredes på, at timingen ikke var god. En række forskellige faktorer skaber usikkerhed om-

kring virksomhedens succes i fremtiden og på den danske børs, hvilket kan føre til en dårlig modta-

gelse fra investorernes side. Herudover er FW umiddelbart ikke af en størrelsesorden, der interesse-

rer investorerne på den danske børs. Det sidste argument mod en notering var, at det er meget om-

kostningsfuldt at lade en virksomhed børsnotere, både mht. direkte og indirekte omkostninger. 

På baggrund af diskussionen af argumenter for og mod en børsnotering af FW var anbefalingen, at 

FW ikke skal lade sig notere på den danske børs på nuværende tidspunkt. På trods af, at virksomhe-

den bestemt kan bruge denne nye finansieringskilde, vurderes chancen for en succesfuld børsnote-

ring til at være for lille. Endvidere opfylder FW på nuværende tidspunkt ikke mange af de formelle 

krav, der er ved en notering. 
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Resultatopgørelse 
Regnskabsår 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 
Nettoomsætning 163.786.689 312.939.222 487.042.795 597.404.048 767.792.223 200.756.247 860.312.600 
Vareforbrug -8.022.892 -10.075.372 -17.773.829 -24.861.742 -30.174.050 -9.948.138 -37.293.219 
Andre driftsindtægter 37.565 0 12.021.828 19.937.000 7.541.014 275.109 10.451.000 
Andre eksterne omkostninger -70.979.025 -152.285.353 -232.073.191 -255.630.015 -342.216.341 -94.822.441 -410.349.708 
Bruttoresultat 84.822.337 150.578.497 249.217.603 336.849.291 402.942.846 96.260.777 423.120.673 
Personaleomkostninger -33.253.687 -72.421.592 -118.528.091 -150.997.086 -205.932.744 -53.076.620 -205.704.988 
EBITDA 51.568.650 78.156.905 130.689.512 185.852.205 197.010.102 43.184.157 217.415.685 
Af- og nedskrivninger på materielle aktiver -14.497.035 -29.164.639 -39.747.622 -44.502.925 -64.140.325 -21.639.325 -81.304.056 
EBITA 37.071.615 48.992.266 90.941.890 141.349.280 132.869.777 21.544.832 136.111.629 
Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver -925.914 -934.070 -3.505.355 -4.118.181 -8.120.944 -3.016.346 -12.682.919 
EBIT 36.145.701 48.058.196 87.436.535 137.231.099 124.748.833 18.528.486 123.428.710 
Kapitalandele tilknyttede virksomheder 152.046 0 0 0 0 0 0 
Finansielle indtægter 431.886 657.470 707.959 1.883.503 505.995 227.486 1.438.257 
Finansielle omkostninger -5.967.958 -16.640.018 -23.427.876 -17.919.805 -9.953.512 -3.522.765 -9.381.055 
Ordinært resultat før skat 30.761.675 32.075.648 64.716.618 121.194.797 115.301.316 15.233.207 115.485.912 
Skat af ordinært resultat -7.593.397 -8.258.955 -17.640.189 -29.348.605 -30.701.648 -4.655.002 -33.483.441 
Årets resultat 23.168.278 23.816.693 47.076.429 91.846.192 84.599.668 10.578.205 82.002.471 
Minoritetsinteressers andel 0 -853.559 -6.321.725 -5.525.322 -6.495.343 0 0 
Fitness World koncernens andel 23.168.278 22.963.134 40.754.704 86.320.870 78.104.325 10.578.205 82.002.471 
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Balance - Aktiver 

 Regnskabsår 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 

Koncern goodwill 26.851.532 24.073.784 21.296.039 26.414.697 84.704.442 0 0 

Goodwill 0 116.713 0 7.274.244 23.959.017 105.063.811 96.097.203 

Lejerettigheder 0 128.333 112.777 97.221 81.665 77.776 62.221 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 26.851.532 24.318.830 21.408.816 33.786.162 108.745.124 105.141.587 96.159.424 
                

Leasede driftsmidler 56.723.119 102.485.533 108.532.026 125.995.059 0 0 0 

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 610.621 15.485.087 18.983.940 28.676.523 203.679.212 196.998.895 208.110.123 

Indretning af lejede lokaler 25.399.065 53.483.300 93.334.294 165.682.130 209.854.748 208.443.432 215.825.938 

Materielle anlægsaktiver i alt 82.732.805 171.453.920 220.850.260 320.353.712 413.533.960 405.442.327 423.936.061 
                

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4.694.599 0 0 0 0 0 0 

Deposita 15.371.245 24.577.633 30.857.543 30.326.435 32.967.314 32.503.323 33.372.923 

Finansielle anlægsaktiver i alt 20.065.844 24.577.633 30.857.543 30.326.435 32.967.314 32.503.323 33.372.923 
                

Anlægsaktiver i alt 129.650.181 220.350.383 273.116.619 384.466.309 555.246.398 543.087.237 553.468.408 
                

Varebeholdninger 0 74.000 1.115.447 1.703.934 6.642.814 9.351.497 14.122.938 

Tilgodehavender salg og tjenesteydelser 601.717 1.533.866 1.217.912 3.853.945 3.198.722 6.777.419 7.218.124 

Tilgodehavender tilknyttede virksomheder 17.793.811 0 376.639 0 0 0 0 

Andre tilgodehavender 175 3.413.546 751.164 2.034.312 2.532.444 11.670.110 6.747.313 

Tilgodehavende formidlingsprovisioner 5.732.630 0 0 0 0 0 0 

Tilgodehavende moms 936.817 0 1.719.701 877.403 0 0 0 

Periodeafgrænsningsposter 239.442 1.410.828 935.029 2.702.715 557.183 3.134.936 7.963.401 

Udskudte skatteaktiver 924.842 134.834 0 0 0 0 0 

Tilgodehavender i alt 26.229.434 6.493.074 5.000.445 9.468.375 6.288.349 21.582.465 21.928.838 

Likvide beholdninger 4.528.356 5.361.039 10.986.045 23.797.615 22.291.622 22.905.925 35.850.430 

Omsætningsaktiver i alt 30.757.790 11.928.113 17.101.937 34.969.924 35.222.785 53.839.887 71.902.206 
                

Aktiver i alt 160.407.971 232.278.496 290.218.556 419.436.233 590.469.183 596.927.124 625.370.614 

&
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Balance - Passiver 

 Regnskabsår 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 

Selskabskapital 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 945.550 

Overkurs ved emission 0 0 0 0 0 0 0 

Reserver 152.046 0 0 0 0 0 0 

Værdiregulering -3.407.203 0 0 0 0 0 0 

Overført resultat 42.573.742 65.688.921 94.494.289 178.089.919 246.194.243 256.772.449 290.863.920 

Udbytte 0 0 0 0 0 0 0 

Egenkapital i alt 40.318.585 66.688.921 95.494.289 179.089.919 247.194.243 257.772.449 291.809.470 

Minoritetsinteresser 0 4.288.168 9.744.777 13.226.766 0 0 0 
                

Hensættelse til udskudt skat 0 525.952 1.765.926 5.077.246 9.689.516 9.380.796 12.321.312 
                

Anlægsfinansiering 28.400.250 0 0 0 0 0 0 

Leasingforpligtelser 44.847.259 75.246.147 72.647.613 72.644.566 81.826.595 74.336.175 68.502.215 

Selskabsskat 8.005.400 7.517.900 15.051.422 24.581.418 24.309.575 4.130.321 0 

Pengekreditorer 0 10.950.000 7.300.000 10.108.377 0 0 0 

Anden gæld 0 0 1.937.574 998.252 47.129.815 47.199.983 20.679.814 

Kreditinstitutter 0 0 107.763 513.619 0 0 16.913.538 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 81.252.909 93.714.047 97.044.372 108.846.232 153.265.985 125.666.479 106.095.567 
                

Anlægsfinansiering, kort 7.650.000 0 0 0 0 0 0 

Leasingforpligtelser, kort 14.231.000 25.829.744 29.098.642 36.519.386 43.535.996 44.150.436 37.871.336 

Pengekreditor, kort 0 3.650.000 3.650.000 5.650.000 0 0 0 

Kreditinstitutter 4.309.885 5.868.338 6.157.238 5.638.285 35.177.608 117.349 7.681.867 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.123.635 8.309.595 22.347.415 24.346.780 16.386.967 16.994.425 17.448.466 

Selskabsskat 4.174.347 9.988.432 7.926.124 15.051.422 24.581.418 23.165.985 26.341.246 

Anden gæld 4.347.610 13.415.299 16.989.773 25.990.197 60.637.450 59.801.556 57.405.422 

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 0 0 0 337.649 55.928 

Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 0 0 0 0 59.540.000 68.340.000 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 38.836.477 67.061.408 86.169.192 113.196.070 180.319.439 204.107.400 215.144.265 

Gældsforpligtelser i alt 120.089.386 160.775.455 183.213.564 222.042.302 333.585.424 329.773.879 321.239.832 
                

Passiver i alt 160.407.971 232.278.496 290.218.556 419.436.233 590.469.183 596.927.124 625.370.614 
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Reformuleret resultatopgørelse 

 Regnskabsår 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 

Nettoomsætning 163.786.689 312.939.222 487.042.795 597.404.048 767.792.223 200.756.247 860.312.600 
Vareforbrug -8.022.892 -10.075.372 -17.773.829 -24.861.742 -30.174.050 -9.948.138 -37.293.219 
Andre eksterne omkostninger -70.979.025 -152.285.353 -232.073.191 -255.630.015 -342.216.341 -94.822.441 -410.349.708 
Regulering operationel leasing 14.223.389 23.781.170 24.612.441 0 0 0 0 
Bruttoresultat 99.008.161 174.359.667 261.808.216 316.912.291 395.401.832 95.985.668 412.669.673 

Personaleomkostninger -33.253.687 -72.421.592 -118.528.091 -150.997.086 -205.932.744 -53.076.620 -205.704.988 
EBITDA 65.754.474 101.938.075 143.280.125 165.915.205 189.469.088 42.909.048 206.964.685 

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver -14.497.035 -29.164.639 -39.747.622 -44.502.925 -64.140.325 -21.639.325 -81.304.056 
Afskrivninger på aktiverede leasingaktiv -11.012.998 -13.313.402 -11.344.746 0 0 0 0 
EBITA 40.244.441 59.460.034 92.187.757 121.412.280 125.328.763 21.269.723 125.660.629 

Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver -925.914 -934.070 -3.505.355 -4.118.181 -8.120.944 -3.016.346 -12.682.919 
EBIT 39.318.527 58.525.964 88.682.402 117.294.099 117.207.819 18.253.377 112.977.710 

Skat -7.593.397 -8.258.955 -17.640.189 -29.348.605 -30.701.648 -4.655.002 -33.483.441 
Skatteskjold finansielle poster -2.186.616 -6.612.579 -8.996.903 -4.009.076 -2.361.879 -823.820 -1.985.700 
NOPAT før andre indtægter 29.538.515 43.654.430 62.045.310 83.936.419 84.144.292 12.774.555 77.508.570 

Andre driftsindtægter 37.565 0 12.021.828 19.937.000 7.541.014 275.109 10.451.000 
Kapitalandele tilknyttede virksomheder 152.046 0 0 0 0 0 0 
NOPAT efter andre indtægter 29.728.126 43.654.430 74.067.138 103.873.419 91.685.306 13.049.664 87.959.570 

Finansielle indtægter 431.886 657.470 707.959 1.883.503 505.995 227.486 1.438.257 
Finansielle omkostninger -5.967.958 -16.640.018 -23.427.876 -17.919.805 -9.953.512 -3.522.765 -9.381.055 
Skat på nettofinansielle poster 1.384.018 3.995.637 5.679.979 4.009.076 2.361.879 823.820 1.985.700 
Renteomkostninger leasing -3.210.391 -10.467.768 -13.267.695 0 0 0 0 
Skat på ovenstående 802.598 2.616.942 3.316.924 0 0 0 0 
Minoritetsinteressers andel 0 -853.559 -6.321.725 -5.525.322 -6.495.343 0 0 
Totalindkomst 23.168.278 22.963.134 40.754.704 86.320.870 78.104.325 10.578.205 82.002.471 
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Investeret kapital - Aktivsiden 

 Regnskabsår 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 

Immaterielle anlægsaktiver 26.851.532 24.318.830 21.408.816 33.786.162 108.745.124 105.141.587 96.159.424 

Materielle anlægsaktiver 82.732.805 171.453.920 220.850.260 320.353.712 413.533.960 405.442.327 423.936.061 

Varebeholdninger 0 74.000 1.115.447 1.703.934 6.642.814 9.351.497 14.122.938 

Tilgodehavender salg og tjenesteydelser 601.717 1.533.866 1.217.912 3.853.945 3.198.722 6.777.419 7.218.124 

Tilgodehavender tilknyttede virksomheder 17.793.811 0 376.639 0 0 0 0 

Andre tilgodehavender 175 3.413.546 751.164 2.034.312 2.532.444 11.670.110 6.747.313 

Tilgodehavende formidlingsprovisioner 5.732.630 0 0 0 0 0 0 

Tilgodehavende moms 936.817 0 1.719.701 877.403 0 0 0 

Periodeafgrænsningsposter 239.442 1.410.828 935.029 2.702.715 557.183 3.134.936 7.963.401 

Udskudte skatteaktiver 924.842 134.834 0 0 0 0 0 

Driftslikviditet 45.284 53.610 109.860 237.976 222.916 229.059 358.504 

Aktiveret operationel leasing 55.064.990 66.567.012 56.723.732 0 0 0 0 

Kernedriftsaktiver i alt 190.924.045 268.960.446 305.208.561 365.550.159 535.433.163 541.746.935 556.505.765 

                

Hensættelse til udskudt skat 0 525.952 1.765.926 5.077.246 9.689.516 9.380.796 12.321.312 

Pengekreditorer 0 10.950.000 7.300.000 10.108.377 0 0 0 

Anden gæld 0 0 1.937.574 998.252 47.129.815 47.199.983 20.679.814 

Pengekreditor, kort 0 3.650.000 3.650.000 5.650.000 0 0 0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.123.635 8.309.595 22.347.415 24.346.780 16.386.967 16.994.425 17.448.466 

Anden gæld 4.347.610 13.415.299 16.989.773 25.990.197 60.637.450 59.801.556 57.405.422 

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 0 0 0 337.649 55.928 

Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 0 0 0 0 59.540.000 68.340.000 

Driftsforpligtelser i alt 8.471.245 36.850.846 53.990.688 72.170.852 133.843.748 193.254.409 176.250.942 

                

Ikke-kernedriftsaktiver               

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4.694.599 0 0 0 0 0 0 

                

Investeret kapital 187.147.399 232.109.600 251.217.873 293.379.307 401.589.415 348.492.526 380.254.823 

&
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Investeret kapital - Passivsiden 

Regnskabsår 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 

Egenkapital 40.318.585 66.688.921 95.494.289 179.089.919 247.194.243 257.772.449 291.809.470 

Minoritetsinteresser 0 4.288.168 9.744.777 13.226.766 0 0 0 

                

Anlægsfinansiering 28.400.250 0 0 0 0 0 0 

Leasingforpligtelser 44.847.259 75.246.147 72.647.613 72.644.566 81.826.595 74.336.175 68.502.215 

Kreditinstitutter 0 0 107.763 513.619 0 0 16.913.538 

Anlægsfinansiering, kort 7.650.000 0 0 0 0 0 0 

Leasingforpligtelser, kort 14.231.000 25.829.744 29.098.642 36.519.386 43.535.996 44.150.436 37.871.336 

Kreditinstitutter 4.309.885 5.868.338 6.157.238 5.638.285 35.177.608 117.349 7.681.867 

Selskabsskat 4.174.347 9.988.432 7.926.124 15.051.422 24.581.418 23.165.985 26.341.246 

Selskabsskat 8.005.400 7.517.900 15.051.422 24.581.418 24.309.575 4.130.321 0 

Aktiveret leasingforpligtelse 55.064.990 66.567.012 56.723.732 0 0 0 0 

Finansielle forpligtelser i alt 166.683.131 191.017.573 187.712.534 154.948.696 209.431.192 145.900.266 157.310.202 

                

Deposita 15.371.245 24.577.633 30.857.543 30.326.435 32.967.314 32.503.323 33.372.923 

Likvider 4.483.072 5.307.429 10.876.185 23.559.639 22.068.706 22.676.866 35.491.926 

Finansielle aktiver i alt 19.854.317 29.885.062 41.733.728 53.886.074 55.036.020 55.180.189 68.864.849 

                

Nettorentebærende gæld 146.828.814 161.132.511 145.978.807 101.062.622 154.395.172 90.720.077 88.445.353 

                

Investeret kapital 187.147.399 232.109.600 251.217.873 293.379.307 401.589.415 348.492.526 380.254.823 
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Reformuleret resultatopgørelse 

Regnskabsår 2010 2011 2012 2013 

Nettoomsætning 422.670.000 445.394.000 445.036.000 0 
Vareforbrug -15.652.000 -14.354.000 -16.579.000 0 
Andre eksterne omkostninger -234.057.000 -235.238.000 -236.161.000 0 
Bruttoresultat 172.961.000 195.802.000 192.296.000 185.250.000 

Personaleomkostninger -124.299.000 -131.842.000 -131.382.000 -133.034.000 
EBITDA 48.662.000 63.960.000 60.914.000 52.216.000 

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver -33.267.000 -32.268.000 -35.326.000 -33.847.000 
EBITA 15.395.000 31.692.000 25.588.000 18.369.000 

Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver -583.000 -1.161.000 -1.294.000 0 
EBIT 14.812.000 30.531.000 24.294.000 18.369.000 

Skat af ordinært resultat -3.934.000 -6.885.000 -5.273.000 -3.858.000 
Skatteskjold finansielle poster -774.000 -749.750 -626.500 -994.000 
NOPAT 10.104.000 22.896.250 18.394.500 13.517.000 

Andre driftsindtægter 3.883.000 0 0 0 
Samlet NOPAT 13.987.000 22.896.250 18.394.500 13.517.000 

Finansielle indtægter 1.554.000 1.638.000 1.552.000 2.538.000 
Finansielle omkostninger -4.650.000 -4.637.000 -4.058.000 -6.514.000 
Skat på nettofinansielle poster 774.000 749.750 626.500 994.000 
Totalindkomst 11.665.000 20.647.000 16.515.000 10.535.000 
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Investeret kapital - Aktivsiden 

Regnskabsår 2010 2011 2012 2013 

Driftslikviditet 1.660 84.720 81.030 19.890 

Deposita 19.099.000 21.901.000 20.417.000 21.035.000 

Immaterielle anlægsaktiver 2.627.000 8.746.000 7.452.000 6.165.000 

Materielle anlægsaktiver 90.203.000 98.733.000 116.977.000 120.918.000 

Varebeholdninger 5.159.000 4.347.000 3.866.000 3.934.000 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.235.000 3.870.000 3.207.000 5.065.000 

Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder 122.734.000 124.843.000 126.220.000 188.408.000 

Andre tilgodehavender 81.000 2.859.000 3.466.000 827.000 

Periodeafgrænsningsposter 8.180.000 3.039.000 4.444.000 7.685.000 

Udskudte skatteaktiver 1.734.000 3.751.000 3.783.000 3.964.000 

Kernedriftsaktiver i alt 252.053.660 272.173.720 289.913.030 358.020.890 

          

Leverandører af varer og tjenesteydelser 11.172.000 13.208.000 15.272.000 15.590.000 

Andre hensatte forpligtelser 28.371.000 29.478.000 26.865.000 26.715.000 

Gæld til tilknyttede virksomheder 106.012.000 117.768.000 110.942.000 213.985.000 

Anden gæld 21.947.000 23.677.000 30.329.000 19.595.000 

Periodeafgrænsningsposter 11.064.000 12.871.000 13.975.000 12.362.000 

Driftsforpligtelser i alt 178.566.000 197.002.000 197.383.000 288.247.000 

          

Investeret kapital 73.487.660 75.171.720 92.530.030 69.773.890 

     

Investeret kapital - Passivsiden 

Regnskabsår 2010 2011 2012 2013 

Egenkapital 64.046.000 84.693.000 101.208.000 71.743.000 

          

Leasingforpligtelser 148.000 0 0 0 

Leasingforpligtelser, kort 2.468.000 147.000 0 0 

Kreditinstitutter 8.865.000 0 0 0 

Finansielle forpligtelser i alt 11.481.000 147.000 0 0 

          

Likvider 164.340 8.387.280 8.021.970 1.969.110 

Andre værdipapirer 1.875.000 1.281.000 656.000 0 

Finansielle aktiver i alt 2.039.340 9.668.280 8.677.970 1.969.110 

          

Netto finansielle forpligtelser 9.441.660 -9.521.280 -8.677.970 -1.969.110 

          

Investeret kapital 73.487.660 75.171.720 92.530.030 69.773.890 
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Reformuleret resultatopgørelse 

Regnskabsår 2009/2010 2011 2012 2013 

Nettoomsætning 1.893.221 0 0 0 
Vareforbrug -60.179 0 0 0 
Andre eksterne omkostninger -3.203.506 0 0 0 
Bruttoresultat -1.370.464 2.939.154 13.071.905 24.213.395 

Personaleomkostninger -1.108.788 -6.597.544 -10.867.456 -18.374.041 
EBITDA -2.479.252 -3.658.390 2.204.449 5.839.354 

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver -165.668 -1.278.025 -3.586.948 -6.451.703 
EBITA -2.644.920 -4.936.415 -1.382.499 -612.349 
Af- og nedskrivninger på immaterielle 
aktiver 0 -53.353 -54.555 -54.555 
EBIT -2.644.920 -4.989.768 -1.437.054 -666.904 

Skat af ordinært resultat 656.810 1.749.158 834.919 738.787 
Skatteskjold finansielle poster -12.669 -118.406 -366.655 -246.421 
NOPAT -2.000.779 -3.359.016 -968.790 -174.538 

Finansielle indtægter 1.622 5.815 14.099 79.197 
Finansielle omkostninger -52.299 -479.439 -1.480.720 -1.064.882 
Skat på nettofinansielle poster 12.669 118.406 366.655 246.421 
Totalindkomst -2.038.787 -3.714.234 -2.068.756 -913.802 

&
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Investeret kapital - Aktivsiden 

Regnskabsår 2009/2010 2011 2012 2013 

Driftslikviditet 9.736 0 0 0 

Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder 0 35.194.222 27.761.230 20.328.238 

Deposita 1.562.423 2.884.696 5.132.857 6.207.908 

Immaterielle anlægsaktiver 167.338 207.353 152.798 142.038 

Materielle anlægsaktiver 3.710.083 17.084.969 20.419.997 41.097.731 

Varebeholdninger 33.470 419.703 903.534 905.760 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 70.891 494.410 1.030.196 1.849.912 

Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder 0 0 0 0 

Andre tilgodehavender 1.264.494 2.252.014 3.533.072 1.448.485 

Periodeafgrænsningsposter 78.579 1.664.584 2.832.194 3.506.744 

Tilgodehavende selskabsskat 656.810 2.405.968 2.156.400 1.277.390 

Kernedriftsaktiver i alt 7.553.824 62.607.919 63.922.278 76.764.206 

          

Leverandører af varer og tjenesteydelser 156.105 2.029.757 3.367.676 7.930.436 

Anden gæld 108.098 666.342 1.071.883 1.113.478 

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 13.779.256 78.351 13.142.299 

Periodeafgrænsningsposter 944.857 40.498.451 34.025.989 26.541.075 

Driftsforpligtelser i alt 1.209.060 56.973.806 38.543.899 48.727.288 

          

Investeret kapital 6.344.764 5.634.113 25.378.379 28.036.918 

     

Investeret kapital - Passivsiden 

Regnskabsår 2009/2010 2011 2012 2013 

Egenkapital 3.961.213 246.978 18.178.222 17.264.419 

          

Leasingforpligtelser 2.677.893 4.612.695 5.474.541 7.906.060 

Leasingforpligtelser, kort 669.473 774.440 1.725.616 2.866.439 

Finansielle forpligtelser i alt 3.347.366 5.387.135 7.200.157 10.772.499 

          

Finansielle aktiver         

Likvider 963.815 0 0 0 

          

Netto finansielle forpligtelser 2.383.551 5.387.135 7.200.157 10.772.499 

          

Investeret kapital 6.344.764 5.634.113 25.378.379 28.036.918 

&
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Beregning af r til aktivering af leasing 2007/2008 2008/2009 2009/2010 
netto finansielle omk.(excl. Leasing) -5.536.072 -15.982.548 -22.719.917 
netto finansielle forpligtelser (excl. Leasing) 94.955.322 101.636.800 97.135.071 
r 5,83% 15,73% 23,39% 
&
Aktivering af operationel leasing for 2007/2008 
Operationel leasingforpligtelse 69 mio. 
Løbetid 3-5 år 
&

År (mio. kr.) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
t 1 2 3 4 5 
Ydelse 0 0 23 23 23 
r 5,83% 5,83% 5,83% 5,83% 5,83% 
Diskonteringsfaktor 0,9449 0,8929 0,8437 0,7972 0,7533 
Nutidsværdi 0 0 19 18 17 
Leasingaktiv/forpligtelse 55     
Renteomkostninger 3     
Afskrivninger 11     

&
Aktivering af operationel leasing for 2008/2009 
Operationel leasingforpligtelse 101 mio. 
Løbetid 0-5 år 
&

År (mio. kr.) 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
t 1 2 3 4 5 
Ydelse 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 
r 15,73% 15,73% 15,73% 15,73% 15,73% 
Diskonteringsfaktor 0,8641 0,7467 0,6452 0,5576 0,4818 
Nutidsværdi 17 15 13 11 10 
Leasingaktiv/forpligtelse 67     
Renteomkostninger 10     
Afskrivninger 13     

&
Aktivering af operationel leasing for 2009/2010 
Operationel leasingforpligtelse 102 mio. 
Løbetid 0-5 år 
&

År (mio. kr.) 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
t 1 2 3 4 5 
Ydelse 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 
r 23,39% 23,39% 23,39% 23,39% 23,39% 
Diskonteringsfaktor  0,8104 0,6568 0,5323 0,4314 0,3496 
Nutidsværdi 17 13 11 9 7 
Leasingaktiv/forpligtelse 57     
Renteomkostninger 13     
Afskrivninger 11     

&
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Regnskabsår 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 

Nettoomsætning   312.939.222 487.042.795 597.404.048 767.792.223 200.756.247 860.312.600 

NOPAT før andre indtægter   43.654.430 62.045.310 83.936.419 84.144.292 12.774.555 77.508.570 

NOPAT margin   13,95% 12,74% 14,05% 10,96% 6,36% 9,01% 

&

Regnskabsår 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 

Nettoomsætning   312.939.222 487.042.795 597.404.048 767.792.223 200.756.247 860.312.600 

Investeret kapital 187.147.399 232.109.600 251.217.873 293.379.307 401.589.415 348.492.526 380.254.823 

Gns. Investeret kapital   209.628.499 241.663.736 272.298.590 347.484.361 375.040.971 364.373.675 

Omsætningshastighed   1,49 2,02 2,19 2,21 2,14 2,36 

&

Regnskabsår 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 

NOPAT margin   13,95% 12,74% 14,05% 10,96% 6,36% 9,01% 

Omsætningshastighed   1,49 2,02 2,19 2,21 2,14 2,36 

ROIC efter skat   20,82% 25,67% 30,83% 24,22% 13,62% 21,27% 

&

Regnskabsår 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 

Nettorentebærende gæld 146.828.814 161.132.511 145.978.807 101.062.622 154.395.172 90.720.077 88.445.353 

Gns. Nettorentebærende gæld   153.980.662 153.555.659 123.520.714 127.728.897 122.557.625 89.582.715 

Egenkapital med minoriteter 40.318.585 70.977.089 105.239.066 192.316.685 247.194.243 257.772.449 291.809.470 

Gns. Egenkapital med 

minoriteter   55.647.837 88.108.078 148.777.876 219.755.464 252.483.346 274.790.960 

Finansiel gearing   2,77 1,74 0,83 0,58 0,49 0,33 

&

Regnskabsår 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 
Nettofinansielle omkostninger 

før skat   -26.450.316 -35.987.612 -16.036.302 -9.447.517 -3.295.279 -7.942.798 

Skatteskjold   6.612.579 8.996.903 4.009.076 2.361.879 823.820 1.985.700 

Nettofinansielle omkostninger 

efter skat   -19.837.737 -26.990.709 -12.027.227 -7.085.638 -2.471.459 -5.957.099 

Gns. Nettorentebærende gæld   153.980.662 153.555.659 123.520.714 127.728.897 122.557.625 89.582.715 

Nettofinansielle 
omkostninger (%)   12,88% 17,58% 9,74% 5,55% 2,02% 6,65% 

&
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Regnskabsår 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 

Totalindkomst   22.963.134 40.754.704 86.320.870 78.104.325 10.578.205 82.002.471 

Minoritetsinteressers andel   853.559 6.321.725 5.525.322 6.495.343 0 0 

Egenkapital uden 

minoritetsinteresser   66.688.921 95.494.289 179.089.919 247.194.243 257.772.449 291.809.470 

Egenkapital med 

minoritetsinteresser   70.977.089 105.239.066 192.316.685 247.194.243 257.772.449 291.809.470 

Justeringsfaktor for 

minoritetsinteresser   102,62% 95,41% 100,93% 92,32% 100,00% 100,00% 

ROIC   20,82% 25,67% 30,83% 24,22% 13,62% 21,27% 

Nettofinansielle omkostninger 

(%)   12,88% 17,58% 9,74% 5,55% 2,02% 6,65% 

Finansiel gearing   2,77 1,74 0,83 0,58 0,49 0,33 

ROE   43,37% 39,14% 48,50% 34,23% 19,26% 26,04% 

!
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Regnskabsår 2010 2011 2012 2013 

Bruttoresultat   195.802.000 192.296.000 185.250.000 

NOPAT   22.896.250 18.394.500 13.517.000 

NOPAT margin   11,69% 9,57% 7,30% 

&

Regnskabsår 2010 2011 2012 2013 

Bruttoresultat   195.802.000 192.296.000 185.250.000 

Investeret kapital 73.487.660 75.171.720 92.530.030 69.773.890 

Gns. Investeret kapital   74.329.690 83.850.875 81.151.960 

Omsætningshastighed   2,63 2,29 2,28 

&

Regnskabsår 2010 2011 2012 2013 

NOPAT margin   11,69% 9,57% 7,30% 

Omsætningshastighed   2,63 2,29 2,28 

ROIC efter skat   30,80% 21,94% 16,66% 

&
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Regnskabsår 2009/2010 2011 2012 2013 

Bruttoresultat   2.939.154 13.071.905 24.213.395 

NOPAT   -3.359.016 -968.790 -174.538 

NOPAT margin   -114,29% -7,41% -0,72% 

&

Regnskabsår 2009/2010 2011 2012 2013 

Bruttoresultat   2.939.154 13.071.905 24.213.395 

Investeret kapital 6.344.764 5.634.113 25.378.379 28.036.918 

Gns. Investeret kapital   5.989.438 15.506.246 26.707.649 

Omsætningshastighed   0,49 0,84 0,91 

&

Regnskabsår 2009/2010 2011 2012 2013 

NOPAT margin   -114,29% -7,41% -0,72% 

Omsætningshastighed   0,49 0,84 0,91 

ROIC efter skat   -56,08% -6,25% -0,65% 

&
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Reformuleret resultatopgørelse - indeksering 

Regnskabsår 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 

Nettoomsætning 100 156 191 245 64 275 
Vareforbrug 100 176 247 299 99 370 
Andre eksterne omkostninger 100 152 168 225 62 269 
Regulering operationel leasing 100 103 0 0 0 0 
Bruttoresultat 100 150 182 227 55 237 

Personaleomkostninger 100 164 208 284 73 284 
EBITDA 100 141 163 186 42 203 

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 100 136 153 220 74 279 
Afskrivninger på aktiverede leasingaktiv 100 85 0 0 0 0 
EBITA 100 155 204 211 36 211 

Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver 100 375 441 869 323 1358 
EBIT 100 152 200 200 31 193 

Skat 100 214 355 372 56 405 
NOPAT før andre indtægter 100 142 192 193 29 178 

&

Reformuleret resultatopgørelse - common size 

Regnskabsår 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 

Nettoomsætning 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vareforbrug -3,22% -3,65% -4,16% -3,93% -4,96% -4,33% 
Andre eksterne omkostninger -48,66% -47,65% -42,79% -44,57% -47,23% -47,70% 
Regulering operationel leasing 7,60% 5,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Bruttoresultat 55,72% 53,75% 53,05% 51,50% 47,81% 47,97% 

Personaleomkostninger -23,14% -24,34% -25,28% -26,82% -26,44% -23,91% 
EBITDA 32,57% 29,42% 27,77% 24,68% 21,37% 24,06% 

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver -9,32% -8,16% -7,45% -8,35% -10,78% -9,45% 
Afskrivninger på aktiverede leasingaktiv -4,25% -2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
EBITA 19,00% 18,93% 20,32% 16,32% 10,59% 14,61% 

Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver -0,30% -0,72% -0,69% -1,06% -1,50% -1,47% 
EBIT 18,70% 18,21% 19,63% 15,27% 9,09% 13,13% 

Skat -2,64% -3,62% -4,91% -4,00% -2,32% -3,89% 
NOPAT før andre indtægter 13,95% 12,74% 14,05% 10,96% 6,36% 9,01% 

&
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Indeksering af udvalgte balanceposter 

Regnskabsår 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 

Materielle- og immaterielle anlægsaktiver 100 135 149 192 226 225 

Varebeholdning 100 1.607 3.810 11.279 21.614 31.722 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 100 129 237 330 467 655 

Andre driftsaktiver 100 29 31 28 59 96 

Driftslikviditet 100 165 352 466 457 594 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 100 247 376 328 268 277 

Andre driftsforpligtelser 100 183 242 503 893 1.019 

Nettorentebærende gæld 100 93 54 82 48 47 

!

Common-size af udvalgte balanceposter (kapitalbinding i dage) 

Regnskabsår 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013 

Materielle- og immaterielle anlægsaktiver 262,92 228,13 205,50 205,47 926,07 215,65 

Varebeholdning 0,04 0,44 0,85 1,96 14,34 4,91 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1,23 1,02 1,53 1,65 8,94 2,93 

Andre driftsaktiver 17,59 3,23 2,83 2,04 16,04 6,18 

Driftslikviditet 0,06 0,06 0,10 0,11 0,41 0,12 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 7,15 11,33 14,07 9,55 29,93 7,21 

Andre driftsforpligtelser 18,92 22,24 23,94 38,75 263,35 70,10 

!
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Budgetforudsætninger 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2013* Gennemsnit** 

Omsætningsvækst 91,07% 55,63% 22,66% 28,52% -73,85% 12,05% 41,99% 
EBITDA-margin 32,57% 29,42% 27,77% 24,68% 21,37% 24,06% 27,70% 
Afskrivninger 16,55% 18,26% 13,73% 13,84% 4,83% 18,07% 16,09% 
Lånerente 16,42% 24,65% 15,87% 6,12% 3,63% 8,98% 14,41% 
Effektiv skattesats 25,75% 27,26% 24,22% 26,63% 30,56% 28,99% 26,57% 
Andre driftsindtægter før skat 0,00% 2,47% 3,34% 0,98% 0,14% 1,21% 1,60% 
                
Materielle- og immaterielle aktiver 83,83% 61,39% 59,28% 68,02% 254,33% 60,45% 66,60% 
Varebeholdninger 0,02% 0,23% 0,29% 0,87% 4,66% 1,64% 0,61% 
Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 0,49% 0,25% 0,65% 0,42% 3,38% 0,84% 0,53% 
Andre tilgodehavender 1,58% 0,78% 0,94% 0,40% 7,37% 1,71% 1,08% 
Driftslikviditet 0,02% 0,02% 0,04% 0,03% 0,11% 0,04% 0,03% 
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 2,66% 4,59% 4,08% 2,13% 8,47% 2,03% 3,10% 
Andre driftsforpligtelser 9,12% 6,50% 8,01% 15,30% 87,80% 18,46% 11,48% 
Nettorentebærende gæld 69,42% 58,11% 34,45% 38,45% 26,03% 23,26% 44,74% 
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Budgetforudsætninger E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 

Omsætningsvækst 22,00% 22,00% 16,00% 16,00% 10,00% 
EBITDA-margin 25,00% 25,00% 24,00% 24,00% 22,50% 
Afskrivninger 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 
Lånerente 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
Effektiv skattesats 24,50% 23,50% 22,00% 22,00% 22,00% 
Andre driftsindtægter før skat 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 
            
Materielle- og immaterielle aktiver 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 64,00% 
Varebeholdninger 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 
Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 
Andre tilgodehavender 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 
Driftslikviditet 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 
Andre driftsforpligtelser 11,50% 11,50% 11,50% 11,50% 11,50% 
Nettorentebærende gæld 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 
      

Budgetforudsætninger E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 

(terminal) 

Omsætningsvækst 10,00% 6,00% 6,00% 2,57% 2,57% 
EBITDA-margin 22,50% 21,00% 21,00% 19,00% 19,00% 
Afskrivninger 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 
Lånerente 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
Effektiv skattesats 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 
Andre driftsindtægter før skat 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 
            
Materielle- og immaterielle aktiver 64,00% 63,00% 63,00% 62,00% 62,00% 
Varebeholdninger 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 
Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 
Andre tilgodehavender 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 
Driftslikviditet 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 
Andre driftsforpligtelser 11,50% 11,50% 11,50% 11,50% 11,50% 
Nettorentebærende gæld 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 
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Budgetforudsætninger E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 

Omsætningsvækst 14,00% 14,00% 10,00% 10,00% 7,50% 
EBITDA-margin 26,00% 26,00% 25,00% 25,00% 23,50% 
Afskrivninger 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 
Lånerente 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
Effektiv skattesats 24,50% 23,50% 22,00% 22,00% 22,00% 
Andre driftsindtægter før skat 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 
            
Materielle- og immaterielle 
aktiver 65,00% 65,00% 64,00% 64,00% 63,00% 
Varebeholdninger 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 
Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
Andre tilgodehavender 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 
Driftslikviditet 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
Andre driftsforpligtelser 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 
Nettorentebærende gæld 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 
      

Budgetforudsætninger E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 

(terminal) 

Omsætningsvækst 7,50% 5,00% 5,00% 2,57% 2,57% 
EBITDA-margin 23,50% 22,00% 22,00% 20,00% 20,00% 
Afskrivninger 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 
Lånerente 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
Effektiv skattesats 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 
Andre driftsindtægter før skat 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 
            
Materielle- og immaterielle 
aktiver 63,00% 62,00% 62,00% 61,00% 61,00% 
Varebeholdninger 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 
Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
Andre tilgodehavender 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 
Driftslikviditet 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
Andre driftsforpligtelser 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 
Nettorentebærende gæld 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 
&
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Proforma 
resultatopgørelse E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 
Nettoomsætning 1.049.581.372 1.280.489.274 1.485.367.558 1.723.026.367 1.895.329.004 

EBITDA 262.395.343 320.122.318 356.488.214 413.526.328 426.449.026 
Afskrivninger 109.156.463 133.170.884 154.478.226 179.194.742 194.081.690 

EBIT 153.238.880 186.951.434 202.009.988 234.331.586 232.367.336 
Skat af EBIT 37.543.526 43.933.587 44.442.197 51.552.949 51.120.814 

NOPAT før andre 
indtægter 115.695.355 143.017.847 157.567.791 182.778.637 181.246.522 
Andre indtægter efter 

skat 12.678.943 15.673.189 18.537.387 21.503.369 23.653.706 

NOPAT efter andre 
indtægter 128.374.298 158.691.036 176.105.178 204.282.006 204.900.228 
Netto finansielle 

poster 11.614.667 14.169.894 16.437.077 19.067.010 20.594.645 

Skatteskjold 2.845.594 3.329.925 3.616.157 4.194.742 4.530.822 

Minoritetsinteresser 

andel 0 0 0 0 0 

Årets resultat 119.605.224 147.851.067 163.284.257 189.409.738 188.836.405 
      

Proforma 
resultatopgørelse E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 
(terminal) 

Nettoomsætning 2.084.861.904 2.209.953.618 2.342.550.835 2.402.679.767 2.464.352.096 

EBITDA 469.093.928 464.090.260 491.935.675 456.509.156 468.226.898 
Afskrivninger 213.489.859 222.763.325 236.129.124 238.345.833 244.463.728 

EBIT 255.604.069 241.326.935 255.806.551 218.163.323 223.763.170 
Skat af EBIT 56.232.895 53.091.926 56.277.441 47.995.931 49.227.897 

NOPAT før andre 
indtægter 199.371.174 188.235.009 199.529.110 170.167.392 174.535.273 
Andre indtægter efter 

skat 26.019.077 27.580.221 29.235.034 29.985.443 30.755.114 

NOPAT efter andre 
indtægter 225.390.251 215.815.231 228.764.144 200.152.835 205.290.387 
Netto finansielle 

poster 22.654.109 23.571.365 24.985.647 25.146.446 25.791.909 

Skatteskjold 4.983.904 5.185.700 5.496.842 5.532.218 5.674.220 

Minoritetsinteresser 

andel 0 0 0 0 0 

Årets resultat 207.720.045 197.429.566 209.275.340 180.538.607 185.172.698 
&
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Proforma balance - 

Aktivsiden E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 

Mat. + Immat. 

Anlægsaktiver 682.227.892 832.318.028 965.488.912 1.119.967.138 1.213.010.562 

Varebeholdninger 18.892.465 23.048.807 26.736.616 31.014.475 34.115.922 

Tilgodehavender fra salg 

og tjenesteydelser 8.396.651 10.243.914 11.882.940 13.784.211 15.162.632 

Andre tilgodehavender 17.842.883 21.768.318 25.251.248 29.291.448 32.220.593 

Driftslikviditet 314.874 384.147 445.610 516.908 568.599 

Leverandør af varer og 

tjenesteydelser 26.239.534 32.012.232 37.134.189 43.075.659 47.383.225 

Andre driftsforpligtelser 120.701.858 147.256.266 170.817.269 198.148.032 217.962.835 

Net working capital -101.494.519 -123.823.313 -143.635.043 -166.616.650 -183.278.315 

Investeret kapital 580.733.373 708.494.715 821.853.870 953.350.489 1.029.732.248 

      

Proforma balance - 

Aktivsiden E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 

(terminal) 

Mat. + Immat. 

Anlægsaktiver 1.334.311.619 1.392.270.779 1.475.807.026 1.489.661.455 1.527.898.299 

Varebeholdninger 37.527.514 39.779.165 42.165.915 43.248.236 44.358.338 

Tilgodehavender fra salg 

og tjenesteydelser 16.678.895 17.679.629 18.740.407 19.221.438 19.714.817 

Andre tilgodehavender 35.442.652 37.569.212 39.823.364 40.845.556 41.893.986 

Driftslikviditet 625.459 662.986 702.765 720.804 739.306 

Leverandør af varer og 

tjenesteydelser 52.121.548 55.248.840 58.563.771 60.066.994 61.608.802 

Andre driftsforpligtelser 239.759.119 254.144.666 269.393.346 276.308.173 283.400.491 

Net working capital -201.606.146 -213.702.515 -226.524.666 -232.339.133 -238.302.848 

Investeret kapital 1.132.705.472 1.178.568.265 1.249.282.360 1.257.322.322 1.289.595.452 

Proforma balance - 

Passivsiden E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 

Egenkapital, primo 291.809.470 435.550.030 531.371.036 616.390.402 715.012.867 

Overført resultat 119.605.224 147.851.067 163.284.257 189.409.738 188.836.405 

Dividende -24.135.336 52.030.060 78.264.891 90.787.274 131.550.086 

Egenkapital, ultimo 435.550.030 531.371.036 616.390.402 715.012.867 772.299.186 

Minoriteter 0 0 0 0 0 

Nettorentebærende gæld 145.183.343 177.123.679 205.463.467 238.337.622 257.433.062 

Investeret kapital 580.733.373 708.494.715 821.853.870 953.350.489 1.029.732.248 

      

Proforma balance - 

Passivsiden E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 

(terminal) 

Egenkapital, primo 772.299.186 849.529.104 883.926.198 936.961.770 942.991.741 

Overført resultat 207.720.045 197.429.566 209.275.340 180.538.607 185.172.698 

Dividende 130.490.127 163.032.471 156.239.768 174.508.636 160.967.850 

Egenkapital, ultimo 849.529.104 883.926.198 936.961.770 942.991.741 967.196.589 

Minoriteter 0 0 0 0 0 

Nettorentebærende gæld 283.176.368 294.642.066 312.320.590 314.330.580 322.398.863 

Investeret kapital 1.132.705.472 1.178.568.265 1.249.282.360 1.257.322.322 1.289.595.452 
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Proforma 

pengestrømsopgørelse E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 

NOPAT 128.374.298 158.691.036 176.105.178 204.282.006 204.900.228 

Afskrivninger 109.156.463 133.170.884 154.478.226 179.194.742 194.081.690 

Ændringer i net working 

capital -38.346.143 22.328.794 19.811.730 22.981.607 16.661.665 

Investeringer i 

anlægsaktiver -271.288.869 -283.261.021 -287.649.110 -333.672.968 -287.125.114 

FCFF -72.104.252 30.929.694 62.746.023 72.785.387 128.518.469 

Ændringer i 

nettorentebærende gæld 56.737.990 31.940.336 28.339.789 32.874.155 19.095.440 

Netto finansielle poster -11.614.667 -14.169.894 -16.437.077 -19.067.010 -20.594.645 

Skatteskjold 2.845.594 3.329.925 3.616.157 4.194.742 4.530.822 

FCFE -24.135.336 52.030.060 78.264.891 90.787.274 131.550.086 

Dividende -24.135.336 52.030.060 78.264.891 90.787.274 131.550.086 

Overskydende 

likviditet 0 0 0 0 0 

      

Proforma 

pengestrømsopgørelse E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 

(terminal) 

NOPAT 225.390.251 215.815.231 228.764.144 200.152.835 205.290.387 

Afskrivninger 213.489.859 222.763.325 236.129.124 238.345.833 244.463.728 

Ændringer i net working 

capital 18.327.831 12.096.369 12.822.151 5.814.468 5.963.714 

Investeringer i 

anlægsaktiver -334.790.915 -280.722.486 -319.665.371 -252.200.262 -282.700.572 

FCFF 122.417.026 169.952.438 158.050.048 192.112.874 173.017.257 

Ændringer i 

nettorentebærende gæld 25.743.306 11.465.698 17.678.524 2.009.990 8.068.282 

Netto finansielle poster -22.654.109 -23.571.365 -24.985.647 -25.146.446 -25.791.909 

Skatteskjold 4.983.904 5.185.700 5.496.842 5.532.218 5.674.220 

FCFE 130.490.127 163.032.471 156.239.768 174.508.636 160.967.850 

Dividende 130.490.127 163.032.471 156.239.768 174.508.636 160.967.850 

Overskydende 

likviditet 0 0 0 0 0 
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Proforma 
resultatopgørelse E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 
Nettoomsætning 980.756.364 1.118.062.255 1.229.868.480 1.352.855.329 1.454.319.478 

EBITDA 254.996.655 290.696.186 307.467.120 338.213.832 341.765.077 
Afskrivninger 101.998.662 116.278.475 125.938.532 138.532.386 146.595.403 

EBIT 152.997.993 174.417.712 181.528.588 199.681.446 195.169.674 
Skat af EBIT 37.484.508 40.988.162 39.936.289 43.929.918 42.937.328 

NOPAT før andre 
indtægter 115.513.485 133.429.550 141.592.298 155.751.528 152.232.346 
Andre indtægter efter 

skat 11.847.537 13.685.082 15.348.759 16.883.634 18.149.907 

NOPAT efter andre 
indtægter 127.361.021 147.114.632 156.941.057 172.635.163 170.382.253 
Netto finansielle 

poster 9.813.448 11.187.331 12.060.090 13.266.099 13.970.193 

Skatteskjold 2.404.295 2.629.023 2.653.220 2.918.542 3.073.442 

Minoritetsinteresser 

andel 0 0 0 0 0 

Årets resultat 119.951.868 138.556.323 147.534.187 162.287.605 159.485.502 
      

Proforma 
resultatopgørelse E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 
(terminal) 

Nettoomsætning 1.563.393.439 1.641.563.111 1.723.641.266 1.767.883.938 1.813.262.237 

EBITDA 367.397.458 361.143.884 379.201.079 353.576.788 362.652.447 
Afskrivninger 157.590.059 162.843.061 170.985.214 172.545.472 176.974.394 

EBIT 209.807.400 198.300.824 208.215.865 181.031.315 185.678.053 
Skat af EBIT 46.157.628 43.626.181 45.807.490 39.826.889 40.849.172 

NOPAT før andre 
indtægter 163.649.772 154.674.643 162.408.375 141.204.426 144.828.881 
Andre indtægter efter 

skat 19.511.150 20.486.708 21.511.043 22.063.192 22.629.513 

NOPAT efter andre 
indtægter 183.160.922 175.161.350 183.919.418 163.267.617 167.458.394 
Netto finansielle 

poster 15.017.957 15.440.543 16.212.570 16.275.140 16.692.892 

Skatteskjold 3.303.951 3.396.919 3.566.765 3.580.531 3.672.436 

Minoritetsinteresser 

andel 0 0 0 0 0 

Årets resultat 171.446.915 163.117.727 171.273.613 150.573.009 154.437.938 
&
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Proforma balance - 

Passivsiden E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 

Egenkapital, primo 291.809.470 368.004.307 419.524.910 452.253.387 497.478.726 

Overført resultat 119.951.868 138.556.323 147.534.187 162.287.605 159.485.502 

Dividende 43.757.031 87.035.720 114.805.709 117.062.267 133.081.994 

Egenkapital, ultimo 368.004.307 419.524.910 452.253.387 497.478.726 523.882.234 

Minoriteter 0 0 0 0 0 

Nettorentebærende gæld 122.668.102 139.841.637 150.751.129 165.826.242 174.627.411 

Investeret kapital 490.672.409 559.366.546 603.004.516 663.304.968 698.509.645 

      

Proforma balance - 

Passivsiden E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 

(terminal) 

Egenkapital, primo 523.882.234 563.173.402 579.020.348 607.971.366 610.317.733 

Overført resultat 171.446.915 163.117.727 171.273.613 150.573.009 154.437.938 

Dividende 132.155.747 147.270.780 142.322.596 148.226.642 138.772.215 

Egenkapital, ultimo 563.173.402 579.020.348 607.971.366 610.317.733 625.983.456 

Minoriteter 0 0 0 0 0 

Nettorentebærende gæld 187.724.467 193.006.783 202.657.122 203.439.244 208.661.152 

Investeret kapital 750.897.869 772.027.131 810.628.488 813.756.977 834.644.608 

!

Proforma balance - 

Aktivsiden E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 

Mat. + Immat. 

Anlægsaktiver 637.491.637 726.740.466 787.115.827 865.827.410 916.221.271 

Varebeholdninger 14.711.345 16.770.934 18.448.027 20.292.830 21.814.792 

Tilgodehavender fra salg og 

tjenesteydelser 4.903.782 5.590.311 6.149.342 6.764.277 7.271.597 

Andre tilgodehavender 9.807.564 11.180.623 12.298.685 13.528.553 14.543.195 

Driftslikviditet 294.227 335.419 368.961 405.857 436.296 

Leverandør af varer og 

tjenesteydelser 29.422.691 33.541.868 36.896.054 40.585.660 43.629.584 

Andre driftsforpligtelser 147.113.455 167.709.338 184.480.272 202.928.299 218.147.922 

Net working capital -146.819.228 -167.373.920 -184.111.312 -202.522.443 -217.711.626 

Investeret kapital 490.672.409 559.366.546 603.004.516 663.304.968 698.509.645 

      

Proforma balance - 

Aktivsiden E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 

(terminal) 

Mat. + Immat. 

Anlægsaktiver 984.937.867 1.017.769.129 1.068.657.585 1.078.409.202 1.106.089.965 

Varebeholdninger 23.450.902 24.623.447 25.854.619 26.518.259 27.198.934 

Tilgodehavender fra salg og 

tjenesteydelser 7.816.967 8.207.816 8.618.206 8.839.420 9.066.311 

Andre tilgodehavender 15.633.934 16.415.631 17.236.413 17.678.839 18.132.622 

Driftslikviditet 469.018 492.469 517.092 530.365 543.979 

Leverandør af varer og 

tjenesteydelser 46.901.803 49.246.893 51.709.238 53.036.518 54.397.867 

Andre driftsforpligtelser 234.509.016 246.234.467 258.546.190 265.182.591 271.989.336 

Net working capital -234.039.998 -245.741.998 -258.029.098 -264.652.226 -271.445.357 

Investeret kapital 750.897.869 772.027.131 810.628.488 813.756.977 834.644.608 
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Proforma 

pengestrømsopgørelse E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 

NOPAT 127.361.021 147.114.632 156.941.057 172.635.163 170.382.253 

Afskrivninger 101.998.662 116.278.475 125.938.532 138.532.386 146.595.403 

Ændringer i net working 

capital 6.978.566 20.554.692 16.737.392 18.411.131 15.189.183 

Investeringer i 

anlægsaktiver -219.394.813 -205.527.304 -186.313.894 -217.243.968 -196.989.264 

FCFF 16.943.436 78.420.494 113.303.087 112.334.711 135.177.575 

Ændringer i 

nettorentebærende gæld 34.222.749 17.173.534 10.909.492 15.075.113 8.801.169 

Netto finansielle poster -9.813.448 -11.187.331 -12.060.090 -13.266.099 -13.970.193 

Skatteskjold 2.404.295 2.629.023 2.653.220 2.918.542 3.073.442 

FCFE 43.757.031 87.035.720 114.805.709 117.062.267 133.081.994 

Dividende 43.757.031 87.035.720 114.805.709 117.062.267 133.081.994 

Overskydende 

likviditet 0 0 0 0 0 

      

Proforma 

pengestrømsopgørelse E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 

(terminal) 

NOPAT 183.160.922 175.161.350 183.919.418 163.267.617 167.458.394 

Afskrivninger 157.590.059 162.843.061 170.985.214 172.545.472 176.974.394 

Ændringer i net working 

capital 16.328.372 11.702.000 12.287.100 6.623.128 6.793.131 

Investeringer i 

anlægsaktiver -226.306.654 -195.674.323 -221.873.670 -182.297.089 -204.655.157 

FCFF 130.772.698 154.032.088 145.318.061 160.139.128 146.570.763 

Ændringer i 

nettorentebærende gæld 13.097.056 5.282.316 9.650.339 782.122 5.221.908 

Netto finansielle poster -15.017.957 -15.440.543 -16.212.570 -16.275.140 -16.692.892 

Skatteskjold 3.303.951 3.396.919 3.566.765 3.580.531 3.672.436 

FCFE 132.155.747 147.270.780 142.322.596 148.226.642 138.772.215 

Dividende 132.155.747 147.270.780 142.322.596 148.226.642 138.772.215 

Overskydende 

likviditet 0 0 0 0 0 
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Scenarie 2 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 

NOPAT margin 11,78% 11,93% 11,51% 11,51% 10,47% 

Omsætningshastighed 2,00 2,00 2,04 2,04 2,08 

ROIC 23,54% 23,85% 23,48% 23,48% 21,79% 

ROE 28,51% 29,14% 28,64% 28,64% 26,39% 

Finansiel gearing 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

      

Scenarie 2 E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 

(terminal) 

NOPAT margin 10,47% 9,42% 9,42% 7,99% 7,99% 

Omsætningshastighed 2,08 2,13 2,13 2,17 2,17 

ROIC 21,79% 20,03% 20,03% 17,35% 17,35% 

ROE 26,39% 24,05% 24,05% 20,47% 20,47% 

Finansiel gearing 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Scenarie 1 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 

NOPAT margin 11,02% 11,17% 10,61% 10,61% 9,56% 

Omsætningshastighed 1,81 1,81 1,81 1,81 1,84 

ROIC 19,92% 20,19% 19,17% 19,17% 17,60% 

ROE 23,75% 24,25% 22,90% 22,90% 20,80% 

Finansiel gearing 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

      

Scenarie 1 E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 

(terminal) 

NOPAT margin 9,56% 8,52% 8,52% 7,08% 7,08% 

Omsætningshastighed 1,84 1,88 1,88 1,91 1,91 

ROIC 17,60% 15,97% 15,97% 13,53% 13,53% 

ROE 20,80% 18,63% 18,63% 15,38% 15,38% 

Finansiel gearing 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
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Scenarie 1 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 

t 1 2 3 4 5 

WACC 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 

Diskonteringsfaktor 0,9291 0,8632 0,8019 0,7451 0,6922 

FCFF -72.104.252 30.929.694 62.746.023 72.785.387 128.518.469 

Nutidsværdi -66.989.608 26.697.386 50.318.292 54.228.856 88.960.732 

      

Scenarie 1 E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 

(terminal) 

t 6 7 8 9 10 

WACC 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 

Diskonteringsfaktor 0,6431 0,5975 0,5551 0,5157 N/A 

FCFF 122.417.026 169.952.438 158.050.048 192.112.874 173.017.257 

Nutidsværdi 78.726.545 101.543.781 87.733.837 99.077.610 3.413.803.593 

      

Nutidsværdi af 

budgetperioden 520.297.430     

Nutidsværdi af 

terminalperioden 1.760.587.371     

Enterprise value 2.280.884.801     

Nettorentebærende 

gæld (t-1) 88.445.353     

Markedsværdi af 

egenkapitalen 2.192.439.448     

&

Scenarie 2 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 

t 1 2 3 4 5 

WACC 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 

Diskonteringsfaktor 0,9291 0,8632 0,8019 0,7451 0,6922 

FCFF 16.943.436 78.420.494 113.303.087 112.334.711 135.177.575 

Nutidsværdi 15.741.570 67.689.717 90.861.819 83.695.136 93.570.178 

      

Scenarie 2 E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 

(terminal) 

t 6 7 8 9 10 

WACC 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 

Diskonteringsfaktor 0,6431 0,5975 0,5551 0,5157 N/A 

FCFF 130.772.698 154.032.088 145.318.061 160.139.128 146.570.763 

Nutidsværdi 84.100.088 92.031.634 80.666.290 82.587.917 2.891.987.808 

      

Nutidsværdi af 

budgetperioden 690.944.349     

Nutidsværdi af 

terminalperioden 1.491.473.388     

Enterprise value 2.182.417.737     

Nettorentebærende 

gæld (t-1) 88.445.353     

Markedsværdi af 

egenkapitalen 2.093.972.384     

&
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Scenarie 1 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 

t 1 2 3 4 5 

NOPAT 128.374.298 158.691.036 176.105.178 204.282.006 204.900.228 

Investeret kapital 

(t-1) 380.254.823 580.733.373 708.494.715 821.853.870 953.350.489 

WACC 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 

Cost of capital 29.032.384 44.338.883 54.093.437 62.748.387 72.788.129 

EVA 99.341.914 114.352.153 122.011.740 141.533.619 132.112.099 

Nutidsværdi 92.295.193 98.704.617 97.845.601 105.449.823 91.448.250 

      

Scenarie 1 E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 

(terminal) 

t 6 7 8 9 10 

NOPAT 225.390.251 215.815.231 228.764.144 200.152.835 205.290.387 

Investeret kapital 

(t-1) 1.029.732.248 1.132.705.472 1.178.568.265 1.249.282.360 1.257.322.322 

WACC 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 

Cost of capital 78.619.862 86.481.848 89.983.464 95.382.472 95.996.321 

EVA 146.770.389 129.333.382 138.780.681 104.770.364 109.294.066 

Nutidsværdi 94.388.223 77.274.564 77.037.380 54.032.804 2.156.481.272 

      

Nutidsværdi af 

budgetperioden 788.476.455     

Nutidsværdi af 

terminalperioden 1.112.153.523     

Investeret kapital 

(t-1) 380.254.823     

Enterprise value 2.280.884.801     

Nettorentebærende 

gæld (t-1) 88.445.353     

Markedsværdi af 

egenkapitalen 2.192.439.448     

&
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Scenarie 2 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 

t 1 2 3 4 5 

NOPAT 127.361.021 147.114.632 156.941.057 172.635.163 170.382.253 

Investeret kapital 

(t-1) 380.254.823 490.672.409 559.366.546 603.004.516 663.304.968 

WACC 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 

Cost of capital 29.032.384 37.462.746 42.707.530 46.039.281 50.643.209 

EVA 98.328.638 109.651.886 114.233.527 126.595.882 119.739.044 

Nutidsværdi af EVA 91.353.793 94.647.518 91.607.972 94.320.441 82.883.597 

      

Scenarie 2 E2019 E2020 E2021 E2022 

E2023 

(terminal) 

t 6 7 8 9 10 

NOPAT 183.160.922 175.161.350 183.919.418 163.267.617 167.458.394 

Investeret kapital 

(t-1) 698.509.645 750.897.869 772.027.131 810.628.488 813.756.977 

WACC 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 

Cost of capital 53.331.079 57.330.910 58.944.125 61.891.332 62.130.191 

EVA 129.829.843 117.830.440 124.975.292 101.376.286 105.328.203 

Nutidsværdi af EVA 83.493.737 70.401.746 69.373.987 52.282.389 2.078.230.831 

      

Nutidsværdi af 

budgetperioden 730.365.180     

Nutidsværdi af 

terminalperioden 1.071.797.734     

Investeret kapital 

(t-1) 380.254.823     

Enterprise value 2.182.417.737     

Nettorentebærende 

gæld (t-1) 88.445.353     

Markedsværdi af 

egenkapitalen 2.093.972.384     

!


