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Executive summary 

This thesis concerns the valuation of Ambu A/S (Ambu), which is based on an investor’s point of 

view. The final date for including news is 17 August 2009. 

Ambu develops, produces, and markets diagnostic, life-supporting equipment, and solutions to 

hospitals and rescue services, with the US and Western Europe as its main markets. The company is 

divided into five strategic business units (SBUs), which are Respiratory Care, Cardiology, Neurology, 

Training, and Immobilization.  

Overall, the external factors affecting the valuation are: Underlying tendencies in the society, which 

consists of increasing number of people with lifestyle related diseases, a growing population of 

elderly, increasing public health expenditures, and increasing use of disposable medical devices. All 

of these have a positive effect on Ambu’s business. 

Within the medtech industry there are a number of threats and opportunities that are of special 

importance for Ambu. These were identified using Porter’s Five Forces and Through a SWOT analysis. 

The intensity of the rivalry in the industry is largely affected by the increasing number of Group 

Purchasing Organisations (GPOs), which are becoming more powerful with regards to negotiation of 

volume and price.  Ambu, which is a non-cyclical company, has overcome this threat for now by off 

shoring the production to China and Malaysia, and thereby efficiently reducing its production costs.  

This thesis has identified three main factors that are of great importance to Ambu’s future value, 

and, if succeeding, can determine the growth of the company to a great extent: 

• R&D strategy: shorter time-to-market in general, and products in pipeline with larger 

potential. 

• Market development and penetration: introduction on emerging markets (e.g. in China and 

Russia), and focus on increased investments in sales on existing markets. 

• Future acquisitions: Ambu has a high solvency, which gives an opportunity to buying a 

significant player in the market without increasing the risk too much. 

A top down analysis of Ambu’s financial situation was done by decomposing Return on Equity (ROE), 

which is an average of approximately 11 percent. Fluctuations in ROIC is the reason for changes in 

ROE over time. ROIC is mainly influenced by flagging sales and fluctuations in exchange rates, 

including the USD. 

With respect to above market conditions, opportunities, and the financial situation, an explicit budget 

period of nine years plus a terminal period in the 10th year was laid out in great detail to ensure a 

realistic free cash flow (FCF) in the future.   

The FCF was discounted using the DCF-model and a WACC of 7.91 percent to arrive at a present 

value of 2,576,558 mill. DKK, which is equal to a value of 200 DKK per share. In comparison with 

the actual quote of 97 DKK on 17 August 2009, the calculated fair value seems to be very high. 

There are of course uncertainties in the valuation model and in the underlying conditions, and 

therefore a sensitivity analysis was carried out. A worst case scenario, with a 10 percent drop in 

revenues and a 10 percent increase in expenses was calculated to get a new share price of 83 DKK. 

This being said, the actual share price seems to be  undervalued even though some uncertainties 

might exist. 



VÆRDIANSÆTTELSE AF AMBU A/S                SIDE 3 AF 110 

   

Indholdsfortegnelse 

1  FORMALIA ................................................................................................................................................. 8 
1.1  PROBLEMSTILLING ................................................................................................................................... 8 
1.1.1  Problemformulering ............................................................................................................................. 8 

1.2  AFGRÆNSNING ....................................................................................................................................... 9 
1.2.1  Strategiske og regnskabsmæssige afgrænsninger ............................................................................... 9 

1.3  INFORMATIONSSØGNING ........................................................................................................................... 9 
1.4  MÅLGRUPPE ........................................................................................................................................ 10 
1.5  OPGAVESTRUKTUR ................................................................................................................................. 10 

2  PRÆSENTATION AF AMBU ....................................................................................................................... 11 
2.1  HISTORIE ............................................................................................................................................. 11 
2.1.1  Organisations‐ og ledelsesforhold ...................................................................................................... 12 
2.1.2  Strategi ............................................................................................................................................... 13 
2.1.3  Forretningsområder og produkternes funktion .................................................................................. 15 
2.1.3.1  Respiratory Care .............................................................................................................................................. 15 
2.1.3.2  Cardiology ........................................................................................................................................................ 15 
2.1.3.3  Neurology ......................................................................................................................................................... 16 
2.1.3.4  Training ............................................................................................................................................................ 16 
2.1.3.5  Immobilization ................................................................................................................................................. 16 

2.1.4  Geografiske markeder ........................................................................................................................ 16 
2.1.5  Hoved‐ og nøgletal ............................................................................................................................. 17 
2.1.6  Ejerforhold og kurshistorik ................................................................................................................. 17 

2.2  SAMMENFATNING AF PRÆSENTATION ......................................................................................................... 19 

3  STRATEGISK ANALYSE AF AMBU .............................................................................................................. 20 
3.1  SAMFUNDSANALYSE – PEST .................................................................................................................... 20 
3.1.1  Offentlige sundhedsudgifter ............................................................................................................... 20 
3.1.2  Myndighedsgodkendelser .................................................................................................................. 21 
3.1.3  Miljø og afgiftspolitik ......................................................................................................................... 21 
3.1.4  Økonomi og finanskrise ...................................................................................................................... 22 
3.1.5  Valutarisici .......................................................................................................................................... 23 
3.1.6  Vækst i ældre befolkningen ................................................................................................................ 25 
3.1.7  Stigning i livsstilsygdomme ................................................................................................................ 25 
3.1.8  Genbrug af engangsprodukter ........................................................................................................... 26 
3.1.9  Teknologisk udvikling i medicoindustrien ........................................................................................... 27 
3.1.10  Sammenfatning af samfundsanalyse ................................................................................................. 27 

3.2  BRANCHEANALYSE – PORTER’S FIVE FORCES ................................................................................................. 28 
3.2.1  Kundernes forhandlingsstyrke ............................................................................................................ 29 
3.2.1.1  GPO’er med stor forhandlingsstyrke ............................................................................................................... 29 
3.2.1.2  Kvalitet og sortiment ....................................................................................................................................... 30 
3.2.1.3  Sortimentsdybde ............................................................................................................................................. 31 
3.2.1.4  Sortimentsbredde ............................................................................................................................................ 31 
3.2.1.5  Oprydning i sortiment ...................................................................................................................................... 31 
3.2.1.6  Købscentret i indkøbssammenslutninger ....................................................................................................... 31 

3.2.2  Adgangsbarrierer ............................................................................................................................... 32 
3.2.3  Leverandørernes forhandlingsstyrke .................................................................................................. 34 
3.2.3.1  Råvarer ............................................................................................................................................................. 34 
3.2.3.2  Medarbejdere og viden ................................................................................................................................... 35 

3.2.4  Konkurrence fra substituerende produkter ........................................................................................ 36 
3.2.4.1  Larynxmasker ................................................................................................................................................... 36 
3.2.4.2  Ventilationsposer ............................................................................................................................................. 36 
3.2.4.3  Elektroder (EKG og Neurologi) ........................................................................................................................ 36 
3.2.4.4  Træningsmanikiner .......................................................................................................................................... 37 
3.2.4.5  Konkurrenceintensitet ..................................................................................................................................... 37 
3.2.4.6  Respiratory Care .............................................................................................................................................. 37 
3.2.4.7  Cardiology ........................................................................................................................................................ 38 
3.2.4.8  Neurology ......................................................................................................................................................... 39 

3.2.5  Sammenfatning af Porter's Five Forces .............................................................................................. 40 



VÆRDIANSÆTTELSE AF AMBU A/S                SIDE 4 AF 110 

   

3.3  ANALYSE AF INTERNE FORHOLD ................................................................................................................. 41 
3.3.1  Værdikædeanalyse ............................................................................................................................. 41 
3.3.1.1  Innovationsevne og Time‐to‐market ............................................................................................................... 42 
3.3.1.2  Offshoring af produktion til Kina og Malaysia ................................................................................................ 43 
3.3.1.3  Infrastruktur i virksomheden ........................................................................................................................... 44 
3.3.1.4  Nye produkter .................................................................................................................................................. 45 
3.3.1.5  Intensiveret markedsførings og salgsindsats .................................................................................................. 46 
3.3.1.6  Sag om patentkrænkelse ................................................................................................................................. 47 

3.3.2  SWOT‐analyse .................................................................................................................................... 47 

4  REGNSKABSANALYSE ............................................................................................................................... 50 
4.1  STRUKTURELLE ÆNDRINGER VED KØB AF SLEEPMATE ....................................................................................... 50 
4.2  ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS OG KORREKTIONER .......................................................................................... 50 
4.2.1  Egenkapitalopgørelsen ....................................................................................................................... 51 
4.2.2  Balancen ............................................................................................................................................. 51 
4.2.3  Resultatopgørelsen ............................................................................................................................. 52 

4.3  SAMMENDRAG AF REFORMULERING ........................................................................................................... 54 
4.3.1.1  Egenkapitalopgørelsen .................................................................................................................................... 54 
4.3.1.2  Balancen ........................................................................................................................................................... 55 
4.3.1.3  Resultatopgørelsen .......................................................................................................................................... 55 

4.4  RENTABILITETSANALYSE .......................................................................................................................... 55 
4.4.1  Analyse af EKF .................................................................................................................................... 57 
4.4.2  Analyse af driftsmæssig aktivitet ....................................................................................................... 58 
4.4.2.1  Analyse af afkast på investeret kapital (ROIC) ................................................................................................ 58 
4.4.2.2  Analyse af indtjeningsevnen (OG): .................................................................................................................. 58 
4.4.2.3  Analyse af kapitaltilpasningsevnen (AOH): ..................................................................................................... 59 

4.4.3  Analyse af finansiel aktivitet .............................................................................................................. 61 
4.4.3.1  Analyse af SPREAD ........................................................................................................................................... 61 
4.4.3.2  Analyse af gearingen (FGEAR): ........................................................................................................................ 62 

4.5  SAMMENFATNING AF REGNSKABSANALYSE ................................................................................................... 62 

5  RISIKOANALYSE ....................................................................................................................................... 63 
5.1  FINANSIEL RISIKO ................................................................................................................................... 64 
5.2  DRIFTSMÆSSIG RISIKO ............................................................................................................................ 65 
5.2.1  Eksterne risici ...................................................................................................................................... 65 
5.2.2  Strategiske risici.................................................................................................................................. 65 
5.2.3  Operationelle risici .............................................................................................................................. 65 

5.3  SAMMENFATNING AF RISIKOANALYSE ......................................................................................................... 66 

6  BUDGETTERING ....................................................................................................................................... 68 
6.1  BUDGETHORISONT ................................................................................................................................. 68 
6.2  NETTOOMSÆTNING................................................................................................................................ 68 
6.2.1  Forudsætninger for omsætningsestimering ....................................................................................... 68 

6.3  SAMLET OMSÆTNING – BUDGETTERET ........................................................................................................ 69 
6.3.1  Respiratory Care ................................................................................................................................. 70 
6.3.2  Cardiology .......................................................................................................................................... 70 
6.3.3  Neurology ........................................................................................................................................... 70 
6.3.4  Training og Immobilization................................................................................................................. 71 

6.4  DRIFTSOMKOSTNINGER ........................................................................................................................... 71 
6.4.1  Produktionsomkostninger .................................................................................................................. 71 
6.4.2  Salgsomkostninger ............................................................................................................................. 71 
6.4.3  Udviklingsomkostninger ..................................................................................................................... 72 
6.4.4  Ledelse og administrationsomkostninger ........................................................................................... 72 
6.4.5  Af‐ og nedskrivninger ......................................................................................................................... 72 

6.5  SELSKABSSKAT ...................................................................................................................................... 72 
6.6  BALANCEPOSTER ................................................................................................................................... 72 
6.6.1  Immaterielle anlægsaktiver ................................................................................................................ 73 
6.6.2  Materielle anlægsaktiver .................................................................................................................... 73 
6.6.3  Arbejdskapital .................................................................................................................................... 73 
6.6.4  Øvrige balanceposter ......................................................................................................................... 74 



VÆRDIANSÆTTELSE AF AMBU A/S                SIDE 5 AF 110 

   

6.7  ESTIMERING AF DET FRIE CASH FLOW .......................................................................................................... 74 

7  VÆRDIANSÆTTELSE ................................................................................................................................. 75 
7.1  KAPITALOMKOSTNINGER – WACC ............................................................................................................ 76 
7.1.1  Fastlæggelse af den langsigtede kapitalstruktur ............................................................................... 76 
7.1.2  Fremmedkapitalomkostninger ........................................................................................................... 76 
7.1.2.1  Estimering af den risikofrie rente .................................................................................................................... 77 
7.1.2.2  Estimering af det selskabsspecifikke risikotillæg ............................................................................................ 77 

7.1.3  Egenkapitalomkostninger................................................................................................................... 77 
7.1.3.1  Estimering af beta – systematisk risiko ........................................................................................................... 78 
7.1.3.2  Estimering af risikopræmien ........................................................................................................................... 78 
7.1.3.3  Estimering af likviditetspræmien .................................................................................................................... 78 

7.1.4  Beregning af WACC ............................................................................................................................ 79 
7.2  ESTIMERING AF TERMINALVÆRDIEN ............................................................................................................ 79 
7.2.1  Vækst (g) ............................................................................................................................................ 80 

7.3  BEREGNING AF AKTIENS TEORETISKE VÆRDI .................................................................................................. 80 
7.4  FØLSOMHEDSANALYSE ............................................................................................................................ 81 
7.5  SAMMENFATNING PÅ VÆRDIANSÆTTELSEN .................................................................................................. 81 

8  KONKLUSION ........................................................................................................................................... 82 

9  PERSPEKTIVERING ................................................................................................................................... 83 

10  LITTERATURLISTE ..................................................................................................................................... 85 
10.1  BØGER ............................................................................................................................................ 85 
10.2  PUBLIKATIONER OG ARTIKLER ................................................................................................................ 85 
10.3  HJEMMESIDER ................................................................................................................................... 86 
10.4  ANDET ............................................................................................................................................ 86 

11  BILAG ...................................................................................................................................................... 88 
11.1  BILAG 1 ‐ PRODUKTBESKRIVELSER .......................................................................................................... 88 
11.2  BILAG 2 ‐ SUNDHEDSUDGIFTER PR. INDBYGGER .......................................................................................... 90 
11.3  BILAG 3 – FORSKELLE PÅ FORSKNING OG UDVIKLINGENSAKTIVITETER I USA OG EUROPA....................................... 90 
11.4  BILAG 4 –  OFFICIEL RESULTATOPGØRELSE ................................................................................................ 91 
11.5  BILAG 5 – OFFICIEL BALANCE (AKTIVER) ................................................................................................... 92 
11.6  BILAG 6 – OFFICIEL BALANCE (PASSIVER) .................................................................................................. 93 
11.7  BILAG 7 – OFFICIEL PENGESTRØMSOPGØRELSE........................................................................................... 94 
11.8  BILAG 8 ‐ SAMMENDRAG AF REFORMULERING ........................................................................................... 95 
11.9  BILAG 9 – REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE ........................................................................................ 96 
11.10  BILAG 10 – REFORMULERET BALANCE (AKTIVER) ........................................................................................ 97 
11.11  BILAG 11 – REFORMULERET BALANCE (PASSIVER) ...................................................................................... 98 
11.12  BILAG 12 – REFORMULERET EGENKAPITALOPGØRELSE ................................................................................. 99 
11.13  BILAG 13 – DEKOMPONERING AF OG ................................................................................................... 100 
11.14  BILAG 14 – DEKOMPONERING AF NØGLETAL VEDR. KAPITALTILPASNINGSEVNE ................................................. 101 
11.15  BILAG 15 – DEKOMPONERING AF PASSIVER ............................................................................................ 102 
11.16  BILAG 16 – BUDGET – OMSÆTNING ..................................................................................................... 103 
11.17  BILAG 17 – BUDGET – OMKOSTNINGER ................................................................................................. 103 
11.18  BILAG 18 – BUDGET – AKTIVER (OMSÆTNINGSHASTIGHEDER) ..................................................................... 104 
11.19  BILAG 19 – BUDGET – AKTIVER (FAKTISKE TAL) ....................................................................................... 104 
11.20  BILAG 20 – UDREGNING AF DET FRIE CASH FLOW ...................................................................................... 105 
11.21  BILAG 21 – INFLATION OG BNP VÆKST ................................................................................................. 106 
11.22  BILAG 22 – INPUT TIL VÆRDIANSÆTTELSE / FORUDSÆTNINGER .................................................................... 106 
11.23  BILAG 23 – VÆRDIANSÆTTELSE MED DCF .............................................................................................. 107 
11.24  BILAG 24 – WORST CASE SCENARIE ...................................................................................................... 108 
11.25  BILAG 25 – FØLSOMHEDSANALYSE ....................................................................................................... 109 



VÆRDIANSÆTTELSE AF AMBU A/S                SIDE 6 AF 110 

   

 

  Oversigt over tabeller, figurer og ligninger 
Tabel 1 - Strategiske fokusområder, målsætninger og konkrete aktiviteter. ................................ 14 

Tabel 2 - Oversigt over forretningsområder og omsætningsandele ............................................ 15 

Tabel 3 - Ambus hoved- og nøgletal for perioden 2003/04 til 2007/08 ....................................... 17 

Tabel 4 - Aktionæroversigt .................................................................................................. 18 

Tabel 5 - Valutakurser med top- og bundobservationer ift. 100 DKK .......................................... 24 

Tabel 6 - Vurdering af relevante adgangsbarrierer på tre hovedmarkeder ................................... 33 

Tabel 7 - Markedsdata 2006/07 - Respiratory Care ................................................................. 38 

Tabel 8 - Markedsdata 2006/07 - Cardiology .......................................................................... 39 

Tabel 9 - Markedsdata 2006/07 - Neurology .......................................................................... 40 

Tabel 10 - Udregning af F&U omkostninger i % af omsætning .................................................. 43 

Tabel 11 - Korrektion: Likvide beholdninger ........................................................................... 51 

Tabel 12 - Korrektion: Ikke-resultatførte egenkapitalposter (1 til 5) .......................................... 52 

Tabel 13 - Korrektion: Reklassificering af skatteposter ............................................................ 54 

Tabel 14 - Primære nøgletal ................................................................................................ 57 

Tabel 15 - Oversigt over udvalgte OG-nøgletal ....................................................................... 59 

Tabel 16 - Nøgletal for kapiteltilpasning ................................................................................ 61 

Tabel 17 - Finansiel gearing ................................................................................................. 61 

Tabel 18- Residualindkomst ................................................................................................. 63 

Tabel 19 - Kortsigtet likviditetsrisiko ..................................................................................... 66 

Tabel 20 - Historisk og budgetteret omsætning fordelt på forretningsområder ............................. 69 

Tabel 21 - Budgettering af Frit Cash Flow .............................................................................. 74 

Tabel 22 - Opsummering af værdiansættelse ......................................................................... 80 

Tabel 23 - Diverse følsomhedsanalyser ................................................................................. 81 

Tabel 24 - Worst case scenarie ............................................................................................ 81 

Tabel 25 - Sammendrag af reformuleret egenkapitalopgørelse .................................................. 95 

Tabel 26 - Sammendrag af reformuleret balance (ikke gennemsnits beregninger) ....................... 95 

Tabel 27 - Sammendrag af reformuleret resultatopgørelse ....................................................... 95 

 

  



VÆRDIANSÆTTELSE AF AMBU A/S                SIDE 7 AF 110 

   

 

Figur 1 - Opgavestruktur, egen tilvirkning ............................................................................. 10 

Figur 2 - Geografisk fordeling af medarbejdere i 2003, 2005 og 2008 ........................................ 12 

Figur 3 - Organisationsdiagram for Ambu .............................................................................. 13 

Figur 4 - Kursgrafer med basisår lig 100  for AMBU og relevante indeks ..................................... 18 

Figur 5 - Udvalgte samfundsforhold grupperet efter PEST-modellen ........................................... 20 

Figur 6 - Sundhedsudgifter i % af BNP for udvalgte lande, 1995-2006 ....................................... 21 

Figur 7- Historiske valutakurser ift. den danske krone omregnet til indeks = 100 ........................ 24 

Figur 8 - Andel af befolkning i % over 60 år (neutralt) prognosticeret til 2050 ............................ 25 

Figur 9 - Andel af overvægtige voksne i % fra 1990 til 2006 .................................................... 26 

Figur 10 - oversigt Ambus brancheforhold ............................................................................. 28 

Figur 11 - Ambus salgskanaler ............................................................................................. 32 

Figur 12 - Udvalgte interne forhold i Ambus værdikæde ........................................................... 42 

Figur 13 - SWOT analyse for  Ambu ...................................................................................... 48 

Figur 14 - Korrektion: Finansposter ...................................................................................... 52 

Figur 15 - Udvidet DuPont-pyramide ..................................................................................... 56 
 

Ligning 1 - DCF-modellen .................................................................................................... 75 

Ligning 2 - WACC (kapitalomkostninger) ............................................................................... 75 

Ligning 3 - Fremmedkapitalomkostninger .............................................................................. 77 

Ligning 4 - Egenkapitalomkostninger .................................................................................... 77 

Ligning 5 - Beregning af WACC ............................................................................................ 79 

Ligning 6 - Voksende frit cash flow model .............................................................................. 79 
  



VÆRDIANSÆTTELSE AF AMBU A/S                SIDE 8 AF 110 

   

1 Formalia 

Dette kapitel, Formalia, vil give en introduktion til projektet og gennemgå problemstillingen, 

problemformuleringen, afgrænsningen, dataindsamlingen, målgruppen, og til sidst, opgavens 

opbygning. Dette gøres for at give en introduktion til og bedre overblik over værdiansættelsen af 

Ambu.  

1.1 Problemstilling 

Når investorer skal beslutte om de skal købe aktier i en given virksomhed er forventningerne til 

virksomhedens udvikling og performance afgørende for deres beslutning. Derfor er investorerne 

nødsaget til at vurdere hvad fremtiden byder på ved hjælp af eksisterende eksterne informationer på 

markedet. At spå om fremtiden er et vidt begreb, som nogle vil mene er umuligt. Modsat kan 

argumentet lyde at desto flere indikationer der peger på, at virksomheden bevæger sig i en bestemt 

retning, så vil denne udvikling fortsætte så længe ingen markante hændelser indtræffer i 

virksomheden eller i dens omverden.  

I Ambu A/S (herefter Ambu) er der gennem det sidste årti sket flere betydningsfulde strategiske 

tiltag. Men hvad der mindst lige så interessant er planerne for de næste fire til fem år hvor der 

forventes flere ændringer, som måske kan påvirke virksomheden og dermed kursdannelsen i 

betydelig grad. 

1.1.1 Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling ønskes der udarbejdet: 

En strategisk regnskabsanalyse med henblik på en værdiansættelse af den børsnoterede virksomhed 

Ambu.  

For at kunne udarbejde en velbegrundet værdiansættelse af Ambu vil der først og fremmest blive 

udfærdiget en strategisk analyse, som skal fungere som en delanalyse med henblik på at positionere 

Ambu i strategisk henseende ift. konkurrenter, leverandører etc. Delanalysen har til formål at 

identificere ikke-finansielle value drivers ved at redegøre for:   

• Forhold vedrørende Ambus omverden, branche samt virksomhedens interne styrker og 

svagheder, der er vigtige for Ambus performance. 

Herefter følger en regnskabsanalyse, som skal klarlægge de finansielle value drivers. Denne 

regnskabsanalyse skal redegøre for: 

• Hvilke regnskabsmæssige forhold der bør tages hensyn til ved analyse af Ambus 

årsregnskab. 

• Ambus økonomiske situation med konkret vurdering af udviklingen, niveauet og hastigheden 

af relevante nøgletal. 

Disse to delanalyser danner basis for budgetteringen, før den endelige værdiansættelse. De 

finansielle og ikke-finansielle value drivers benyttes til at budgettere virksomhedens fremtidige 

pengestrøm. I denne værdiansættelse ønskes der redegjort for: 

• Hvilke value drivers skal danne grundlag for budgetteringen og hvorfor. 
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• Ambus afkastkrav og risikoprofil overfor aktionærer og långivere. 

• Værdien af Ambu ved brug af værdiansættelsesmodellen Discounted Cash Flow (DCF). 

• Et overblik over de relevante parametres volatilitet i værdiansættelsen ved hjælp af en 

følsomhedsanalyse. 

1.2 Afgrænsning 

Det anbefales at læseren har en basisviden om de benyttede modeller, fagudtryk og emner i 

rapporten for at få størst muligt udbytte af denne opgave. 

For at bevare fokus på opgavens problemformulering, er diverse modeller og teorier kun beskrevet 

hvor det findes relevant. Der er i stedet fokus på indholdet og anvendelsen af valgte teorier og 

modeller.  

Skæringsdatoen for medtagelse af ny information i denne opgave er den 17. august 2009. 

1.2.1 Strategiske og regnskabsmæssige afgrænsninger 

Ambu har bekendtgjort at virksomheden er interesseret i at foretage yderligere opkøb inden for 

kerne-forretningsområderne. Denne opkøbsinteresse blev offentliggjort af tidligere CEO, Kurt Erling 

Birk i år 2000  

Siden 2001, med købet af Medicotest, er der fortaget få strategiske akkvisitioner ift. hvad der kan 

forventes, med en så konkret udmelding. Dette kunne dog være et tegn på en grundig 

screeningsproces med strenge kriterier for udvælgelse. Det vurderes at det ikke er forsvarligt at 

indberegne nye akkvisitioner i budgetperioden. En sådan indregning vil ej heller betragtes som 

forsvarlig hvad angår estimering af størrelse og effekt pga. manglende information. 

Opgaven sigter efter at udregne en middelret markedsværdi for koncernen Ambu, og der vil derfor 

kun i nogen udstrækning analyseres på forretningsområdeniveau. Dette gøres dog kun når det 

vurderes relevant og muligt, da et detaljeret regnskab for hvert forretningsområde ikke er 

offentliggjort. 

Nøgletalsanalysen omfatter en 4-årig historisk regnskabsperiode fra 2004/05 til 2007/08. 

Overtagelsen i 2001 af virksomheden Medicotest er således også fuldt indregnet i Ambus 

årsrapporter. 

1.3 Informationssøgning 

Der vil i rapporten tages udgangspunkt i offentligt tilgængelig information. Dermed vil 

værdiansættelsen så afspejle en investors ståsted, hvor insiderviden ikke er tilgængelig. 

Dataindsamlingsmetoderne foregår hovedsageligt via desk research.  

Data består af al relevant information publiceret om og af Ambu, herunder Ambus årsrapporter, 

børsmeddelelser samt diverse artikler og rapporter. 

Derudover er en række webcasts analyseret og brugt gennem hele rapporten. Disse webcasts, 

består af Ambus CEO og CFO der fremlægger kvartalsregnskaber live på internettet hvorefter 

analytikere stiller diverse spørgsmål som de ønsker svar på. 
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Analytikere fra følgende finansielle virksomheder har stillet spørgsmål hvoraf flere svar er medtaget i 

denne rapport; Gudme Raaschou, FIH, ATP, Carnegie, SEB Enskilda, Kaupthing og SmallCap 

Danmark. 

1.4 Målgruppe 

Opgaven udarbejdes som afsluttende speciale på 

Cand.Merc.Aud. 

Målgruppen vil hovedsageligt bestå af Ambus 

interessenter, herunder potentielle investorer som søger 

information om hvorvidt Ambu er et egnet 

investeringsobjekt. 

1.5 Opgavestruktur 

I figur 1 vises 4-trins opgavestrukturen, som giver et 

overblik over opgavens forløb og sammensætning.  

Trin 1: 

Der vil således indledes med indeværende kapitel, 

Formalia. Dette kapitel søger at klarlægge opgavens 

forudsætninger, formål og delelementer. 

Trin 2: 

Dette kapitel identificerer og analyserer Ambus ikke-

finansielle value drivers. Efter en kort 

virksomhedsbeskrivelse fokuseres der på Ambus 

eksterne forhold med de to omverdensmodeller, PEST 

og Porter's Five Forces. Disse anvendes til at 

identificere mulighederne og truslerne for Ambu på 

såvel samfundsniveau som brancheniveau. 

Modellerne er valgt fordi de systematisk klarlægger 

hvilke forhold der påvirker Ambu i forskellige 

henseender. 

Trin 3: 

I regnskabsanalysen er der først sat fokus på Ambus 

regnskabspraksis. Her vurderes kvaliteten af 

regnskabet, herunder om der f.eks. er tilstrækkelig 

kontinuitet blandt årsrapporterne og hvorvidt 

informationerne er tilstrækkelige og relevante til 

analyseformålet. Dupont-pyramiden vil anvendes til at vurdere virksomhedens rentabilitet og 

indtjeningsevne på baggrund af en dekomponering af egenkapitalens forretning. Sidste i dette 

kapitel vil foretages en kvalitativ risikoanalyse med henblik på at analysere Ambus driftsmæssige- og 

finansielle risici samt at fastlægge beta for egenkapitalen.  

Figur 1 - Opgavestruktur, egen tilvirkning 

Trin 1: Formalia 

• Problemformulering 

• Afgrænsning 

• Informationssøgning 

• Målgruppe 

• Opgavestruktur 

Trin 3: Regnskabsanalyse 

 

• Reformulering af regnskab 

• Rentabilitetsanalyse 

• Risikoanalyse 

Trin 2: Strategisk Analyse 

 

• PEST-analyse 

• Porter's Five Forces 

• SWOT-analyse 

Trin 4: Værdiansættelse 

 

• Budgettering 

• Værdiansættelse med DCF 

• Følsomhedsanalyse 
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Trin 4: 

Budgettet udarbejdes ved brug af de fundne value drivers i den strategiske analyse og 

regnskabsanalysen. Herefter udregnes Weighted Average Cost of Capital (WACC) hvori ejernes og 

kreditgivernes afkastkrav er estimeret. 

Den frie cash flow (DCF) model benyttes som værdiansættelsesmodel. 

Følsomhedsanalysen tager udgangspunkt i DCF-modellen, og søger at belyse hvilke komponenter i 

analysen, der delvis kan betragtes som et usikkert estimat og samtidig kan påvirke den beregnede 

markedsværdi i større grad. 

Efter hvert kapitel findes en delkonklusion, som til sidst sammenfattes i den endelige konklusion. 

 

2 Præsentation af Ambu  

I det følgende afsnit gives en præsentation af Ambus historie, organisations- og ledelsesforhold, 

strategi, produkter og deres funktion, geografiske markeder, udvalgte hoved- og nøgletal samt 

ejerforhold og kurshistorik. Præsentationen har til formål at danne grundlag for de efterfølgende 

hovedkapitler. Samtidig får læseren, som ikke har et indgående kendskab til Ambu, et overblik og 

forståelse for Ambus forretning, produkter og markeder. 

2.1 Historie 

Ambu er et medicoteknisk selskab der udvikler, producerer og markedsfører diagnose, rednings- og 

genoplivningsudstyr til hospitaler og redningstjenester. Virksomheden blev stiftet i Danmark i 1937 

af Dr. Holger Hesse, som udviklede et hæmoglobinmeter til måling af blodprocenten. 1953 ændredes 

produktfokus efter mødet med Prof. Henning Ruben, og i samarbejde udviklede de den første 

ventilationspose under navnet Ambu. Nogle år efter, med stor succes, blev forretningsområdet 

udvidet til træningsmanikiner således, at livreddere kunne trænes i genoplivning og dermed forbedre 

den akutte behandling fra ulykkessted til sygehus. Træningsmanikinerne er i dag et mindre 

forretningsområde ud af i alt fem. I 1970erne og 1980erne ekspanderede Ambu for alvor 

internationalt gennem oprettelse af et distributionsnet og enkelte salgsselskaber i udlandet. 

I 1992 blev Ambu introduceret på Københavns Fondsbørs, og herefter indtraf den næste større 

milepæl i 2001, hvor det lykkedes Ambu at overtage elektrodevirksomheden Medicotest. Indtil for 

nylig har Ambu kun ekspanderet organisk ved brug af distributører og salgskontorer, men i 

december 2008 blev et opkøb af amerikanske Sleepmate Technology Inc (herefter Sleepmate) 

offentliggjort. Hermed har Ambu gjort et forventet opkøb efter flere års søgen. Sleepmate blev købt 

for 6,9 mio. US dollar (USD) kontant, og bidrager til Ambus eksisterende forretningsområde 

Neurology1. 

                                                

1 ”Ambu: Indgår endelig aftale om køb af Sleepmate-aktiver”, TV2  Finans Online, 02.12.2008 
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2.1.1 Organisations- og ledelsesforhold 

Ambu er i dag veletableret i USA og Europa, både med egne salgskontorer (datterselskaber) 2 og 

distributører. Virksomheden har cirka 1.600 ansatte hvoraf 350 arbejder i Danmark.  Især som følge 

af udvidelse af produktionskapaciteten er andelen af ansatte i Asien øget betydeligt over de sidste 

fem år med en vækst på 59 pct. Produktionsforholdene vil blive belyst yderligere i afsnit 3.3.1.2 

Figur 2 - Geografisk fordeling af medarbejdere i 2003, 2005 og 2008 

 
Kilde: Ambu Årsrapporter 2003/04 til 2007/08, egen tilvirkning 

I Figur 3 nedenfor vises Ambus organisationsdiagram. Koncernledelsen består af fire personer hvoraf 

CEO Lars Marcher udgør direktionen. Bestyrelsen består af ni personer hvoraf to er 

medarbejdervalgte. Bestyrelsesformanden hedder N.E. Nielsen3. 

                                                

2 Ambu har etableret 100% ejet salgskontorer i følgende lande: USA, England, Spanien, Italien, Frankrig, 
Tyskland, Holland og et samlet slagskontor for Skandinavien. 
3 N.E. Nielsen er blandt andet også bestyrelsesformand for Amagerbanken, Cimber Air Holding A/S, 
Dampskibselskabet Torm A/S, Satair A/S m.fl. 
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Figur 3 - Organisationsdiagram for Ambu 

 
Kilde: egen tilvirkning 

I oktober 2008 tiltrådte den nye CEO Lars Marcher som et led i et naturligt skifte, efter Kurt Erling 

Birk havde stået i spidsen for koncernen i næsten 10 år. Lars Marcher har tidligere haft ledende 

stillinger i en række større højteknologiske internationale virksomheder så som Apple Inc, Memory 

Card Technology, og senest danske Terma A/S. Kendetegnet ved denne type højteknologiske 

virksomheder er blandt andet innovative produkter med stort fokus på kundernes behov samt at de 

opererer på omskiftelige markeder. Her kan der drages flere paralleller til det medicotekniske 

marked, hvorfor Lars Marcher vurderes at have en god ballast med sig, og dette skifte må betragtes 

som et godt tegn med en nytænkende og kompetent CEO i spidsen. 

Er organisationen flad? Ja, det må siges når landecheferne får tillagt betydeligt ansvar. 

2.1.2 Strategi 

For at forstå Ambus strategi og bevæggrunde for forretningsmæssige beslutninger analyseres først 

virksomhedens vision og mission for senere at danne et overblik over strategien på mellemlang sigt 

med fokus på de nye strategiske områder.  

Således ser Ambus vision ud; ”Gennem dyb forståelse af kundernes behov og adfærd vil vi til 

stadighed overgå deres forventninger og opbygge vedvarende stærke relationer.”  

Visionen er meget bredt formuleret samt historisk tynget. Der findes intet facit for hvorledes en 

vision og mission skal formuleres, men visionen syntes i dette tilfælde at være for bred og ukonkret. 

Visionen er kundeorienteret, hvilket selvfølgelig ikke nødvendigvis er dårligt.  

Missionen er; ”Ambu markedsfører innovativt diagnostisk og livreddende udstyr, der tilfører kunden 

reel værdi og muliggør en forbedret patientbehandling.”  
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I begge statements synes der ikke at være nogle fremtidige ikke-opnåelige målsætninger. Man 

stræber efter og nærmest forventer opretholdelse af den eksisterende udvikling, den højt 

prioriterede service, samt den behovsidentificerende og fortløbende relationsskabende proces. 

Ledelsen og dens strategivalg er uhyre vigtigt for Ambus evne til at konkurrere og belønne ejerne 

med dividende og kursstigninger. Det er ledelsen, der sidder i cockpittet og udstikker en kurs som 

alle skal tilstræbe at følge. Hvis kursen er forkert kan det have katastrofale konsekvenser.  

Ledelsen har i 2009 lanceret en skitse for den nye strategiplan, som skal indeholde fire 

fokusområder med sigte mod 2014. Den er ikke færdigudviklet, og derfor er der ikke udmeldt 

yderligere konkrete økonomiske målsætninger. Disse vil blive præsenteret i starten af efteråret 

2009. Følgende overordnede strategiske områder vil der fokuseres på frem mod 2014: 

Tabel 1 - Strategiske fokusområder, målsætninger og konkrete aktiviteter. 

Strategiske 

Fokusområder 

Ambu målsætninger / konkrete aktiviteter 

Produktudvikling 

Lancering af væsentligt flere nye og differentierede produkter end hidtil. 

(Omstrukturering af udviklingsafdeling, oprette Forskning og 

udviklingsenhed (F&U) i Kina og Malaysia, aScope videolaryngoskop 

lanceret og andre nye produkter forventes) 

Markeder og salg 

Øget fokus på både markeder og produktområder i vækst samt udvidelse af 
salgsstyrken 

(Større salgsstyrke, flere distributører i Østeuropa, salgskontorer i Kina og 

Rusland) 

Effektivisering 

Effektivisering af væsentlige områder i virksomheden  

(IT infrastruktur, produktionen, forecasting, sanering af produktprogram, 

formindskelse af arbejdskapital) 

Akkvisitioner 
Tilkøb af nye produkter og aktiviteter 

(Sleepmate, Pentax videoskop og nye akkvisitioner forventes) 

Kilde: Q2 2008/09 præsentation og egen tilvirkning 

De fire strategiområder er meget overordnet beskrevet i årsrapporten og andet pressemateriale, 

men konkrete initiativer, som er indsamlet fra diverse artikler, rapporter og webcast præsentationer 

er vist med kursiv skrift i Tabel 1. Disse fokusområder vil blive analyseret i dybden da tiltagene kan 

påvirke den forventede indtjening positivt såvel som negativt, da en større salgsstyrke f.eks. også 

medfører større (personale)omkostninger4.  

  

                                                

4 Ambu A/S, ”Årsrapport 08/09” og ”Præsentation ved generalforsamling i Ambu A/S” 



VÆRDIANSÆTTELSE AF AMBU A/S                SIDE 15 AF 110 

   

2.1.3 Forretningsområder og produkternes funktion 

Forretningsområderne er opdelt i fem Strategic Business Units (SBUer) og forklares nedenfor.  

Tabel 2 - Oversigt over forretningsområder og omsætningsandele 

Forretningsområde Beskrivelse Omsætning  

(mio. kr./Andel i %) 

Respiratory Care Poser og masker til kunstig ventilering 317,1 / 40 

Cardiology Engangselektroder til måling af hjerterytme 276,9 / 35 

Neurology Engangselektroder til diagnosticering af 
sygdomme i nerver og muskler 

79,0 / 10 

Training Manikiner til grundlæggende og udvidet 
førstehjælp 

63,7 /  8 

Immobilization Kraver til at understøtte hals og hoved ved 
skader 

47,7 /  7 

Kilde: Ambu årsrapport 2007/08 

2.1.3.1 Respiratory Care 

Dette område er en del af kerneforretningen og består af et bredt sortiment af5 ventilationsposer og 

masker, larynx-masker og tilbehør til brug i nødsituationer ved ulykkessteder samt under planlagte 

operationer m.m. Larynxmaskerne sikrer åndedrættet hos patienter under fuld narkose og er ofte 

produceret med henblik på engangsbrug, hvilket gør det lettere og mere sikkert for kunden at 

benytte. Dermed undgås blandt andet smitterisici ved mangelfuld sterilisering, hvorfor hospitaler og 

ambulancetjenester kan opnå mere tryghed på dette ansvarsområde. Ambu har i 1. kvartal 2008/09 

lanceret en larynxmaske i USA, gennem hvilken det er muligt at intubere. Denne nye 

produktegenskab vurderes som et unique selling point (USP), og ventes dermed at bidrage positivt 

til en højere vækst på markedet. LMA er eneste konkurrent på markedet, som har et produkt med 

samme funktionalitet. 

2.1.3.2 Cardiology 

Dette område består af et bredt produktprogram med den overordnede betegnelse Blue Sensor. Blue 

Sensor elektroderne findes som antydet i mange varianter som dækker kundernes behov ved 

diagnosticering af kardiologiske lidelser. Elektrodernes primære funktioner er at levere et signal af 

høj kvalitet samtidig med at de skal klæbe tilfredsstillende til patientens hud. Disse elektroder 

benyttes til udarbejdelse af EKG hjerte-diagrammer på såvel børn som vokse, og under vidt 

forskellige forhold, - såsom i nødsituationer eller ved belastningstest, hvor sveddannelsen kan være 

et problem ved påklæbning til huden. Klæbemidlet skal derfor være af høj kvalitet, aldeles 

uskadeligt og må ikke være allergifremkaldende. 

Elektroderne er til engangsbrug og produktets design og funktion vurderes som lavteknologisk med 

relativ lav kostpris per enhed. Dermed er produkterne relativt lette at kopiere og 

indtrængningsbarrieren på markedet for kardiologiske elektroder formodes lav. Den primære 

målgruppe er hospitaler og sekundært ambulancetjenester og privatklinikker. 

                                                

5 Se bilag 11.1 for beskrivelser og billeder af produkter.  
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2.1.3.3 Neurology 

Dette forretningsområde består af engangselektroder til diagnosticering af sygdomme i 

bevægeapparatet som f.eks. sclerose og søvnforstyrrelser. Området opdeles i to produktgrupper, 

hvoraf overfladeelektroder vurderes at være lettere at differentiere overfor lignende produkter, men 

derimod vil nåleelektroder være særdeles lette at kopiere og producere i stor skala med lave 

enhedsomkostninger. Målgruppen er den samme her som for Cardiology. Den nyopkøbte 

virksomhed, Sleepmate, forventes at styrke dette område betydeligt med dets produktportefølje 

inden for søvndiagnostik. Her ses blandt et stort markedspotentiale som følge af stress og 

fedmerelaterede søvnproblemer, som analyseres nærmere i samfundsanalysen. 

2.1.3.4 Training 

Dette produktområde udgør otte procent af omsætningen og dækker over træningsdukker og 

manikiner, både i voksen- og børnestørrelse med tilhørende software. Ambu lancerede dette 

produktområde allerede i 1957 og har siden udviklet avancerede manikiner til CPR-træning m.m. 

Både ventilationsmaskiner og andre af Ambus kerneprodukter kan benyttes med manikinerne i 

træningssammenhæng. Dette produktområde består således af komplementærprodukter til 

kerneforretningen og gør dermed Ambus sortiment bredere, hvilket kan have relativ stor betydning 

for kunder der ønsker totalløsninger. Målgruppen for disse produkter er hospitaler, 

ambulancetjenester, hjælpeorganisationer og forsvaret. 

2.1.3.5 Immobilization 

Dette område består af et udvalg af halskraver og andre produkter til fiksering af hovedet.  Området 

er mindre beslægtet ift. førnævnte forretningsområder og kan dårligt betragtes som et 

komplementærprodukt, men nærmere som et produkt, der også anvendes i akutmedicinske 

situationer, ligesom førnævnte. Der vil i senere afsnit blive kigget nærmere på, hvorvidt 

forretningsområdet skaber værdi til ejerne og dermed har sin berettigelse i Ambus portefølje. 

Målgruppen for disse produkter er overvejende ambulancetjenester.  

2.1.4 Geografiske markeder 

Målt per indbygger er Danmark en af Europas største eksportører af medicinsk udstyr. USA er det 

største eksportmarked efterfulgt af de store EU lande Tyskland, England og Frankrig. 

Ambus primære markeder er Vesteuropa og Nordamerika, som bidrager med respektive 65 og 27 

pct. af omsætningen. De to hovedmarkeder har forskellige karakteristika.  

USA, som er det største enkeltmarked, har omfattende regulatoriske krav vedrørende medicinsk 

udstyr reguleret af Federal Food and Drug Administration (FDA) jf. afsnit 3.1.2. Derudover er der en 

øget tendens til at større kunder, som f.eks. hospitaler, foretager indkøb gennem store 

indkøbssammenslutninger6, såkaldte GPOer7, hvis målsætning er at presse leverandørpriserne ved 

hjælp af øget forhandlingsstyrke. Samtidig har Ambu tidligere mærket en konverteringsbølge hen 

                                                

6 Disse indkøbssammenslutninger har også en stærk position på følgende europæiske markeder: Tyskland, 
Sverige, Frankrig og Spanien 
7 Group Purchasing Organizations, http://en.wikipedia.org/wiki/Group_purchasing_organization 
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imod brugen af engangsprodukter i stedet for flergangsprodukter, men tendensen er dog ved at 

aftage, da nogle brugere ønsker at fastholde brugen af flergangsudstyr8.  

Der findes et distributørnet på vækstmarkederne i Østeuropa og Asien. Dette forventes at blive 

udvidet i de kommende år således, hvor et nyt salgskontorer i Kina er etableret og et i Rusland 

afventes, samt at samarbejdet med distributørerne intensiveres9.  

2.1.5 Hoved- og nøgletal 

I nedenstående tabel vises udvalgte finansielle nøgletal for Ambu. Udviklingen vil ikke analyseres i 

dybden, da dette er et af regnskabsanalysens hovedformål. Dette afsnit har til hensigt at give 

læseren et generelt overblik over selskabets størrelse og performance. 

Ambus regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. 

 

Tabel 3 - Ambus hoved- og nøgletal for perioden 2003/04 til 2007/08 

Mio. kr. 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Hovedtal 
     

Omsætning  608 654 716 715 784 

Resultat af primær drift (EBIT)  52 68 83 69 86 

Årets resultat  33 45 48 43 50 

Samlede aktiver, ultimo 591 670 678 681 732 

Egenkapital, ultimo 320 358 391 418 452 

Frit cash flow  -14 -15 61 33 36 

Nøgletal 
     

EBIT-margin, % 8,6 10,4 11,5 9,7 11 

Egenkapitalens forrentning, % 10,8 13,4 12,9 10,6 11,5 

Resultat pr. 10 kr. aktie 2,86 3,87 4,12 3,62 4,23 

ROIC, % 7,6 9,2 10,4 9,1 11 

Kilde: Ambu årsrapport 2007/08 (Der er ikke foretaget reklassificeringer) 

Generelt har Ambu haft en stabil udvikling i omsætningen de seneste fem regnskabsår. Den 

manglende fremgang i 2006/07 skyldes hovedsageligt en annullering af et antal større ordrer med 

ekstraordinære store rabatter. Dette medførte en lav omsætning i 2. halvdel af 2006/07, men som 

forventet fortsatte samme kunderne med at købe ind i 2007/08 hvorfor en del af omsætningen er 

forskudt mellem disse perioder. Det skal samtidig bemærkes, at omsætningen er væsentligt påvirket 

af valutakursændringer, især overfor den amerikanske dollar. 

2.1.6 Ejerforhold og kurshistorik 

Størstedelen af Ambus aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (herefter OMX) og indgår 

i Small Cap+ indekset. Aktiekapitalen består af 11.876.298 aktier til en nominel værdi af 10 kr. per 

styk Heraf er 14,4 pct. A-klasse aktier med en samlet stemmeandel på 62,8 pct.. Hver A-aktie giver 

                                                

8 Ambu Webcast præsentation af årsregnskab 07/08 
9 Ambu A/S, ”Årsrapport 08/09” s.14 
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10 stemmer i forhold til B-aktien med rettighed til en stemme per aktie. A-aktien er derfor ikke et 

omsætningspapir, da det kun er B-aktien der er noteret på OMX.  Dermed har A-klasse 

aktionærerne, som omfatter slægtninge af stifterne, en relativ stor indflydelse og magt, men har dog 

ikke to-tredjedel flertal i forbindelse med væsentlige vedtægtsændringer. 

Tabel 4 - Aktionæroversigt 

Gennem de seneste år har en 

mindre gruppe af aktionærer 

alligevel udtrykt stor utilfredshed 

med aktieklasseopdelingen, - blandt 

andet med begrundelsen om, at det 

hindrer Ambu i at tiltrække 

internationale investorer. Derudover 

argumenteres der for, at forholdet 

generelt gør Ambu mindre attraktiv 

som investeringsobjekt pga. en 

såkaldt skæv magtfordeling, hvilket 

blev udtrykt af enkelte aktionærer 

på seneste generalforsamling. En 

dybere analyse heraf, med sammenligning af andre familieejede børsnoterede virksomheder med 

lignende ejerforhold, som f.eks. Coloplast, Danfoss og Per Aarsleff ville være særligt interessant men 

er dog ikke medtaget i denne rapport. 

Ambus aktiekurs har overperformet ift. udvalgte benchmarkindeks gennem en periode på seks år. 

Det kan dog ses på nedenstående grafer at aktien er betydelig mere volatil, med stor stigning fra 

Aktionærer 
Andel af 

aktiekapital 
(%) 

Andel af 
stemmer 

(%) 

Tove Hesse, Holte 7.5 22.1 

Inga Kovstrup, Fredericia 9.2 22.8 

Dorrit Ragle, Lyngby 9.0 22.8 

N.P. Louis-Hansen Aps, Nivå 14.9 6.5 

ATP, Hillerød 5.5 2.4 

Subtotal (>5% aktionærer) 46.1 76.6 

Andre registrerede aktionærer 42,4 18,4 

Ikke-registrerede aktionærer 11,5 5 

Total 100 100 

Kilde: www.ambu.dk 
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ultimo 2004 og frem til medio 2005, grundet opfyldelse af en strategiplan med høj vækst, 

produktlanceringer og produktionsudvidelse i Kina. Derefter ses relativt store kursskift med faldende 

tendens, som mest af alt minder om en rutsjebane. Dog udregnes den årlige vækst (CAGR) 10 over 

seks år for Ambu til 30,1 pct. mod OMXC på 3,8 pct.11. De relativt store kursskift kan også skyldes 

en begrænset likviditet blandt Smallcap-arktierne som giver udslag i større kursudsving. 

Problematikken vedrørende smallcapsegmentet og den begrænsede likviditet behandles ligeledes i 

værdiansættelsen vedrørende en likviditetspræmie. 

Hvis der kigges nærmere på grafen for de seneste to år har Ambu i en stor del af perioden under-

performet. Dette  skyldes sandsynligvis en engangseffekt af, at Ambu ikke ønskede at yde store 

rabatter for at nå budgetmål på det amerikanske marked.  

Dermed opstod en periodeforskydning af salget, som efterfølgende blandt andet forårsager 

kursstigninger. Samtidig bemærkes det, at Ambu ikke i nær så stor udstrækning er påvirket af den 

globale økonomiske krise som det resterende indeks. Dette beviser således at Ambu er en ikke-

cyklisk virksomhed, hvilket vil behandles yderligere i analysen i afsnit 3.1.4. 

2.2 Sammenfatning af præsentation 

Ambu producerer og sælger medicotekniske produkter. Produkterne er fordelt på fem 

forretningsområder, hvoraf tre af dem er virksomhedens kerneområder, nemlig Respiratory Care, 

Cardiology og Neurology. Virksomheden har primært fokus på engangsprodukter. 

Hovedmarkederne består af Nordamerika og Vesteuropa hvor egne salgsselskaber sælger direkte til 

kunder, så som hospitaler, dagkirurgiske klinikker, redningstjenester og nødhjælpsorganisationer. 

Ambu har i seneste årsrapport meddelt at de etablerer et salgskontor i Kina og Rusland. Østeuropa 

er dækket af et distributionsnetværk, som ikke ejes af Ambu. Derudover har Ambu, som et led i 

intensiveringen af salget, forøget sælgerstaben med cirka 16 pct. på hovedmarkederne, i håb om 

øget penetrering og erobring af markedsandele. 

Produktionsstrategien er ligeledes proaktiv, og størstedelen af produktionskapaciteten er flyttet til 

Kina og Malaysia. 

Den nye CEO, Lars Marcher tiltrådte i Ambu i oktober 2008. Siden da har ledelsesteamet arbejdet 

med udviklingen af en ny strategi med sigte mod 2014. Strategien består af fire fokusområder; 

produktudvikling, markeder og salg, effektivisering samt akkvisitioner. Ambu har en A og en B-

aktieklasse hvoraf sidstnævnte er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (OMX) og indgår i Small 

Cap+ indekset. Tre slægtninge til stifterne besidder 67,7 pct. af stemmerne med deres A-klasse 

aktier.  

Virksomhedens seneste årsomsætning for 2007/08 var på 784 mio. kr. med et EBIT på 86 mio. kr. 

svarende til 11 pct. i EBIT-margin. 

 

 

                                                

10 Også kaldet: Compounded Annual Growth Rate (CAGR)  
11 Alle indeks og afkastberegning er baseret på kurser eksklusiv udbytte. 
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3 Strategisk analyse af Ambu 

Efter introduktionen til Ambu vil dette kapitel nu identificerer og analyserer Ambus ikke-finansielle 

value drivers. De to omverdensmodeller, PEST og Porter’s Five Forces vil blive brugt til at identificere 

mulighederne og truslerne for Ambu på såvel samfundsniveau som brancheniveau. 

3.1 Samfundsanalyse – PEST 

I denne makroanalyse er de vigtigste samfundsmæssige forhold for Ambu udvalgt. Der er stor 

forskel på de faktorer i samfundet som påvirker Ambu direkte og indirekte. Nogle antager sig som 

trusler, så som øgede omkostninger ved nye afgifter og diverse landes protektionistiske tiltag under 

den globale krise. Andre faktorer er vækstdrivere, der har stor indirekte påvirkning på Ambus 

afsætning. Væksten i afsætningen er betinget af en øget ældrebefolkning, en stor stigning i 

livsstilssygdomme, introduktion af nye teknologier samt opbygning af sundhedssystemer i blandt 

andet Østeuropa og Asien. Derfor analyseres nedenstående samfundsmæssige forhold. 

Figur 5 - Udvalgte samfundsforhold grupperet efter PEST-modellen 

Politiske og juridiske forhold Økonomiske forhold 

Offentlige sundhedsudgifter 

Myndighedsgodkendelser 

Miljø- og afgiftspolitik 

Økonomi og finanskrise 

Valutarisici 

Sociale og kulturelle forhold Teknologiske forhold 

Øget ældrebefolkning 

Stigning livsstilsygdomme 

Genbrug af engangsprodukter 

Teknologisk udvikling i 

medicoindustrien 

Kilde: egen tilvirkning 

3.1.1 Offentlige sundhedsudgifter 

Udviklingen i sundhedsudgifter påvirker Ambu indirekte, da en andel af disse udgifter bliver brugt af 

hospitaler og klinikker på medicoteknisk udstyr, herunder Ambus produkter. Sundhedsudgifterne 

som andel af BNP har været stigende siden 1995 jf. Figur 6. Det bemærkes at sundhedsudgifterne i 

USA, som er Ambus primære vækstmarked er steget med 15 pct. til 15,3 pct. af BNP fra 1995 til 

2006, hvilket er en markant stigning12. De udvalgte lande i figuren er Ambus største enkeltmarkeder 

i Vesten, foruden Kina og Rusland, hvorpå der i skrivende stund etableres salgsselskaber13. Japan er 

medtaget, da det er det næststørste enkeltmarked i verden for medicinaludstyr efter USA14. Hvert 

land har sine egne udviklingstendenser, men med en generel stigning for alle markeder, bortset fra 

Rusland.  

                                                

12 Sundhedsudgifterne fordeler sig både på private og offentlige. 
13 Ambu, Årsrapport 07/08 
14 Medicoindustrien i tal – Branchestatistik 2007, www.medicoindustrien.dk 
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Figur 6 - Sundhedsudgifter i % af BNP for udvalgte lande, 1995-2006 

 
Kilde: OECD15 

Der ventes en ny sundhedsreform af præsident Barack Obama. Dette har CEO Lars Marcher positive 

forventninger til grundet et forventet øget antal brugere af det amerikanske sundhedsvæsen. Dette 

skyldes blandt andet en formodning om, at medicinproducenterne ved lov tvinges til at sænke 

priserne på medicin, hvorfor det bliver billigere at behandle patienterne16. Omvendt kan dette blive 

en trussel for Ambu, hvis medicoselskaber pålægges lavere prisniveauer som forventet med 

medicinproducenterne. Reformens hovedpunkter er endnu ikke offentliggjort. 

3.1.2 Myndighedsgodkendelser 

Ambu skal hovedsageligt efterkomme de Amerikanske (FDA) og Europæiske sundhedsmyndigheders 

lovgivning og krav. FDA er berygtet for at stille særdeles høje krav og standarder til virksomheder 

som organisationen kontrollerer. Dette gør det uhyre vigtigt, at såvel produkter som de 

bagvedliggende produktionsfaciliteter overholder samtlige krav. På grund af markedets volumen og 

vækst, vil en sanktion mod udvalgte produkter eller mod hele Ambu have fatale konsekvenser. 

Derfor er kontrolprocedurer, dokumenterede forretningsgange og høj disciplin i produktionen en 

nødvendighed. Et eksempel på en FDA afgørelse der ikke fald ud til Ambus fordel, var ved 

lanceringen af CardioPump produktet i 1993. Dette produkt var udset til have stort potentiale for 

Ambu, men blev ikke godkendt af FDA, hvilket fik store negative konsekvenser for virksomheden17. 

Ligeledes skal Ambus produkter CE-mærkes/godkendes i Europa 

3.1.3 Miljø og afgiftspolitik 

Med et øget fokus på bæredygtighed og grønne regnskaber/selskaber må det formodes, at 

myndighedernes miljømæssige krav kun bliver større med tiden. Ambu placeres derfor i et mindre 

dilemma, da kunderne har opdaget fordelene ved og øget efterspørgslen af engangsprodukterne som 

tidligere nævnt. Denne tendens må alt andet lige være mere belastende for miljøet end anvendelse 

                                                

15 Data fandtes desværre ikke hos OECD for Ambus nye markeder, Kina og Rusland. 
16 ”Ambu rammes kun minimalt af hospitalskrise i USA”, Reuters Finans, 16.04.2009 
17 http://www.boogieonline.com/revolution/body/health/fda.html 
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af flergangsprodukter. Så længe der ikke kommer ekstra afgifter på engangsprodukter eller lignende 

ekstraomkostninger, bør det dog ikke være noget problem for Ambu. Materialevalget er samtidig 

vigtigt, da afgiftsniveauerne kan være vidt forskellige alt efter hvilke råstoffer der benyttes i 

produktionen. Hertil kan nævnes at Ambu har et begrænset forbrug af PVC i produktionen af 

plastprodukterne18. 

Det skal i øvrigt bemærkes at Ambu ikke har nogen offentliggjort CSR19-politik, hvilket kan få 

alvorlige konsekvenser for virksomheden, hvis der opstår en eller flere sager – eksempelvis omkring 

dårlige produktionsforhold i Asien. 

3.1.4 Økonomi og finanskrise 

Krisen skaber gode opkøbsmuligheder for Ambu, da mange virksomheder er faldet i pris siden medio 

2008. Dermed er Ambus egenskab som en mindre konjunkturfølsom og ikke-cyklisk virksomhed 

særdeles fordelagtig, - også når der skal fortages akkvisitioner i et generelt faldende marked20. Selv 

mange af Ambus konkurrenter har været påvirket af den generelle nedtur eller specifikke problemer, 

som begge har resulteret i faldende selskabsværdi21.  

BNP per indbygger som økonomisk indikator har dermed heller ikke væsentlig betydning for Ambus 

afsætning på de etablerede markeder. Dette skyldes hovedsageligt, at produkterne ofte benyttes i 

livstruende situationer, hvilket som sagt gør Ambu mindre sårbar overfor faldende vækst i BNP. Dog 

kan der argumenteres for, at en stigning i BNP per indbygger i de nyindustrialiserede lande med en 

underudviklet sundhedssektor, vil have en vis betydning. Sådanne lande som Kina og Rusland (vist i 

Figur 6), har ikke et lige så tilfredsstillende sundhedsniveau målt i kroner og øre per indbygger, som 

resten af Ambus markeder. Det giver plads til relative store forbedringer og investeringer i 

sundhedssektoren, hvilket alt andet lige vil påvirke Ambu positivt, når de igangsættes. 

De eneste krisetegn Ambu har sporet findes i USA, hvor amerikanerne er begyndt at udskyde 20 pct. 

af de operationer, som ikke er livstruende. Det gør de enten, fordi de er blevet arbejdsløse og ikke 

har råd, - eller fordi de er bange for, at de kan miste deres job hvis de tager fri. Enkelte hospitaler er 

i direkte lukningsfare, andre har allerede drejet nøglen om pga. kapitalmangel22. En nedgang i dette 

segment forsøges opvejet med blandt andet 10 pct. intensivering af salgsindsatsen. Derudover er 

salget af træningsmanikiner faldet lidt, da kunderne udskyder deres køb på grund af krisen.  

Et andet afledt element af den nuværende finanskrise er de begrænsede lånemuligheder. Ved en 

større akkvisition vil det højst sandsynligt være nødvendigt at skaffe yderligere fremmedkapital. 

Såfremt Ambu kan stille sikkerhed overfor långiver kan finanskrisen også have en positiv effekt i 

form af ”billige” lån pga. lave renter. Den signalgivende Diskontorente er faldet fra 4,5 til 1,75 pct. 

over de seneste fem måneder23, hvilket gør det billigere at lånefinansiere alt andet lige.  

                                                

18 Ambu, Årsrapport 07/08 
19 Corporate Social Responsibility (CSR) 
20 Ambu telekonference ved præsentation af halvårsregnskab 07/08,  08.05.2008 
21 ”Ambu/CEO: Krisen øger mulighederne for gode opkøb”, Børsen, 04.02.2009 
22 ”Ambu rammes kun minimalt af hospitalskrise i USA”, Reuters Finans, 16.04.2009 
23 Fra oktober 2008 (4,5 pct.) til april 2009 (1,75 pct.), www.nationalbanken.dk 18.04.2009,  
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3.1.5 Valutarisici 

Ambu er særligt påvirket af valutakurssvinger da 98 pct. afsættes uden for Danmark, - og heraf 27 

pct. i Nordamerika og 65 pct. i Europa. Det gør Euro, USD og Britiske Pund (GBP)  til de primære 

omsætningsvalutaer. Danmark følger Euroen nøje med en fastkurspolitik, hvilket nærmest eliminere 

valutakursrisikoen over for Euroen. Som bekendt er det anderledes med fluktuerende USD og GBP, 

hvilket kan give problemer i relation til måling af indtægterne. Dollarkursen har de seneste 20 år 

bevæget sig mellem 4,67 kr. og 9,01 kr. per dollar24. 

Da Ambu giver debitorer kredit, opstår der dermed en risiko for, at transaktionsdagens kurs ikke er 

den samme som betalingsdagens kurs. Jf. ÅRL §3925 skal transaktioner nemlig indregnes til 

transaktionsdagens valutakurs, og derfor kan der opstå kursreguleringer ved en senere faktisk 

betaling til en lavere eller højere kurs. 

Dog har Ambu mulighed for anvendelse af afledte finansielle instrumenter, primært valuta- og 

renteswaps samt termins- og optionskontrakter til afdækning af en række af de finansielle risici, der 

kan henføres til koncernens kommercielle aktiviteter. Disse muligheder benyttes dog kun til sikring 

af råvarepriser, og dermed afdækkes tilgodehavender ikke26. 

70 pct. af produktionen er placeret i Malaysia og Kina hvoraf førstnævntes andel er størst. I 

fjernøsten forventes produktionskapaciteten udvidet med 8.000 kvm med færdiggørelse i 2010. 

Dette vil højst sandsynligt resultere i ingen eller meget lille produktion tilbage i Danmark, hvilket 

udsætter Ambu for yderligere kursrisiko, ved blandt andet aflønning af cirka. 1.000 

produktionsmedarbejdere i Asien27. 

 

                                                

24 http://nationalbanken.statistikbank.dk 
25 ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, C. Petersen og, T. Plenborg, 2005. 
26 Ambu, Årsrapport 07/08, Note 20: Finansielle instrumenter 
27 ”Ambu rammes kun minimalt af hospitalskrise i USA”, Reuters Finans, 16.04.2009 
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Figur 7- Historiske valutakurser ift. den danske krone omregnet til indeks = 100 

 
Kilde: Danmarks Statistik 

I ovenstående tabel vises den Kinesiske Yuan og Malaysiske Ringgit (MYR) først fra medio 2005, 

hvilket skyldes, at begge valutaer siden 1997 var fastlåst til USD, for blandt andet at gavne 

eksporten og handlesbetingelserne overfor virksomheder og stater, der handler i USD28. 

Fastkursaftalen blev efterfølgende ophævet29, hvilket har betydet større udsving over for USD, som 

det ses nedenfor. 

Tabel 5 - Valutakurser med top- og bundobservationer ift. 100 DKK 

  Euro  

(Jan. 

1999-

) 

Amerikanske 

dollar   

(Jan.  

989-) 

Britiske 

pund   

(Jan.  

1989-) 

Russisk 

rubel 

(Apr. 

2005-) 

Malaysiske 

ringgit 

(Apr. 2005-

) 

Kinesiske 

yuan 

renminbi 

(Apr. 

2005-) 

Maksimum 747 901 1.301 22 170 87 

Minimum 742 467 761 16 144 67 

% afvigelse 1 93 71 40 18 31 

Gennemsnit 745 648 1.073 21 158 74 

Kilde: Danmarks Statistik 

Over de næste par år mener flere analytikere blandt andet fra Danske Bank, at dollaren vil svækkes, 

hvilket vil påvirke Ambu negativt30 da det er deres næststørste marked. 

                                                

28 “Chinese Yuan vs. the USD”, "http://www.forexyard.com/blog/en/2008/12/23/chinese-yuan-vs-the-usd/" og 
http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_ringgit 
29 ”Yuan for afhængig af dollar”, Børsen, 07.10.2008 
30 ” Danske Bank: Fed-tiltag vil oversvømme markedet med dollar”, www.npinvestor.dk, 19.03.2009 
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3.1.6 Vækst i ældre befolkningen 

Med en øget ældre befolkning på Ambus markeder vil afsætningen alt andet lige stige. Dette skyldes 

at ældre behandles hyppigere i sundhedssektoren, hvori Ambus Larynx-masker blandt andet 

benyttes under operationer. Dette bekræftes af CEO Lars Marcher31. 

Fremskrivningen i Figur 8 viser en markant vækst de næste 40 år. Den samlede befolkning, som 

repræsenterer nævneren i udregningen, vokser og dermed øges det samlede marked yderligere, 

hvilket selvfølgelig er en fordel for AMBU. 

Stigningen i pct. fra 2010 til 2020 på basis af faktiske tal er for Kina, USA, Rusland og Spanien 

henholdsvis: 44, 33, 20 og 18 pct. Disse tal bevidner et markedspotentiale i vækst, som det er 

vigtigt for Ambu at udnytte.  

Figur 8 - Andel af befolkning i % over 60 år (neutralt) prognosticeret til 2050 

 
Kilde: United Nations - Population Division (http://esa.un.org/unpp/index.asp) 

3.1.7 Stigning i livsstilsygdomme 

Ligesom størrelsen på slutbrugermålgruppen over 60 år er en væsentlig faktor for Ambus vækst, 

således er stigningen i livsstilsygdomme også. Ambus sammensætning af produktporteføljen og dens 

målgruppe vurderes særlig attraktiv. En stigende andel af befolkningen fører en usund livsstil, der 

blandt andet er årsag til fedme og stress. Ambus akkvisition af Sleepmate er målrettet dette 

segment, da virksomheden er en af de ledende aktører på det amerikanske marked for sensorer til 

undersøgelse af obstruktiv søvnapnø, forårsaget af fedme og stress32. 

                                                

31 Ambu, Årsrapport, 07/08 s. 10 
32 ”Ambu: Indgår endelig aftale om køb af Sleepmate-aktiver”, TV2  Finans Online, 02.12.2008 
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Figur 9 - Andel af overvægtige voksne i % fra 1990 til 200633 

 
Kilde: OECD 

Derudover er flere af Ambus Larynxmasker udviklet til kunstig ventilering af overvægtige personer, 

hvor svælget i halsen kan være svært tilgængeligt pga. fedme. Disse egenskaber ved 

respirationsprodukterne benyttes som USP’er. I ovenstående figur kan det konkluderes, at der er en 

stigende tendens til, at flere voksne bliver overvægtige i de pågældende lande. Denne tendens vil alt 

andet lige føre til øget salg. 

3.1.8 Genbrug af engangsprodukter 

Med stærkt begrænsede midler i nogle østeuropæiske og asiatiske lande, kan der forekomme 

utilsigtet flergangsbrug af Ambus engangsprodukter. Der kan ligge forskellige motiver til grund, når 

f.eks. læger genbruger engangsprodukter. Hospitalers budgetter kan være stærkt begrænsede. 

Derfor kan en læge have et valg imellem slet ikke at behandle patienter pga. manglende udstyr, 

eller at genbruge det medicinske udstyr, der er til rådighed, forhåbentlig efter en sterilisation for at 

undgå smitte. Dette kan især forekomme i lande med meget lave investeringer og offentlige tilskud 

til sundhedsvæsenet. Se Figur 6 vedr. sundhedsudgifter i udvalgte lande. 

Andre årsager, til genbrug af engangsprodukter end de økonomiske, kan være uvidenhed om 

smitterisiko, manglende viden om medicinsk udstyr, eller forsøg på at tage miljømæssige hensyn. 

Denne problemstilling belyste brancheorganisationen, Medicoindustrien i 2004, da engangsprodukter 

blev genbrugt dagligt på danske hospitaler. Sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, oplyste 25. juni 

2008 gennem et høringssvar, at samtlige regioners offentlige sygehuse ikke længere genanvender 

engangsudstyr34. Der er ingen lovgivning på området, men derimod udstukket retningslinjer af 

Statens Seruminstitut og Dansk Standard. I Frankrig og England har sundhedsmyndighederne 

                                                

33 En person defineres som overvægtig såfremt Body Mass Index (BMI) er højere end 25. OECD mangler data for 
Kina og Rusland, og de er derfor ikke vist. Derudover er observationstidspunkter og -hyppighed, som mærkerne  
i grafen repræsenterer, forskellige. 
34 Høringssvar 25.06.08 , www.medicoindustrien.dk/Default.aspx?ID=3724 
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forbudt genbrug. I USA skal genbrug foregå under kontrollerede forhold, med krav om godkendelse 

af de produkter, der skal genbruges35. 

3.1.9 Teknologisk udvikling i medicoindustrien 

Der sker en løbende teknologisk udvikling inden for Ambus forretningsområder, og behovene for 

behandling tilgodeses af bedre og mere effektive produkter. En af de nyere tendenser er, at det i 

engangsprodukterne bliver muligt at indbygge elektronik, hvilket blandt andet muliggøres af de 

lavere priser på elektroniske komponenter36. Denne udvikling skaber nye forretningsmuligheder for 

Ambu, der fokuserer på at udvikle produkter, som differentierer sig fra andre producenters 

produkter på markedet.  

Ambu lancerede netop et nyt produkt i juni 2009 der indeholder elektroniske komponenter, og 

dermed differentierer sig fra resten af sortimentet. Dette produkt analyseres grundigt senere. 

En stor del af produktionen er tidligere foregået i Danmark. For at opretholde konkurrenceevnen har 

det dog været nødvendigt at investere i nyt og bedre produktionsudstyr og effektivisere processerne. 

Dette er gjort løbende i Danmark, og erfaringerne er efterfølgende medbragt til produktionsfaciliteter 

i Kina og Malaysia. Dette behov for produkt- og procesinnovation er et kendetegn ved 

medicobranchen, som konstant udvikler sig, og derfor er det uhyre vigtigt at Ambu konstant 

identificerer disse behov for at forblive i konkurrencefordelsperioden37.  

3.1.10 Sammenfatning af samfundsanalyse 

Baseret på analysen af de samfundsrelaterede forhold kan det konkluderes, at de mest 

betydningsfulde samfundsfaktorer for Ambus afsætningsgrundlag ligger på meget forskellige 

niveauer i henholdsvis, Nordamerika, Vesteuropa, Østeuropa og Asien. Dette indikerer at 

markederne befinder sig på forskellige vækststadier, hvilket vil belyses i brancheanalysen.  

Sundhedsudgifterne i pct. af BNP har været stigende for alle markeder bortset fra Rusland. Især USA 

skiller sig ud, fordi udgifterne udgør hele 15,3 pct. af BNP, med en vækst på 15 pct. i alt fra 1995 til 

2006. Med præsident Obamas sundhedsreform forudses en yderligere vækst. Det må forventes, at 

mindre udviklede sundhedssystemer, som findes i f.eks. Rusland og Kina, vil indhente den vestlige 

verdens højere standard på lang sigt og dermed vækste relativt mere. 

Den nuværende globale økonomiske krise har haft relativ lille effekt på Ambus afsætning. Dog 

udsættes cirka 20 pct. af ikke livstruende operationer på det Nordamerikanske marked, hvilket 

Ambu forsøger at opveje med intensivering af salgsindsatsen. Med en mindre faldende aktiekurs end 

benchmarkindeks og stabile resultater forventes låneoptagelse til evt. opkøb ikke at være 

problematisk.   

En øget ældre befolkning og stigning i livsstilsygdomme er begge globale tendenser, der øger Ambus 

vækstmuligheder så længe Ambu opretholder konkurrenceevnen på et højt niveau. Dette gøres 

                                                

35 Årsberetning 2004, www.medicoindustrien.dk 
36 Ambu, Årsrapport 07/08, s. 10 
37 Elling, J.O. og Sørensen, O., 2005, s. 65 



VÆRDIANSÆTTELSE AF AMBU A/S                SIDE 28 AF 110 

   

blandt andet ved at følge den teknologiske udvikling, både hvad angår produktinnovation samt 

optimering af produktion og processer. 

Genbrug af engangsprodukter, en voksende og omfattende regulering og godkendelse af medicinsk 

udstyr, samt øget fokus på miljøhensyn, er alle trusselsfaktorer for AMBU. Samlet vurderes dette 

trusselsbillede relativt mildt og lidt påvirkende. Dog er der en øget risiko for genbrug af 

engangsudstyr på nyetablerede markeder i Kina og Rusland. 

3.2 Brancheanalyse – Porter’s Five Forces 

Med afsæt i den foregående omverdensanalyse, forsøges de primære interessenters rivalisering og 

indbyrdes påvirkning klarlagt. En uddybning af øvrige ikke-finansielle faktorer, der karakteriserer 

den medicotekniske branche vil også foretages. Analysen af de primære interessenter tager 

udgangspunkt i Porter’s Five Forces38, hvor konkurrenceintensiteten påvirkes af de fire øvrige 

markedskræfter, som det fremgår af nedenstående figur. Markedskræfterne er afgørende for 

branchens profitabilitet og Ambus indtjeningsevne. Derfor vil følgende analyse være basis for en 

mere pålidelig budgettering til brug for den endelige værdiansættelse. 

 

 

Der vil fokuseres på hvordan Ambu påvirkes og spiller med i denne rivalisering i den medicotekniske 

branche, og derfor medtages kun faktorer, som er af væsentlig betydning for Ambu og 

underliggende SBU’er. Selvom Ambu udgør fem forretningsområder, foretages en samlet analyse 

med fokus på de tre største SBU’er, Respiratory Care, Cardiology og Neurology, når det vurderes 

relevant og datamæssigt muligt. 

Det skal bemærkes, at de enkelte forretningsområder har karakter af værende selvstændige 

underbrancher med overlappende kundegrupper, alle inden for sundhedssektoren. Derfor vil det ikke 

                                                

38 ”Porter’s Five Forces – a model for industry analysis”, www.quickmba.com/strategy/porter.shtml 
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være retvisende at liste direkte konkurrenter til Ambu som helhed, men nærmere konkurrenter 

inden for hver SBU. Denne problemstilling uddybes i afsnit 3.2.4.5 om konkurrence intensiteten. 

3.2.1 Kundernes forhandlingsstyrke 

3.2.1.1 GPO’er med stor forhandlingsstyrke 

En GPO39 er en gruppe af kunder, som har organiseret sig i en indkøbssammenslutning for at opnå 

besparelser ved indkøb i større volumen og dermed opnå stordriftsfordele. GPO’er er over de seneste 

30 år vokset hastigt i antal, især på grund af større fokus på omkostningsminimering i 

sundhedssektoren. I Figur 6 vises verdens højeste, og endog stigende omkostningsniveau til 

sundhedsudgifter i USA. Dette finder mange amerikanere problematisk40.  

Cirka 96 pct.41 af alle hospitaler i USA er medlem af en eller flere GPO’er. En af de største GPO’er 

Premier Inc. som Ambu er leverandør til, har mere en 2.100 hospitaler og 54.000 diverse 

sundhedsudbydere som medlemmer42. Derudover indeholder kundeporteføljen også lignende 

indkøbssammenslutninger så som Novation og Magnet43. Ifølge HIGPA, GPO’ernes 

brancheorganisation, opnår medlemmerne besparelser på 10 til 15 pct. af de samlede 

indkøbsomkostninger og cirka 72 pct. af hospitalernes indkøb foretages gennem GPO’erne. Heraf 

følger en intensiveret konkurrence og forskydning i magtforholdet mellem kunde og leverandør. 

Udover USA har en række europæiske lande, herunder Tyskland, Frankrig, Spanien, Sverige og 

Danmark, etableret indkøbssammenslutningerne med større forhandlingsstyrke som resultat. Disse 

indkøbssammenslutninger vurderes særligt betydningsfulde for Ambus vækst, og dermed er det 

vigtigt, at Ambu er i stand til effektivt at bearbejde og opnå adgang til disse sammenslutninger. 

Dette underbygges både af Ambu og konkurrenterne Unomedical og LMA44, som i årsrapporter 

understreger vigtigheden af kontraktindgåelse med disse afsætningskanaler45.  

Det må forventes at denne tendens til dannelse af indkøbssammenslutninger vil finde sted på langt 

de fleste geografiske markeder inden for det næste årti. Omfanget forventes i begyndelsen at være 

spredt, da store dele af sundhedsvæsnet inden for EU er offentligt forvaltet, og dermed mindre 

bundlinie-orienteret. Analogt findes en delvis forklaring til den store udbredelse i USA. Det er dog 

sandsynligt, at nogle foregangslande i EU vil betyde at yderligere lande vil følge når modellen viser 

sig at være langtidsholdbar, effektiv og reducere sundhedsudgifterne. 

Som et naturligt led i ekspansionen af sammenslutningerne har flere personer indflydelse på købs- 

og forhandlingsprocessen, som samtidig tager længere tid og er i højere grad præget af 

professionalisme. Dette stiller større krav til sælgernes forhandlingskompetencer og Ambus 

                                                

39 ”Group Purchasing Organisation” 
40 National Coalition on Health Care, http://www.nchc.org/facts/cost.shtml 
41 http://en.wikipedia.org/wiki/Group_purchasing_organization 
42 http://www.premierinc.com/about/mission/index.jsp 
43 Ambu, Generalforsamlingspræsentation, 19.12.2007 
44 LMA og Unomedical er konkurrenter inden for segmentet Respiratory Care 
45 Ambu, Årsrapporter 04/05 til 07/08, LMA International N.V.,  Annual report 2005  , Unomedical Holding A/S, 
Årsrapport 2007, s. 9 
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sælgeruddannelse. Samtidig er der en tendens til at udbud gennem GPO’er medfører en øget 

prisfokusering på bekostning af produktkvalitet. Dette tæller ikke til Ambu’s fordel, da 

virksomhedens klare strategi er ikke at gå på kompromis med produktkvaliteten. Grunden til det 

mindre fokus på produktkvalitet er at beslutningsprocessen foregår længere fra slutbrugeren – altså 

det sundhedsfaglige personale. Derved sker der en forskydning i de parametre som har betydning 

for det endelige produktvalg. 

GPO’en forhandler aftaler med producenterne, som GPOens medlemmer kan gøre brug af. Antallet af 

konkurrerende producenter, der indgår kontrakter med en enkelt GPO, varierer fra en til tre. 

GPO’ernes forhandlingsstyrke afgøres af især tre nærtbeslægtede forhold; indkøbsvolumen, antallet 

af hospitaler, der er medlemmer, og hvor ofte disse medlemmer køber ind. 

En anden konsekvens af GPO’ernes ekspansion er en øget anvendelse af e-handel ved udvælgelse og 

indkøb af sygehusartikler. Efterspørgslen er stigende for e-handelsløsninger blandt medlemmerne i 

indkøbssammenslutninger. Blandt andet har Ambu deltaget i flere store internetauktioner, og en 

stadig stigende del af ordrerne på det amerikanske marked håndteres via internettet. Denne 

udvikling skaber en større grad af gennemsigtighed end tidligere, og stiller yderligere krav til 

producenternes evne til at levere kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser46. 

3.2.1.2 Kvalitet og sortiment 

Ambu er kendt for produkter af høj kvalitet, hvilket både kan være en fordel og en ulempe. Med den 

højere kvalitet følger højere enhedsomkostninger, hvilket uundgåeligt kan give problemer i et 

marked under øget prispres. 

Den danske ledelse besluttede i efteråret 2007 at stoppe salg med ekstraordinære rabatter i USA, 

som skyldtes prispres fra en række større OEM-kunder. Det amerikanske salgsselskab havde indgået 

rabataftalerne for at nå årets budgetmål. Denne kortsigtede strategi ville Ambus ledelse ikke 

acceptere, og aftalerne blev annulleret med manglende salg til følge. Dog forventede ledelsen en 

periodemæssig forskydning af den manglende omsætning frem til 2007/08, hvor et salg med 

normaliserede priser var forventet. Forventningen blev en realitet med en omsætningsvækst i USA 

på 23 pct. målt i lokal valuta fra 2006/07 til 2007/08 og beviser at a) selvom markedet er under 

hårdt prispres er prisen ikke det eneste parameter, men at kvalitet, funktionalitet og sortiment er 

også afgørende, og b) ledelsen handlede kompetent med beslutsomhed og tror på eget brand. 

Ambus sortiment har også stor betydning for slagkraften overfor GPO’erne. En GPO er naturligvis 

interesseret i, at den underliggende volumen på kontrakterne bliver så stor som muligt, og som følge 

heraf, at færrest muligt kontrakter indgås. Med dette ønske om få kontrakter, stilles der store krav 

til leverandørernes produktportefølje, og samtidig sker en løbende reduktion i antallet af 

leverandører på markedet47. 

Både bredden og dybden spiller en væsentlig rolle. Dybden er afgørende for lægen, der ønsker 

mange varianter inden for samme produktkategori.  

                                                

46 Ambu, Årsrapport 03/04, s. 8 
47 Ambu, Årsrapport 07/08, s. 10 
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3.2.1.3 Sortimentsdybde 

Her spiller anvendelsessituationen samt vægt, højde og alder på patienten en afgørende rolle for 

valg af produkt. Larynx-masker, der f.eks. benyttes ved biluheld hvor patienten sidder fastklemt i 

oprejst position, kræver en anden produktvariant ift. en patient, der er i liggende position. 

Ligeledes skal nogle sensorer inden for forretningsområdet Cardiology kunne tåle bevægelse og sved 

uden at falde af når en løbetest foretages, mens andre varianter skal være mere behagelige og 

monitorere en patient over en længere periode. 

3.2.1.4 Sortimentsbredde 

De centraliserede indkøbsfunktioner ønsker totalløsninger og brede produktporteføljer, da det som 

tidligere nævnt begrænser antallet af kontrakter og øger volumen og rabatten per kontrakt. Dette 

kan blive Ambus største udfordring i og med sortimentsbredden inden for hvert forretningsområde 

begrænses. Ledelsen har derfor besluttet at intensivere udviklingsindsatsen og restrukturere 

produktporteføljen. 

3.2.1.5 Oprydning i sortiment 

Ultimo kalenderåret 2008 startede Ambu paradoksalt nok med at strømline varesortimentet og CEO 

Lars Marcher udtalte at de omkring 1.800 varenumre skulle saneres ned til de omtrent 400 der 

faktisk sælger48. Efter præsentationen af halvårsregnskabet 2008/09 i maj 2009, udtalte Lars 

Marcher dog til analytiker Brian Rathje fra Gudme Raaschou, at antallet af varenumre er nedbragt 15 

pct. og vil forsat ligge i dette niveau49. Omfanget af strømliningen er uklar, men en sådan 

effektivisering af produktprogrammet må forventes at have positiv påvirkning på det generelle 

omkostningsniveau gennem hele værdikæden. 

3.2.1.6 Købscentret i indkøbssammenslutninger 

Valget af hvilke og hvor mange leverandører er en kompleks beslutningsproces, som indeholder 

mange beslutningsvariable. De vigtigste er pris, kvalitet, funktionalitet, sortiment, service og ikke 

mindst medlemmernes (brugernes) subjektive præferencer og erfaringer med produkterne. Mange 

hospitaler danner komiteer, der som regel består af medlemsrepræsentanter inden for et fagområde, 

så som læger, sygeplejerske, laboranter. Som illustreret i nedenstående figur indgår repræsentanter 

i beslutningsprocessen om hvilke produkter, der vil være mest passende, at have mulighed for at 

købe gennem GPO’en fra et fagligt synspunkt50. Disse anbefalinger tager GPO’en udgangspunkt i og 

forhandler kontrakter med producenterne. GPO’ernes tilgang til kontraktforhandling, har dog som 

tidligere beskrevet, betydet at indkøbscentret alt andet lige flyttes længere væk fra slutbrugerne – 

hvilket medfører at valgkriterierne i nogle tilfælde vægtes anderledes. GPO’en bistår ikke indkøbet, 

men udelukkende kontraktforhandlingerne som medlemmerne efterfølgende får glæde af. 

 

                                                

48 ”Ambu rydder op i sit sortiment”, Jyllands-Posten, 16.12.2008 
49 Ambu telekonference ved præsentation af halvårsregnskab 08/09,  07.05.2009 
50 www.higpa.org 
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I forhandlingerne vurderes Ambus to største svagheder at være pris og sortimentsbredde. 

Konsolideringen af kunderne kan blive et problem for Ambu, der er relativt lille på det 

medicotekniske marked, og derfor er det vigtigt at Ambu enten udvikler, insourcer eller opkøber 

attraktive produkter og virksomheder for at følge med i kapløbet. Spis eller bliv spist, udtaler en 

aktieanalytiker51. A-aktionærer kan dog forhindre fjendtligt opkøb.  

3.2.2 Adgangsbarrierer 

Adgangsbarrierer forhindrer nye konkurrenter i at etablere sig på markedet. Normalt vil nye 

konkurrenter, alt andet lige, intensivere konkurrencen og reducere eksisterende virksomheders 

indtjening. Da Ambus indtjening derved kan påvirkes, er det vigtigt før den endelig budgettering at 

vurdere sandsynligheden for samt styrken af nye konkurrenters indtræden, og modsat, eksisterende 

konkurrenters udtræden af konkurrencearenaen. 

Adgangsbarriererne vurderes forskellige blandt Ambus kerneforretningsområder Neurology, 

Cardiology og Respiratory Care.  

En vurdering af barriererne inden for hvert område beror på følgende udvalgte kriterier som 

vurderes på en skala fra 1 til 5. 

 

 

                                                

51 ”Ugens aktie: Ambu kæmper for vækst”, Berlingske Tidende, 17.12.2007 
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Tabel 6 - Vurdering af relevante adgangsbarrierer på tre hovedmarkeder 

Skala (1 = meget lav : 5 = meget høj) 
Resp. 

Care 

Cardio-

logy 

Neuro-

logy 

Know how og viden vedr. produkt/produktion 3 3 3 

Patent rettigheder 4 2 2 

Krav fra myndigheder (FDA og CE-mærkning) 4 4 4 

Mulighed for kopiering 3 2 2 

Krav til image hos brugere 4 4 4 

Adgang til distribution 2 2 2 

Sortimentskrav fra kunder (GPO’er) 4 4 4 

Kapitalkrav 3 2 1 

Krav til stordriftsfordele 2 2 3 

Gennemsnit 3,2 2,8 2,8 

Kilde: egen tilvirkning 

Med udgangspunkt i Tabel 6 vurderes de adgangsbarrierer, som forventes at have størst indflydelse 

på nye konkurrenters indtrængen på markedet og en hindring heraf.  

Vedrørende nogle af Ambus mest sælgende produkter, især inden for Respiratory Care, er fokus stor 

på patentrettigheder, som følge af de unikke egenskaber og features produkterne har. LMA 

stævnede Ambu i efteråret 2005 for krænkelse af et tysk patent vedr. forstærkningen af spidsen af 

AuraOnce larynx-masken. Denne tvist er stadig i gang og har bredt sig til flere lande. Det må derfor 

konkluderes, at der er stor bevågenhed inden for Respiratory Care segmentet hvad angår 

patentrettigheder. Modsat førnævnte produkter, har sensor-produkterne under Cardiology og 

Neurology en relativt højere grad af homogenitet. Dog skal det understreges, at alle Ambus 

produkter er relativt lavteknologiske i forhold til andet medicoteknisk udstyr, som for eksempel en 

højteknologisk MR-scanner. 

Denne simplicitet gør, alt andet lige, produkterne nemmere at kopiere og producere og derfor 

sværere at opnå patentrettigheder til.  

Ambu understreger selv, at der med en tendens til øget priskonkurrence ofte tilføres prisbillige 

kopiprodukter52, blandt andet fra Kina53. 

Myndighedernes overordnede krav til forskellige typer af medicotekniske produkter er ofte 

sammenfaldende. CE-mærkning i Europa og FDA godkendelse i USA er omfattende processer, både 

hvad angår administrative byrder og kliniske forsøg. Ved godkendelse af nye produkter er det en 

åbenlys fordel at have kendskab til ansøgningsprocedurerne og myndighedernes arbejdsgange. 

Dette gælder også ansøgning om patentbeskyttelse, som europæiske medicovirksomheder i en 

omfattende analyse beskriver som ekstremt stor54. Det vil derfor også kunne konkluderes, at 

sandsynligheden er størst for, at nye konkurrenter på en eller anden facon allerede er en del af den 

                                                

52 Ambu, Årsrapport 07/08, s. 28 
53 “Competitiveness and Innovativeness of the European Medical Technology Industry”, Eucomed, Maj 2007, s. 7 
54 “Competitiveness and Innovativeness of the European Medical Technology Industry”, Eucomed, Maj 2007, s. 8 
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medicotekniske industri, men har intentioner om at udvide produktporteføljen og derved undgå for 

høje adgangsbarrierer. Disse virksomheder har allerede oparbejdet en værdikæde og kundebase 

med gode muligheder for synergier. Ligeledes vil det være særdeles omkostningskrævende at 

opbygge et image og sortimentskrav fra bunden af.  

Erfaringsfordele, produktions – og produktspecifik know how er uhyre vigtig viden, som Ambu har 

opbygget gennem mange år. Ambu besidder en væsentlig kompetence inden for maskefremstilling, 

sprøjtestøbning og renrumsproduktion55, hvilket vil udgøre store etableringsomkostninger for nye 

aktører på markedet. 

Medarbejderne er altafgørende vidensresourcer og er fundamentet for en innovationsvirksomhed, 

der skal konkurrere på et marked præget af forandring. Dette bevirker også at nye konkurrenter 

mangler disse specifikke konkurrencemæssige fordele, som udgør en af de største barrierer for 

indtrængen og succes på markedet. Det vurderes dog betydeligt nemmere, som ny konkurrent, at 

tilegne sig tilstrækkelig viden om nåleelektroder af rustfri stål i forhold til ventilationsmasker. 

Nåleelektroder er sværere at differentiere56 og kræver mindre grad af know how. 

På baggrund af overstående gennemgang og jf. Tabel 6 vurderes barriererne for indtrængen på 

markedet for Respiratory Care som værende over middel, hvorimod Cardiology og Neurology 

vurderes liggende lidt under middel. 

Det må derfor konkluderes, at der er rimelig gode muligheder for at etablere sig på Ambus 

hovedmarkeder som eksisterende producent af medicinal udstyr. Det skal understreges at 

ovenstående vurdering skal tolkes som en isoleret analyse af barriererne, og ikke hvorvidt markedet 

i øvrigt er attraktivt og rentabelt at etablere sig på. Dette belyses yderligere i afsnittet 3.2.4.5 

Konkurrenceintensitet og frem.  

3.2.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

3.2.3.1 Råvarer 

Ambu indkøber store mængder forarbejdet plastgranulat, især til støbning af ventilationsposer og 

larynx-masker. Sølv og andet metal benyttes også i udbredt grad til diverse sensorprodukter, hvor 

en vigtig egenskab er høj signalkvalitet gennem ledende metaller. 

Prisen på råvarerne kan opdeles i en ren råvarepris og en forarbejdningspris. Størstedelen af disse 

råvarepriser er bundet op på terminskontrakter57, der har en længde på tre måneder til et år før 

genforhandling finder sted. Dermed afdækkes risikoen for prisstigninger på kort sigt. Dog vil 

virksomheden være eksponeret ved længerevarende prisstigninger, ligesom størstedelen af Ambus 

konkurrenter. Med et prispres fra GPO’erne, vurderes det ikke muligt at sende eventuelle stigninger 

videre i en forhøjet salgspris, og dermed formindskes bundlinien. Grunden til dette er at 

priskonkurrencen på de fleste af Ambus markeder er præget af stor intensitet.  

                                                

55 Ambu, Årsrapport 03/04, s. 9 
56 USP’er er nålens fleksibilitet, styrke, signalkvalitet, skarphed ved penetrering af huden og farvekodning på 
ledninger.  
57 ”Ambu: Faldende råvarepriser får effekt senere”, RB Børsen, 04.02.2009 
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Forarbejdningsprisen udgør en forholdsvis stor andel af de samlede råvareomkostninger. Disse priser 

er kontraktligt bundet til faste priser58. Indtil medio 2008 var råvarepriserne relativt høje, hvilket 

resulterede i besparelser som følge af terminskontrakterne. I fjerde kvartal 2008 vendte priserne 

som følge af den økonomiske recession og dette vil Ambu hovedsagligt få glæde af i anden halvdel af 

regnskabsåret 2008/2009 hvor terminskontrakterne udløber.  

Leverandørerne vurderes som værende pristagere og må derfor rette sig efter 

verdensmarkedsnoteringen. Ambus tidligere CEO K.E. Birk udtalte under en telekonference ved 

præsentation af 3. Kvartal 2007/08, at Ambu har stor forhandlingsstyrke overfor leverandører. 

Samtidig vurderes det, at størstedelen af råvareprodukterne inklusiv forarbejdningen er homogene 

og indkøbes på et globalt effektivt marked med høj konkurrence. 

3.2.3.2 Medarbejdere og viden 

I bred forstand er både medarbejderne og diverse samarbejdspartnere, så som læger og andet 

sundhedspersonale, også leverandører af viden, og vil derfor diskuteres i dette afsnit som følge af 

deres vigtige rolle. 

Medarbejderes forhandlingsstyrke er i høj grad konjunktur- og nationaløkonomisk betinget. Antallet 

af arbejdsløse blandt ingeniører, forskere, økonomer og andre med viden inden for medicoindustrien 

er afgørende. På kun to år er magtbalancen vendt 180 grader, fra højkonjunkturen i 2007 hvor der 

var særdeles høj efterspørgsel efter denne type arbejdskraft, til en situation i 2009 hvor mange og 

store virksomheder, f.eks. Coloplast, afskediger mange medarbejdere. Medarbejderes 

forhandlingsstyrke er ikke kun bestemt af nationale faktorer som arbejdsløshed, men også af 

niveauet af internationale kompetencer i udlandet samt medarbejderefterspørgslen herfra.  

En lille udvalgt gruppe af sundhedspersonalet, herunder læger, sygeplejersker og behandlere, som 

benytter Ambus produkter, spiller en essentiel rolle for produktudviklingen. Ambu er afhængig af 

feedback og vurderinger af nye produkter, design samt funktionaliteter, som kun få inden for 

bestemte fagområder har kompetencer til at give. Her er der både tale om test af helt nye 

produkter, men også kontinuerlig feedback og forslag til forbedringer af eksisterende produkter. 

Disse vidensleverandører er af særlig stor betydning for Ambu, som netop differentierer sig på at 

levere produkter af høj kvalitet med en tilsvarende prisfastsættelse. Ambu udtrykker det således, 

”Ambu betragter evnen til at indgå i denne dialog med slutbrugerne som en vigtig 

konkurrenceparameter […].”59 

Ambu benytter disse samarbejdspartnere, også kaldet Key Opinion Leaders, på messer og 

konferencer, for at øge troværdigheden og seriøsiteten omkring virksomhedens produkter og dens 

omdømme. 

Det har desværre ikke været muligt at skaffe information om hvorledes samarbejdspartnerne 

kompenseres for ovenstående ydelser, men det formodes at der både indgår monetær aflønning, og 

at de opnår prestige og tilgodeser deres interesser på et personligt plan. 

                                                

58 Ambu, Årsrapport 07/08, s. 12 
59 Ambu, Årsrapport 07/08, s. 18 
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3.2.4 Konkurrence fra substituerende produkter 

Truslerne for indtrængen af nye substituerende produkter, som indføres fra andre ”søster”brancher i 

medicoindustrien er vidt forskellige alt efter hvilket produkt og kerneområde, der fokuseres på. Et 

(omvendt) eksempel herpå er, Ambus nye lancering af engangsvideoskopet, der netop substituerer 

brugen af dyre fiberoptiske flergangsvidoeskoper. Ambus videoskop dækker samme behov, men 

med ny videoteknologi. Fordelene ved engangsbrug og lavere opstartsomkostninger substituerer og 

truer konkurrenters produkter, som Ambu tidligere ikke var i direkte konkurrence med. aScope 

diskuteres nærmere i afsnit 3.3.1.4. 

Nedenstående syv produktområder skal analyseres separat for at kunne vurdere trusselsniveauet fra 

substituerende produkter. I nogle tilfælde skal særlige faglige kompetencer til for eksakt at kunne 

vurdere graden af substituerbarhed og trusselsniveau.  

Der gøres opmærksom på, at konkurrerende produkter ikke er substituerende produkter i denne 

definition, da de allerede er omfattet af konkurrencen i branchen. I modsætning til andre brancher er 

Ambus produkter ofte livsnødvendige og dette gør dem mindre substituerbare. Oftest er 

funktionalitets- og kvalitet ønsket fra slutbrugerens side stærkest, frem for omkostningsreduktion, 

design og f.eks. sociale købsmotiver på disse markeder. 

3.2.4.1 Larynxmasker 

Et substituerbart produkt ville eventuelt være en kombination mellem en larynxmaske og en 

intuberingsslange. Intuberingsslangen er nødvendig og en delvis konkurrent til larynxmasker, da den 

også benyttes til ventilering af patienter. Samtidig anvendes den i tilfælde af opkast eller andet 

sekret, der skal pumpes ud af lungerne samtidig med ventilering. Årsagen til den ikke er 

dominerende i forhold til larynxmasken skyldes især at det er sværere at lægge en intubationsslange 

end en larynxmaske. 

3.2.4.2 Ventilationsposer 

Ventilationsposer dækker andre behov end blot ventilering af patienter. Disse er lette at anvende, 

pålidelige, og frem for alt mobile. Ventilering af ”stationære” patienter på sygehuse sker forståeligt 

nok mekanisk af flere årsager. Maskinen giver et mere stabilt lufttryk så lungerne udvides, og den 

kan siges at være særdeles pålidelig (så længe stikket ikke trækkes ud). Maskinen substituerer dog 

ikke ventilationsposerne på grund af dens manglende mobilitet og enkelhed. Hvis ventilationsposen 

kunne erstattes af en lille batteridreven, elektronisk anordning, som på ulykkesstedet let kan 

fastgøres til patienten, så kunne man have et særdeles substituerbart produkt. 

3.2.4.3 Elektroder (EKG og Neurologi) 

Med nye teknologiske fremskridt og produktinnovationer kunne det tænkes, at elektroder, der 

klæbes fast på patienter en dag vil være ledningsfrie. Dog kræver det pålidelige sendere, som 

samtidig skal kunne fremstilles rentabelt. Det at integrere elektronisk udstyr i engangsprodukter har 

tidligere været forbundet med relativt store omkostninger. Ambus nye videoskop er dog et bevis på, 

at prisbillig elektronik kan ændre vores hverdag. 
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3.2.4.4 Træningsmanikiner 

Da pointen med træningsmanikiner netop er at efterligne menneskets anatomi bedst muligt så CPR 

træningen foregår så realistisk som muligt, vil det være svært at forestille sig, at rene 

computerbaserede løsninger vil kunne true denne produktkatagori. Der vurderes et lavt 

trusselsniveau for træningsmanikiner. 

3.2.4.5 Konkurrenceintensitet 

Informationer om Ambus konkurrenter, om markedsandele samt markedsstørrelser, - er af ældre 

dato og findes kun offentligt tilgængeligt i begrænset omfang. I nedenstående afsnit klarlægges 

konkurrencesituationen inden for de tre kerneområder, Respiratory Care, Cardiology og Neurology. 

Da alle tre delmarkeder er underlagt samme overordnede vilkår og struktur med udgangspunkt i det 

globale marked for medicoprodukter, findes der således også en rækkes fælles karakteristika på 

delmarkederne. Først og fremmest er der aktører som 3M60, Medtronic og Smiths Medical med 

omsætninger på syv til 56 mia. kr. 61 Disse har en bred vifte af medicoprodukter og overlapper 

derfor mange delmarkeder hvilket resulterer i mindre gennemsigtige konkurrenceforhold på de 

enkelte markeder. Langt størstedelen af Smiths Medicals produktprogram er derfor uden for Ambus 

markeder. Virksomheden sælger også larynxmasker og ventilationsposer, og dette er et klassisk 

eksempel på en spiller i markedet, der kan klassificeres som en generalist i forhold til Ambus 

nichevirksomhed. Smiths Medical har således en anden strategisk fordel, ved at kunne tilbyde et 

meget større produktprogram, hvilket der netop er en stigende tendens til at GPO-kunderne ønsker. 

Dette fænomen kaldes i USA ”One Stop Shopping”, og udgør for mange aftagere af medicoteknisk 

udstyr et væsentligt valgkriterium ved valg af leverandør. 

Andre karakteristika udmærker sig ved, at markedslederne på Ambus tre hovedmarkeder har 

forholdsmæssigt større volumeandele i forhold til konkurrenterne (markedsfølgere og udforderer).  

3.2.4.6 Respiratory Care 

Respiratory Care som er Ambus største forretningsområde og udgør 40 pct. af omsætningen, har 

været gennem en konverteringsfase fra genanvendelige produkter til engangsprodukter. 

Hastigheden på konverteringsfasen er faldet62, hvilket tyder på nogle læger holder ved 

flergangsprodukterne, men forløbet er ikke afsluttet. Konverteringen har en effekt på markedet og 

konkurrencesituationen, da leverandører af de genanvendelige produkter ikke nødvendigvis er lige 

så stærke inden for engangsprodukter. Det stiller krav til en vigtig tilpasningsevne gennem 

innovation og markedskendskab. Respiratory Care segmenteres i markedet for larynxmasker og 

ventilationsposer samt tilhørende produkter. De seneste år har der været størst vækst på markedet 

for larynxmasker. Markedslederen LMA besidder omkring 50 pct. af markedet, mens udfordreren 

Ambu med omkring 21 pct., har formået at følge denne vækst. En af årsagerne hertil kan skyldes 

                                                

60 Konglomeratet, 3M’s omsætning i 2008 var 128,9 mia. kr. hvoraf Health Care divisionen udgjorde 21,9 mia. kr. 
(gns. USD = 510). Kilde: M3 Annual Report 2008, www.3m.com/annualreport/corp 
61 Ambu Kaupthing investorpræsentation, 2008 
62 Ambu Webcast præsentation af årsregnskab 07/08 
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virksomhedens størrelse, fokus og niche-lignende produktprogram sammenlignet med førnævnte 

store medicokoncerner. 

Markedet for ventilationsposer vurderes at være i den sene modningsfase, med en aftagende vækst 

som resultat. Derfor er det vigtigt for Ambu, at have store markedsandele ift. andre vækstmarkeder. 

Det kan være betydeligt dyrere at erobrer markedsandele fra konkurrenter i et mættet marked 

sammenlignet med i et vækstmarked. 

Ambu ligger tæt på konkurrenterne, Smiths Medical og Laerdal, som er markedslederne på det 

amerikanske og europæiske marked med omkring 35 og 38 pct. Både larynx- og 

ventilationsposemarkedet er karakteriseret ved tre til fire store udbydere med minimum 10 pct. i 

markedsandele, samt en række mindre producenter. 

Tabel 7 - Markedsdata 2006/07 - Respiratory Care 

 
Kilde: Ambu Kaupthing investorpræsentation, 2008 

Ovenstående markedsdata for 2006/07 viser, at Ambu har en samlet markedsandel på 15 pct. af 

markedet, og en gennemsnitlig omsætningsvækst på 13,7 pct63. Da markedsvæksten vurderes til 

fire til fem pct. erobrer Ambu dermed markedsandele fra konkurrenterne. Årsagen til, at Ambu 

vinder markedsandele skyldes virksomhedens strategiske fordele. Hvilke faktorer disse fordele 

specielt relaterer sig til er blandt andet omtalt i indeværende brancheanalyse, men i særdeleshed 

også i værdikædeanalysen i afsnit 3.3.1. På lang sigt vil Ambu have svært ved at fastholde disse 

strategiske fordele på et marked i modningsfasen64. Det er også sandsynligt, at konkurrenterne 

langsomt indhenter Ambus strategiske forspring, i det de forsøger at imitere Ambus strategiske 

fordele, så som produktkvalitet, logistik med mere. 

3.2.4.7 Cardiology 

Antallet af kardiologiske undersøgelser er stigende som følge af flere patienter med 

livsstilsygdomme, hvilket også bekræftes i samfundsanalysen. Der er dog stor forskel på 

konkurrencesituationen på markederne for EKG elektroder i USA og Europa.  

Markedsdata for Cardiology i Tabel 8, viser Ambus markedsandel i USA og Europa på henholdsvis 5 

og 28 pct. Markedsvæksten65 skønnes at være 5 pct., og Ambus salgsvækst har været svingende de 

seneste fem regnskabsår med en gennemsnitlig vækst på 3,3 pct. I 2006/07 udgjorde væksten 

skuffende 0,8 pct. hvilket blev fulgt op med flere strategiske tiltag, en  ”refokusering af 

salgsindsatsen66”, en effektivisering af elektrodeproduktionen i Ølstykke, samt lancering to 

                                                

63 Ambu årsrapporter 2003/04 til 2007/08, segmentoplysninger i Note 1 og 2  
64 Ambu, CEOs noter til generalforsamalingspræsentation 07/08 
65 Ambu, Årsrapport 07/08, s.13 
66 Ambu, Præsentation ved generalforsamaling, 07/08 

Markedsdata 06/07 - Respiratory Care
Beløb i mio. kr. USA Europa ROW Total
Markedsstørrelse (omsætning) 914 566 94 1574
heraf konkurrenter 791 451 89 1331
heraf Ambu 123 115 5 243

Markedsandel 13% 20% 6% 15%
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lavpriselektroder til det amerikanske marked. Dette forbedrede væksten så den blev fire pct. i 

2007/0867. 

Konkurrencesituationen i USA vurderes især at have gjort det svært for Ambu i og med 

efterspørgslen hovedsagligt består af elektroder af lavere kvalitet til lavere priser. Denne 

efterspørgselsessituation har begrænset Ambus vækst, og derfor lancerede Ambu to nye EKG 

elektroder i 2006/07 til lavprismarkedet, netop for at trænge ind hos GPO’erne hvor Ambus 

eksisterende Blue Sensor elektrode var for dyr68. Det er dog uhyre vigtigt, at Ambu værner om sit ” 

høj kvalitet” image, da dette vurderes som en af de vigtigste strategiske fordele. Det er således 

vigtigt, at når slutbrugerne, ser, bruger eller hører om et Ambu-produkt, at de øjeblikkeligt 

associerer det med høj kvalitet og funktionalitet.  

Det kan derfor være en svær balancegang, virksomheden i det mindste bør være opmærksom på, 

når nye produktlanceringer ligger mere eller mindre uden for virksomhedens image-sphære. Et 

sådan image tager lang tid at skabe, men kan meget hurtigt nedbrydes ved produktfejl, negativ 

presseomtale, eller general utilfredshed med kvalitet i forhold til forventning. 

Det er positivt, at Ambu følger markedstendensen og efterspørgslen i tråd med virksomhedens vision 

jf. afsnit 2.1.2. I et marked med høj innovation og konkurrence er tilpasningsevnen essentiel for at 

opretholde konkurrenceevnen. 

Det europæiske marked er derimod mere attraktivt for Ambu med højere priser og højere krav til 

kvalitet. Verdensmarkedet for EKG elektroder er især præget af fire til fem aktører, som står for 

mere end 80 pct. af salget, med 3M som ubestridt markedsleder med 40 pct. af markedet. Resten, 

heriblandt Tyco, Conmed, Leonhard Lang og Ambu deler de resterende 40 procentpoint relativt 

ligeligt69.  

Ambu har samtidig besluttet at flyttet produktionen til Malaysia i løbet af 2010 for at forbedre 

konkurrenceevnen yderligere. 

 

Tabel 8 - Markedsdata 2006/07 - Cardiology 

 
Kilde: Ambu Kaupthing investorpræsentation, 2008 

3.2.4.8 Neurology 

Neurology markedet opdeles som nævnt i to markeder, overfladeelektrodemarkedet og et marked 

for nåleelektroder. Konkurrencen er meget forskellig på de to markeder. 

                                                

67 Ambu Åårsrapporter 2003/04 til 2007/08, segmentoplysninger i Note 1 og 2 
68 Ambu, Webcast præsentation af årsregnskab 07/08 
69 Ambu Kaupthing investorpræsentation, 2008 

Markedsdata 06/07 - Cardiology
Beløb i mio. kr. USA Europa ROW Total
Markedsstørrelse (omsætning) 661 700 156 1517
heraf konkurrenter 630 504 146 1280
heraf Ambu 31,5 196 10 238

Markedsandel 5% 28% 6% 16%
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Markedet for overfladeelektroder er særdeles nichepræget, og her klarer Ambu sig godt grundet sin 

position som specialist inden for engangsoverfladeelektroder (ligesom EKG eletroder, dog med 

forskellige egenskaber).  

Nålemarkedet derimod, er præget af hårdere konkurrence, og for at følge med markedsvæksten 

introducerede Ambu nye forbedrede nåle, både i 2006/07 og 2007/08. Forbedringerne vedrører især 

produktprogrammet af nåle til EMG-måling på neurofysiologiske afdelinger, således at den 

nødvendige kraft til at penetrere huden er betydeligt reduceret. Derved opnås en mindre smerte for 

patienterne. 

Markedsvæksten inden for Neurology skønnes at være cirka 12 pct., hvilket gør dette marked særligt 

attraktivt. Væksten skyldes blandt andet (jf. Samfundsanalysen.) en stigning i livsstilssygdomme, 

herunder søvnlidelser70 og et øget antal af ældre. 

Med en så høj vækst kan der forventes en hårdere konkurrence. Samtidig er en middelhøj vurdering 

af adgangsbarriererne på markedet jf. Tabel 6, endnu en faktor der kan øge antallet af udbydere og 

konkurrenceintensiteten. 

Tabel 9 - Markedsdata 2006/07 - Neurology 

 
Kilde: Ambu Kaupthing investorpræsentation, 2008 

Med købet af Sleepmate vil Ambus markedsandel i Neurology segmentet i USA vokse. Dog vides det 

endnu ikke præcist hvor meget det vil vokse. Ovenstående markedsdata i Tabel 9 er som vist fra 

2006/07, og derfor indgår Sleepmate-akkvisitionen ikke heri. Hvad angår markedsstørrelsen, er det 

også sandsynligt, at denne skal revurderes. Der findes ikke nyere data. 

Ambu havde en gennemsnitlig omsætningsvækst på 13,9 pct. fra 2003/04 til 2007/08, men hvis der 

kigges nærmere på perioden, har de årlige vækstrater været henholdsvis 0, 31, 22, 2 og 14 pct.. 

Cardinal Health er markedsleder med cirka 55 pct. af markedet for nåleelektroder. Ambu, Medtronic 

og en række udbydere med små markedsandele udgør resten af markedet. Data er ikke tilgængelig 

for overfladeelektroder. 

3.2.5 Sammenfatning af Porter's Five Forces 

De primære interessenters rivalisering og indbyrdes påvirkning har stor effekt på Ambus salg, 

produkttilpasning, produktionsstrategi og markedsføringsstrategi. 

Først og fremmest har konsolideringen blandt kunderne haft en stor indflydelse på branchens og 

Ambus indtjening. Sammenslutningerne, de såkaldte GPOer på det amerikanske marked, formår at 

presse priserne mere end europæiske kunder som følge af den øgede indkøbsvolume og 

forhandlingsstyrke. Tendensen til at sundhedsklinikker og hospitaler grupperer sig i 

                                                

70 Andre sygdomme som demens og epilepsi er også voksende, og påvirker dermed salget. 

Markedsdata 06/07 - Neurology
Beløb i mio. kr. USA Europa ROW Total
Markedsstørrelse (omsætning) 408 180 66 654
heraf konkurrenter 385 140 66 591
heraf Ambu 23 40 0,1 63

Markedsandel 6% 22% 0% 10%
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sammenslutninger har spredt sig til nogle europæiske lande, og det kan forventes at flere EU lande 

vil adoptere GPO-modellen inden for det næste årti. GPOerne har både været medvirkende til Ambus 

valg af produktionsstrategi i Fjernøsten samt produkttilpasninger til lavprismarkeder. 

De konsoliderende kunder presser ikke kun priserne, men ønsker også færre leverandører med 

større sortimenter. Dermed skal der forhandles færre aftaler mens indkøbsvolumen per leverandør 

forøges, ligesom forhandlingsstyrken og rabatten. Da disse kunder har professionelle indkøbere til at 

varetage forhandlingsprocesserne er det ligeledes vigtigt, at Ambus sælgere er uddannet til at 

håndtere disse forhandlinger samt at de har kontakt med slutbrugerne/sundhedspersonalet, som 

influerer beslutningsprocesserne. I denne henseende er Ambus to største svagheder pris og 

sortimentsbredde, hvilket opvejes af et stærkt brand, høj kvalitet og funktionalitet m.m. 

Adgangsbarriererne vurderes at være på et middelniveau, men lidt over middel for Respiratory Care. 

Individuelle barrierer, så som know how, patentrettigheder, myndighedskrav, sortiment, og et 

stærkt brand er afgørende for nye spilleres indtrængen på markedet. Med disse barrierer vil 

sandsynligheden for at eventuelle nye konkurrenter allerede har et indgående kendskab til 

medicoindustrien, så som producenter af andet anæstesi- eller monitoreringsudstyr, være størst. 

Således vil flere at barriererne nedsættes betydeligt. 

Råvareleverandører har begrænset indflydelse på branchen i kraft af råvarernes homogenitet og de 

hårde konkurrenceforhold på leverandørmarkedet. 

Vidensleverandører, herunder medarbejdere, udvalgt sundhedspersonale og andre 

samarbejdspartnere er vigtige ressourcer for branchen og for Ambu. Den nuværende lavkonjunktur 

begrænser medarbejdernes forhandlingsstyrke, men ikke desto mindre er kompetent arbejdskraft og 

andre vidensresourcer en afgørende faktor for Ambus succes og fastholdelse af en strategisk 

konkurrencemæssig fordel. 

Konkurrenceintensiteten i branchen er i høj grad påvirket af alle ovenstående forhold samtidig med 

rivaliseringen blandt konkurrenterne indenfor hvert enkelt forretningsområde. 

Konkurrencen er især påvirket af GPOernes forhandlingsstyrke, som kan føre til en aggressiv 

konkurrentadfærd hvor producenter underbyder hinanden. Vigtigheden af at have kontrakt med de 

største GPOer i USA er enorm, da man ellers er afskåret som leverandør til langt størstedelen af de 

amerikanske hospitaler. 

3.3 Analyse af interne forhold 

Den interne analyse vil klarlægge de væsentligste forhold i Ambus værdikæde, som udgør 

virksomhedens konkurrencemæssige fordele. Forholdene er de ikke-finansielle value drivers, der kan 

have effekt på budgetteringen af proforma regnskabet. 

3.3.1 Værdikædeanalyse 

Porter’s værdikædeanalyse består af en række aktiviteter, der tilsammen skaber værdi for kunden.  

Værdikæden er opdelt i primære aktiviteter og støtteaktiviteter, som har til formål at understøtte de 

primære aktiviteter. Analysen er ikke udtømmende, men vil fokusere på de stærke led i værdikæden 

hvori de konkurrencemæssige fordele opstår. Dog med forudsætning om at informationen er 
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offentligt tilgængelig. Såfremt der er nogle interne ressourcer der vurderes mangelfulde, og dermed 

bidrager negativt til en værdiforøgelse, vil disse selvfølelig også fremhæves. 

Figur 12 - Udvalgte interne forhold i Ambus værdikæde 
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Kilde: Elling. J.O., 2005, og egen tilvirkning 

3.3.1.1 Innovationsevne og Timetomarket  

Evnen til at udvikle innovative produkter har afgørende betydning for Ambu, og evnen til innovation 

hænger nøje sammen med evnen til at aflæse kundernes behov og omsætte disse behov til nye 

løsninger og produkter. Ambu oprettede en ny search-funktion i udviklingsafdelingen i 2006/07, som 

er dedikeret til at identificere kundernes behov og nye produktmuligheder. I ”Strategi 2008”, var 

målet at 25 pct. af den samlede omsætning 2007/08 skulle komme fra produkter, der er lanceret 

efter oktober 2003. Dette mål blev nået, og med den nye CEO ved roret er der meldt ud, at der skal 

lanceres endnu flere produkter end hidtil, med en højere hastighed71. Dette er et af de fire 

hovedområder i den nye strategi ”GPS Four”, som endnu ikke er konkretiseret. Den eksisterende 

produktudviklingsmodel er effektiviseret, således at time-to-market forøges væsentlig, berettede 

CEO Lars Marcher på generalforsamlingen i 2008. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, hvor 

meget udviklingsafdelingen kan skære af time-to-market uden ekstra ressourcetilførsler. 

Ledelsesberetningen for 2007/08 giver dog anledning til at tro at de ekstra ressourcer vil tilføres 

fremadrettet med flere organisatoriske ændringer.  

I Tabel 10 vises Ambus niveau for F&U omkostninger i forhold til omsætningen. Som det ses er 

ratioen svagt faldende, hvilket skyldes en gennemsnitlig omsætningsvækst på 6,7 pct. samtidig med 

svagt faldende F&U investeringer over samme periode. 

 Eucomed, den europæiske brancheorganisation, vurderer at F&U investeringsraten blandt 

europæiske medicotekniske virksomheder ligger mellem tre og seks pct.72. I Pammolli-rapporten73 

uddybes det at underbrancher har forskellige karakteristika i F&U intensiteten, hvor high-tech 

producenter har en højere F&U intensitet end low-tech producenter. Derudover vurderes den 

generelle F&U intensitet lavere i Europa sammenlignet med USA og Japan, hvilket dog skal tolkes 

med varsomhed grundet begrænset datagrundlag. Som tidligere nævnt er flertallet af Ambus 

produkter low-tech, og dermed er Ambus F&U ratio på cirka fire pct. tilfredsstillende, så længe den 

                                                

71 Ambu, Præsentation ved generalforsamaling, 07/08 
72 ”Eucomed, Competitiveness and Innovativeness of the European Medical Technology Industry”, 2007 s. 24 Læs 
mere om forskellen på F&U udgifter mellem EU og USA i bilag 11.3 
73 “Medical devices competitiveness and impact on public health expenditure”, Fabio Pammolli, F.  m.fl., 2005, s. 
116 
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faldende tendens ikke fortsætter. En fortsat nedprioritering vil kunne skade Ambus 

konkurrencemæssige fordele på længere sigt. 

 

 

 
Kilde: egen tilvirkning og Ambu årsrapporter 02/03 til 07/08. 

Som et led i optimeringen af udviklingsprocessen er opbygningen af udviklingsfaciliteter i Kina 

færdiggjort, og påbegyndt i Malaysia, hvilket kan have positiv effekt på time-to-market74 og 

udviklingsomkostningerne. Afdelingerne skal især udvikle nye versioner af eksisterende produkter, 

så som nye størrelser, hvilket giver god mening da disse faciliteter er nærmere produktionen af 

eksisterende produkter. Dette bør medføre større fleksibilitet, lavere omkostninger, samt en 

hurtigere gennemførelse af udviklingsaktiviteterne. Kina-afdelingen er på seks mand sammenlignet 

med udviklingsafdelingen i Ølstykke der tæller 30 ansatte75. Ambitionen i den danske 

udviklingsafdeling er blandt andet at bringe et helt nyt produkt på markedet hvert år. Dette vil en 

særskilt organisatorisk enhed kaldet New Platform Innovation være ansvarlig for.  

Derudover har Ambu fokus på opkøb af virksomheder, der enten kan konsolideres inden for det 

eksisterende produktsortiment eller give en synergieffekt mellem nye og eksisterende produkter76. 

Opkøbsaktiviteterne kan betragtes som et supplement til den færdige produktudvikling. 

3.3.1.2 Offshoring af produktion til Kina og Malaysia 

Som et led i omkostningsminimeringen og forbedringen af konkurrenceevnen, opkøbte Ambu en 

kinesisk underleverandør i 2000. Produktionen foregik i Danmark, og der skulle enten købes nyt 

produktionsudstyr eller dele af produktionen skulle flyttes. Produktionsserierne var for små til, at det 

nye udstyr kunne blive rentabelt, og derfor blev underleverandøren i Xiamen, Kina opkøbt og senere 

udvidet til 10.500 kvm. Xiamen er en af de oprindeligt fire handelszoner i Kina, hvor virksomheder 

toldfrit kan importere og eksportere produktionsudstyr og varer. Senere blev der etableret en fabrik i 

Malaysia på 4.300 kvm, som nu udvides til 12.300 kvm77 med forventet afslutning i 2010. Disse to 

produktionslokaliteter har overtaget størstedelen af produktionen fra Danmark, som i 2010 kun 

                                                

74 Ambu, Årsrapport 06/07, s. 11 
75 ”Ambu/CEO: Nye produkter er nøglen til vækst”, Direkt-.dk.dk, 21.04.2009 
76 Ambu Webcast præsentation af årsregnskab 07/08 
77 Ambu, Årsrapport 07/08, s. 12 

F&U omkostninger
02/03 03/04 04/05 05/06 06/07   07/08  

Færdiggjorte udviklingsprojekter 10.453     14.690     28.507     40.310     33.500     36.619    
Udviklingsprojekter under udførelse 8.851        16.034     10.463     5.766        13.865     9.725       
F&U afskrivninger (tilbageført) 3.610        3.615        8.130        9.482        12.377      13.282     

F&U afskrivninger (akkumuleret) 3.610        7.225        15.355     24.837     37.214     50.496    
F&U aktiver i alt inkl. akk. afskrivninger 22.914     37.949     54.325     70.913     84.579     96.840    
Ændringer  i F&U aktiver i alt 15.035     16.376     16.588     13.666     12.261    
Omkostningsført F&U i året ‐            13.734     12.936     17.686     14.485     14.055    
F&U omkostninger i alt ‐            28.769     29.312     34.274     28.151     26.316    

Omsætning ‐            608.103   653.908   715.861   715.024   784.445  
F&U / Omsætning ratio ‐            4,73% 4,48% 4,79% 3,94% 3,35%

Tabel 10 - Udregning af F&U omkostninger i % af omsætning 
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forventes at have 10 pct. tilbage78. Ledelsen har været meget påpasselig med yderligere 

udmeldinger af hensyn til medarbejdere og dårlig presseomtale, men det ligger i kortene at 

produktionen i Danmark skal lukkes helt ned. 

I et interview79 fra medio 2006 fortalte tidligere CEO, K.E. Birk at timelønnen for ufaglærte på 

fabrikken i Kina var 9 kr. og 12 kr. i Malaysia, hvilket er cirka 20 gange billigere end i Danmark. 

Dette er absolut den største fordel, hvilket også har vist sig i gradvist større bruttomarginer, som 

konsekvens af større og større andel af produktionen er flyttet til Asien. 

Efter afslutningen af udvidelsen i Malaysia forventes det, at pengestrømmen fra anlægsinvesteringer 

på sigt stabiliseres, med konsekvens af et voksende frit cash flow.  

Der er mange faldgrupper ved denne produktionsstrategi. Heriblandt manglende kontrol og hands-on 

i produktionsprocesserne, kulturforskelle, logistikudfordringer, uddannelsesniveau i nærområde, og 

geografisk afstand mellem udviklingsafdeling og produktionsfaciliteter. Langt de fleste faldgrubber er 

allerede elimineret for Ambus vedkommende, dog fremstår de logistiske udfordringer. 

Logistisk planlægning er afgørende, for at kunne levere de rette mængder og produkter i tide til 

kunderne. Det tager cirka seks uger at sejle varer til Europa eller USA fra Asien, og derfor skal 

salgsafdelingen og hele logistikprocessen være gearet til hurtig omstilling og god forecasting. Alt 

andet lige må det formodes at virksomheden har øget lagerbindingen, især på det Europæiske 

marked hvor produktionen førhen var placeret. 

Ledelsesberetningen for 2005/06 indeholder et afsnit om supply chain, hvilket er det eneste i de 

seneste fem årsrapporter. Fokus synes at være relativ lille herpå, i hvert fald hvad angår information 

til stakeholders. Det er især værd at lægge mærke til forventningen om etableringen af et Europæisk 

distributionscenter for at effektivisere distributionen. Etableringen lader dog ikke til at være iværksat 

efterfølgende, hvilket kan påvirke værdiansættelsen. Det medfører blandt andet øgede 

pengebindinger i arbejdskapitalen, og dermed formindskes det frie cash flow. 

3.3.1.3 Infrastruktur i virksomheden 

Som et led i effektiviseringsprocessen har Ambu påbegyndt implementeringen af flere IT systemer. 

Dette er et tegn på at virksomheden har manglet nogle systemer eller de eksisterende har været af 

ældre karakter som enten er teknologisk forældet eller som ikke længere passer til Ambus størrelse 

og vækst. De fleste systemer har karakter af at være omkostningsbesparende og er dermed 

relevante i budgetteringssammenhæng. Spørgsmålet er dog hvilken størrelsesorden der er tale om. 

Følgende systemer er under implementering, eller er for nyligt afsluttet: 

Nyt forecasting system 

Forecastingsystemet er færdigimplementeret og benyttes nu til at forudsige salget på et mere 

detaljeret plan end tidligere. Der indberettes forventningen til salget elektronisk gennem det 

nyintegrerede ERP-system, Movex fra hvert salgskontor. Dermed er processen automatiseret, og 

giver en større detaljeringsgrad, fortæller CEO Lars Marcher i webcastet for Q2 2008/09. 

                                                

78 ”Ambu/CEO: Nye produkter er nøglen til vækst”, Direkt-dk.dk, 21.04.2009 
79 ”Ambu vil til Asien på sigt – direktør”, RB-Børsen, 30.05.06 
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Det vil resultere i mindre pengebindinger i varelaget samt bedre leveringstider, hvoraf det første har 

direkte indflydelse på cash flowet.  

Nyt ERP system80 

Ambu implementerede ERP systemet i hovedkontoret i Danmark i 2005/06, i produktionsenhederne i 

Kina (2006/07) og Malaysia (2007/08). Salgskontorerne er under implementering og forventes 

færdige i december 2009. Som beskrevet benyttes ERP systemet Movex til salgsforecasting, men 

dette er kun en lille del af det. ERP systemet optimerer arbejdsgangene i virksomheden og giver et 

forbedret styringsgrundlag gennem hele værdikæden. Movex er betragtet som et high-end ERP 

system i lighed med SAP, Oracle og IFS.  

Produktdokumentationssystem 

Dette system blev i webcastet for Q1 2008/09 beskrevet som et Product Lifecycle Management-

system, som skal dokumentere og beskrive alt tilgængelig data om hvert produkt gennem dets 

livstid. Det har især stor nytteværdi og F&U enhederne, og vil højst sandsynligt gøre 

godkendelsesprocesserne lettere overfor de europæiske og amerikanske myndigheder samt ved 

omfattende kontrolbesøg. Systemet forventes at være i brug i indeværende regnskabsår. 

Investeringerne i nye IT systemer kan medføre omkostningsbesparelser og et bedre 

styringsgrundlag forudsat det rette system er valgt, og implementeringen er vellykket. Der er 

udelukkende berettet om tilfredsstillende resultater vedrørende disse systemer fra ledelsens side, 

hvilket derfor får positiv indvirkning på budgettet. 

3.3.1.4 Nye produkter 

Købet af produktprogrammet Sleep (Sleepmates produkter) og lanceringen af aScope (tidligere 

omtalt videoskop) er de to faktorer, der kan påvirke Ambus hidtidige salgsvækst mest. 

Sleep 

”'Sleep som forretningsområde, er et marked, der vokser med tocifrede vækstrater eller 25 til 30 

pct. om året, og vores håb er, at det over de næste fire til seks år bliver et virkeligt stort marked for 

os,” udtalte Lars Marcher i april 200981. 

Sleep er først og fremmest blevet relanceret i USA hvor produkterne hidtil er forhandlet. En 

lancering på det europæiske marked forventes i 2009/10. 

Det er desværre meget sparsomme finansielle oplysninger, der er meddelt markedet, og ud fra få 

udtalelser som ovenstående vurderes informationen ikke tilstrækkeligt til kunne estimere en separat 

vækst, indtjening og omkostningsstruktur for Sleep. Derudover vil det være nødvendigt at estimere 

en vægt i forhold til resterende Neurology segment samt mulige synergieffekter. 

Det kan dog konkluderes, at markedsvilkårene umiddelbart er særdeles attraktive for Ambu, og 

dermed vil der være større sandsynlighed for en positiv effekt frem for ingen eller negativ, såfremt 

integreringen er vellykket. Mere herom i regnskabsanalysen. 

                                                

80 Ambu, Årsrapport 07/08, s.16 
81 ”Ambu/CEO: Nye produkter er nøglen til vækst”, Direkt-dk.dk, 21.04.2009 
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aScope 

Videoskoper benyttes af anæstesilæger til at orientere sig i luftvejene på patienter, blandt andet ved 

indføring af en larynxmaske i patienten svælg under fuld narkose.  

”De eksisterende videoskoper på markedet fra eksempelvis Olympus og Pentax er til flergangsbrug 

og koster op til 15.000 Euro”82. Men Ambu er nu som de første lykkedes med at integrere avanceret 

engangselektronik i et engangs-videoskop, navngivet aScope83, til omkring 200-300 Euro stykket.84 

Det er dermed muligt, at hver enkelt læge kan få sit eget videoskop til nogenlunde samme pris som 

det koster at anvende flergangsvideoskopet på en enkelt patient, mener Ambu. De foreløbige 

estimater på hvad brugen af flergangsvideoskopet koster, inklusiv sterilisering, varierer dog meget. 

Derfor er Ambu påbegyndt en omkostningsanalyse på Rigshospitalet, som virksomheden planlægger 

at anvende som dokumentation i markedsføringsindsatsen. 

Dertil vil det sandsynligvis være lettere for de enkelte læger at få godkendt købet af aScope i en 

GPO investeringskomite (beskrevet i afsnit 3.2.1 om købscentret i GPOer), da stykudgiften er 

betydeligt lavere. Ved et køb på 10-15.000 Euro for et flergangsvideoskop kan det således være en 

tungere beslutningsproces, især under en økonomisk recession med krav om 

omkostningsbesparelser. 

Andre fordele ved produktet er, at lægerne kan undgå ventetid da der normalt er begrænset 

flergangsvideoskoper til rådighed på et hospital eller en dagkirurgisk klinik. Hvis en læge på 

intensivafdelingen skal bruge et videoskop skal det typisk lånes på operationsafsnittet. Tillige undgås 

risikoen for krydsinfektion mellem patienter, og for at undgå utilsigtet genbrug stopper aScope med 

at virke efter 30 min. ON-tid inden for en tidsramme på 8 timer85. Produktet forventes at komme i 

handlen primo 2010. 

Med ovenstående salgsargumenter synes aScope at have gode forudsætninger for at klare sig godt i 

et marked med høj vækst og åbenhed overfor konvertering til engangsprodukter. 

3.3.1.5 Intensiveret markedsførings og salgsindsats 

Ambu intensiverede salgsstyrken i første halvdel af 2008/09. Sælgerstaben blev forøget med 16 pct. 

hvoraf størstedelen var målrettet mod de to hovedmarkeder. Derudover er der påbegyndt etablering 

af egne salgskontorer i Rusland og Kina, hvilket er to interessante vækstmarkeder. 

På distributionssiden er distributørnetværket i Østeuropa forstærket i udvalgte lande, så som 

Tjekkiet, Polen, Ungarn og Tyrkiet. 

Ovenstående tiltag kan allerede mærkes på salget, udmeldes det fra Ambu86. I USA har denne 

intensivering en udlignende effekt med nogle af de ikke-nødvendige og frivillige operationer der 

udskydes på grund af den økonomiske recession. 

                                                

82 ”Ambu i glædesrus efter præsentation”, www.borsen.dk, 10.06.2009 
83 Se produktbeskrivelse i bilag 11.1 
84 Årsagen til den store prisforskel er brugen af forskellige teknologier. Flergangsvideoskoper benytter fiber-optik 
hvorimod aScope benytter et miniature kamera som sender billedet til en monitor. 
85 ”Ambu aScope Datasheet”, www.ambu.com 
86 Ambu Webcast præsentation af halvårsregnskab Q2 08/09 
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3.3.1.6 Sag om patentkrænkelse 

Ambu har siden efteråret 2005 været involveret i en sag om påstået patentkrænkelse. Virksomheden 

har ikke mistet omsætning, men der har været ekstraordinære store udgifter til advokat- og 

patentbistand. Det er ikke muligt at udlede omkostningerne til bistand fra tidligere regnskaber, men 

omkostningerne for 2008/09 forventes at være på 15 mio. kr.87. 

Hvis Ambu taber sagen, imod forventningerne, ligger kravet på cirka tre mio. Euro alt for højt og 

LMA vil ikke kunne kræve så stort beløb vurderer Ambus advokater. Hvis LMA taber, skal de ikke 

betale Ambus advokatomkostninger andet end få hundredetusinde kroner88. 

LMA har både lagt sag an mod Ambu i USA samt i Tyskland, Holland og Frankrig. Det Europæiske 

Patentkontor ugyldiggjorde LMAs patent i 2008, hvilket LMA har anket. Anken kan tage to til tre år, 

og derefter kan LMA fortsætte med sagsanlæg i Holland og Frankrig, såfremt der gives medhold i 

anken.  

En domstol i USA afgjorde at Ambu ikke krænker patentrettighederne for så vidt angår tre ud af fire 

produkter. Det sidste produkt, AuraFlex, er endnu ikke behandlet ved domstolen, men udgør en 

relativ lille del af erstatningskravet i søgsmålet.  

Samtidig har Ambu været nødsaget til at sagsøge LMA for falsk markedsføring og unfair 

konkurrence, da LMA påstod i 2004/05 i markedsføringsmateriale til det tyske marked at Ambus 

produkter var risikable at benytte. Ambu fik nedlagt fogedforbud i retten dengang, men oplevede 

samtidig en kort salgsnedgang, som Ambu søger erstatning for sideløbende med patentsagen89.   

Sagen vedrørende AuraFlex og falsk markedsføring starter den 7. december 2009. 

Ved de kvartårlige webcast med præsentation af regnskabet, er det værd at bemærke diverse 

analytikeres kritiske spørgsmål vedrørende patentsagen. Dette er et emne der både i webcastet og 

flere artikler, optager analytikerne. Det skyldes naturligvis at det er ekstraordinære omkostninger, 

som har varieret betydeligt over forløbet, og som kan fortære op imod 20 pct. af driftsoverskuddet.  

I denne værdiansættelse forventes det, at Ambu går fri af alle beskyldninger som følge af Det 

Europæiske Patentkontors afgørelse samt domsafsigelsen i USA. Derfor vil overvejelserne i 

budgetteringsfasen kun gå på eventuelle reguleringer for ekstraordinære omkostninger som 

konsekvens af de høje advokatlønninger. Som nævnt kan disse omkostninger historisk ikke udskilles 

som separate poster. 

3.3.2 SWOT-analyse 

Figuren nedenfor sammenfatter de vigtigste interne og eksterne forhold fra den strategiske analyse. 

Udvalgte forhold vil blive kommenteret yderligere efterfølgende. 

  

                                                

87 Ambu Webcast præsentation af halvårsregnskab Q2 08/09 
88 Ambu Webcast præsentation af delårsregnskab  Q1 08/09 
89 ”Ambu: Opnår fogedforbud mod urigtige påstande – opjusterer salgsforventninger”, Dikret-dk.dk, 17.10.2005 
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Figur 13 - SWOT analyse for  Ambu 

Interne Forhold 

Styrker Svagheder 

• Stærk brand identitet/image 

• Ikke cyklisk virksomhed 

• Ny ambitiøs ledelse med international 

erfaring.  

• Ejerforhold: langsigtet profitmaksimering, 

ingen fjendtlig takeover 

• Lave produktionsomk. og øget 

konkurrenceevne med produktion i Asien 

• Leverandørernes lave forhandlingsstyrke 

• Øget fokus på F&U med ny struktur 

• Effektivisering af IT-struktur blandt andet 

med nyt ERP-, forecasting og PLM-system 

• Reduktion i antallet af varenumre med 

cirka 15 pct. 

• Dybt og specialiseret sortiment med 

produkter af høj kvalitet 

• Vidensleverandører: Medarbejdere, 

kunder og samarbejdspartnere (fagfolk fra 

hospitaler og universiteter m.v.) 

 

• Logistik: Manglende centrallager i Europa 

• Højere enhedsomkostninger end 

konkurrenter såfremt de også producere i 

lavtløns-områder 

• Smalt sortiment ift. nogle konkurrenter 

• Ejerforhold: Begrænset likviditet i aktie og 

attraktivitet, især for udenlandsk investor 

• Følsomhed overfor svingninger i 

valutakurser: USD og  

Eksterne forhold 

Muligheder Trusler 

• Mulige akkvisitioner 

• Vækstmarkeder og nye kontorer: Kina, 

Rusland, Østeuropa og bestemte 

forretningsområder i USA/Europa 

• Intensivering af salgsstyrke og 

distributionsnetværk 

• Produkter med højt vækstpotentiale: Sleep 

og aScope 

• Stigning i livsstilssygdomme, 

ældrebefolkning og brug af engangsudstyr 

• Neurology og Resp. Care er attraktive 

vækstmarkeder 

• Kunders øget forhandlingsstyrke (både i 

USA og Europa) 

• Omfattende godkendelsesprocesser: FDA 

(USA) og CE-mærkning (EU) 

• Sundhedsreform i USA 

• Økonomisk recession med færre elektive 

operationer 

• Indgreb overfor aktieklasser 

• Genbrug af engangsudstyr i Østeuropa og 

Asien 

• Tvist om patentkrænkelse 

 

Kilde: egen tilvirkning 

Ambus brand identitet er afgørende for virksomhedens position på markedet. Brand identiteten er 

produktet af Ambus interne styrker (og svagheder). Den igangværende flytning af produktionen til 
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Kina og Malaysia har været en nødvendighed for Ambus konkurrenceevne og overlevelse på 

markedet. Konkurrenceevnen har været afgørende for at følge markedsvæksten og i nogen grad 

erobrer markedsandele på delmarkeder med øget konkurrenceintensitet. Den øgede 

konkurrenceintensitet skyldes hovedsageligt kunders tendens til gruppering i 

indkøbssammenslutninger på det Nordamerikanske marked og med voksende tilbøjelighed på det 

Europæiske marked.  

Det Nordamerikanske marked er kun svagt ramt, da kun nogle elektive operationer fravælges pga. 

frygt for at miste job eller mangel på penge som følge af arbejdsløshed. Samtidig er intensiveringen 

af Ambus salgsstyrke slået igennem må markederne, og dermed udlignes effekten i USA. Det nye 

salgskontor i Kina, som er under etablering, forventes at blive en succes på et marked i høj vækst. 

Forhandlingsstyrken blandt Ambus leverandører er lav, modsat kunderne, som følge af råvarernes 

homogenitet og den globale handel.  

For yderligere at minimere omkostningerne og forberede organisationen på vækst, er en ny IT 

infrastruktur implementeret med ERP systemet, Movex, som platform. Samtidig er 

udviklingsafdelingen blevet omstruktureret gennem de seneste år med en effektiv geografisk 

opdeling af udviklingsopgaverne, hvilket forventes at øge produktiviteten. F&U omkostningerne 

udgør en mindre del af omsætningen gennem de seneste fem år, men ligger stadig på niveau med 

branchegennemsnittet. Ratioen forventes ikke at falde yderligere, men vil enten stige eller stabilisere 

sig grundet den nye strategis fokus på produktudvikling.  

Der er stort vækstpotentiale i Respiratory Care og Neurology segmentet. Det nyudviklede 

anæstesiprodukt, aScope, har mulighed for at blive en stor succes alt efter hvordan markedet 

modtager det og den igangværende omkostningsanalyse på Rigshospitalet udmunder. Sleep 

produkterne er integreret i Ambus produktprogram, og forventes at bidrage positivt til Neurology 

segmentet. Dog findes der endnu ingen finansielle nøgletal eller målsætninger for området. 

Betingelserne for en fortsat vækst blandt de eksisterende produkter er også gunstige idet der over 

de næste årtier vil forekomme markant stigning i livsstilsygdomme og den ældre del af befolkningen. 

Samtidig har der været en større konverteringsbølge fra flergangs- til engangsprodukter i 

målgruppen. Denne er dog afmattet, men stadig aktiv. 

Investeringer i nye materielle anlægsaktiver, så som grunde, bygninger og produktionsanlæg og 

inventar, forventes at være aftagende fra 2011. På det tidspunkt forventes langt størstedelen af 

produktionen i Kina og Malaysia at være på plads, efter godt og vel 10 år med udflytning fra 

Danmark. Disse omstruktureringer har påvirket investeringsaktiviteten og dermed det frie cash flow, 

som alt andet lige bør ligge på et højere niveau fra 2011. 

Der skal dog forventes yderligere køb af produkter eller akkvisitioner da dette er et centralt punkt i 

den nye strategi. Uden yderligere viden herom kan der dog ikke tages forbehold for sådanne 

aktiviteter i budgettet. 

Eksterne trusler, så som sundhedsreformen i USA, EU indgreb overfor aktieklasser og genbrug af 

engangsudstyr i Østeuropa samt Asien, forventes ikke at spille en større rolle for Ambus potentiale. 

Lars Marcher forventer ikke sundhedsreformen får betydelig indvirkning på Ambus salg, EU har for 
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nu opgivet at harmonisere aktieklasserne blandt medlemslandene og genbrug af engangsudstyr 

forventes kun at forekomme i lille omfang. 

Endelig er der, som nævnt tidligere, mere afklaring omkring LMAs søgsmål i USA hvor en domstol i 

juni 2009 frifandt Ambu på de behandlede punkter. Der afventes endnu nogle mindre domsafsigelser 

i USA samt en vigtige afgørelse i Europa. Dermed kan Ambu forvente yderligere ekstraordinære 

omkostninger til advokatbistand. I sagens natur vides ikke hvor meget. 

4 Regnskabsanalyse 

Den foregående strategiske analyse havde til formål at analysere Ambus omverdensforhold og 

virksomhedens styrker og svagheder. Analysen kan dermed danne grundlag for specifikke 

justeringer i budgetteringsprocessen af såvel omsætningen som diverse omkostningsforhold. 

Budgetteringen benytter den historiske finansielle udvikling som referencepunkt, og dermed skal der 

først foretages en dybdegående analyse af denne udvikling. Regnskabsanalysens formål er netop at 

få et detaljeret indblik i niveauet og udviklingen af Ambus omsætnings- og omkostningsstruktur. 

Analysen baseres på historiske data for de sidste fire regnskabsår fra 2004/05 til 2007/08. Samtlige 

årsrapporter er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold af nogen art. Ambu aflagde 

årsrapport 2005/06 for første gang efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, og korrigerede 

sammenligningsåret 2004/05 jf. kravene i IFRS 1 om førstegangsanvendelse. Dermed undgås 

kontinuitetsbrud i relation til overgangen til IFRS. 

4.1 Strukturelle ændringer ved køb af Sleepmate 

Som tidligere nævnt, foretog Ambu en mindre akkvisition i november 2008. Den Amerikanske 

medicovirksomhed Sleepmate Technology Inc. blev købt kontant for 6,9 mio. USD. Efterfølgende har 

markedet fået meget sparsomme oplysninger om effekten på såvel omsætning som 

omkostningssiden af Ambu. Ligeledes er der intet konkret berettet om fremtidige forventninger, 

andet end at en høj markedsvækst forventes. 

Derfor forudsættes investeringen at være værdineutral med en forretning svarende til 

kapitalafkastkravet (WACC). Akkvisitionen bidrager derfor ikke med en overnormal indkomst på 

noget tidspunkt. Det vurderes dog, at der er en overvejende sandsynlighed for en positiv effekt, da 

ledelsen har udmeldt, at markedet er særdeles attraktivt og der vurderes gode synergieffekter med 

eksisterende produktportefølje. 

4.2 Anvendt regnskabspraksis og korrektioner 

For at få det bedst mulige analysegrundlag skal regnskabstallene være sammenlignelige i 

analyseperioden og af høj kvalitet. Dette gøres blandt andet ved at sikre kontinuitet i 

regnskabspraksis og korrigere for eventuelle transitoriske poster. Ligeledes er det vigtigt at 

reformulere det officielle regnskab, således at drifts- og finansieringsaktivitet bliver adskilt tværs 

gennem balance og resultatopgørelse. Dette gøres for at kunne analysere Ambus kerneforretning 

som netop afspejles i driften. 



VÆRDIANSÆTTELSE AF AMBU A/S                SIDE 51 AF 110 

   

Alle relevante korrektioner og iagttagelser, som vedrører Ambus regnskabspraksis, beskrives 

nedenfor, og opdeles i egenkapitalopgørelse, balance og resultatopgørelse.  

4.2.1 Egenkapitalopgørelsen 

Se eventuelt reformuleret egenkapitalopgørelse i bilag 11.12. 

Ambu foretager en fondsaktiemission i første kvartal 2005. Aktiekapitaludvidelse påvirker ikke 

ejernes fordring på Ambu, og posteringen er dermed ikke medtaget i den reformulerede 

egenkapitalopgørelse jf. bilag 11.12. Mere herom i afsnit 7.1.3.3, da det har betydning for aktiens 

likviditet. 

Totalindkomstposterne i egenkapitalopgørelsen indregnes også i resultatopgørelsen som specificeres 

senere i 4.2.3.  

4.2.2 Balancen 

Se eventuelt reformuleret balance (bilag 11.11) ved gennemgang. 

Likvide beholdninger består ofte af ultralikvide værdipapirer og indestående i banker, som begge 

hurtigt kan omsættes. Disse placeringer fordrer et afkast, og beholdningen kan derfor vælges 

klassificeret som finansielle aktiver. En hvilken som helst virksomhed har dog brug for en 

driftslikviditet på det 

operationelle niveau, og derfor 

estimeres driftslikviditeten til 

værende en pct. af 

nettoomsætningen, hvilket de 

likvide beholdninger reduceres 

med. Den nye driftslikviditet 

posteres under ”Andre 

driftsaktiver” og restbeløbet, 

”Likvide beholdninger” lægges til ”Finansielle aktiver”. 

Afledte finansielle instrumenter indeholdes i ”Andre tilgodehavender” og ”Anden gæld” og måles til 

dagsværdi. Det er ikke muligt at udskille posten til opdeling i et finansieringselement og 

driftselement. Om afdækningen sker med henblik på at begrænse finansielle risici eller f.eks. 

afdækning af råvarepriser (jf. Strategisk analyse) eller salg i fremmed valuta er ikke specificeret i 

noterne.  

Balanceposten ”Ejendom bestemt for salg” på 10.589 t.kr. opgjort 30.09.05, klassificeres som en del 

af anlægsaktiverne indtil den er solgt, og resultatført som en transitorisk indtægtspost på 

resultatopgørelsen. Posten er dog ikke mulig at spore under ”Andre driftsindtægter” eller lignende 

poster i resultatopgørelse for 2005/06, hvor den skulle være solgt, hvilket dermed giver støj i 

indtjeningskvaliteten. 

”Udskudt skatteaktiv” og ”Hensættelser til udskudt skat” specificeres ikke tilstrækkeligt i noterne. I 

de fleste tilfælde vil posterne i praksis knytte sig til driften, hvorfor disse klassificeres under ”Andre 

driftsaktiver” og ”Driftsforpligtigelser” respektivt.  

Korrektion: Likvide beholdninger
Som i årsrapport: 04/05 05/06 06/07   07/08  

Likvide beholdninger 9.760    15.066  10.563  16.289 

Opdeles på:

Driftsl ikviditet (1% af nettooms.) 6.539    7.159    7.150    7.844   

Likvide beholdninger 3.221    7.907    3.413    8.445   
Kilde: egen tilvirkning 

Tabel 11 - Korrektion: Likvide beholdninger 
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4.2.3 Resultatopgørelsen 

Se eventuelt reformuleret resultatopgørelse (bilag 11.9) ved gennemgang. 

”Finansindtægter” og ”Finansudgifter” opdeles i Valutakursgevinster og tab og renteindtægter og 

renteudgifter ved hjælp af 

noterne. I tabellenError! 

Reference source not found. 

nedenfor vises opdelingen og 

reklassifikationen i parentes. 

Under ”Omregning af fremmed 

valuta” i ”Anvendt 

regnskabspraksis” står der 

således: 

”Tilgodehavender, gæld og 
andre monetære poster i 
fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem 
balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller 
kursen i den seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster90.” 
 

Ovenstående giver ikke et entydigt svar på opdelingen i drift og finansiel aktivitet som følge af, at 

valutakursdifferencer både kan stamme fra tilgodehavender, gæld med videre. Det vurderes dog 

overvejende sandsynligt, at størstedelen af valutakurstabene er driftsbetonede i relation til varesalg 

og varekøb, og indregnes derfor under ”Andet driftsoverskud”.  

De fem ikke-resultatførte egenkapitalposter (punkt 1 til 5) i tabellen nedenfor overføres til 

resultatopgørelsen for at udregne totalindkomsten. Tabellen forklares efterfølgende. 

Tabel 12 - Korrektion: Ikke-resultatførte egenkapitalposter (1 til 5) 

 
Kilde: egen tilvirkning. 

Med disse reklassifikationer udregnes det reelle overskud, hvori realiserede og urealiserede gevinster 

og tab indgår. Indregningen i resultatopgørelsen gør det vanskeligere for ledelsen at manipulere og 

udjævne resultater over årene. 

                                                

90 Ambu, Årsrapport 2007/08, s. 44 

Korrektion: Ikke‐resultatførte egenkapitalposter (1 til 5)
04/05 05/06 06/07   07/08  

(1) Ej afvikl. term.forr.  ‐1.790    1.644     
(2) Afgang, sikringstransaktioner, finansielle poster  51           ‐137       
(3) Tilgang, sikringstransaktioner, finansiel le poster  2.472      ‐471       

Finansiel le instrumenter,fra EK, efter skat ‐1.790    1.644      2.523      ‐608       

Reklassificering i drift og finansiering på resultatopgørelsen
(a) Finansielle instrum., drift ,fra EK, efter skat ‐895        822         1.262      ‐304       
(b) Finansielle instrum., finansiering ,fra EK, efter skat ‐895        822         1.262      ‐304       

(4) Skat af sikringstransaktioner  475         ‐460        ‐633        164        
heraf ti lknyttet "Andet driftsoverkskud" 238       ‐230     ‐317     82         
heraf ti lknyttet "Finansielle omkostninger" 238       ‐230     ‐317     82         

(5)  Valutakursregulering, u.land. datterselskaber  4.840      ‐4.292    ‐9.823    3.132     

Korrektion: Finansposter
04/05 05/06 06/07   07/08  

 Note 5. Finansindtægter   1.074      282         1.181      1.834     

 Valutakursgevinst, netto (drift) 239         ‐         

 Renteindtægter  (finansiering) 835         282         1.181      1.834     

 Note 6. Finansudgifter   ‐8.700    ‐12.642  ‐15.997  ‐19.869 

 Renteudgifter  (finansiering) ‐8.398    ‐9.206    ‐11.060  ‐8.892   

 Valutakurstab, netto  (drift) ‐302        ‐3.436    ‐4.937    ‐10.977 

Kilde: egen tilvirkning 

Figur 14 - Korrektion: Finansposter 
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Punkterne et til tre i Tabel 12 vedrører finansielle instrumenter. I ”Anvendt regnskabspraksis” og 

noter vedrørende ”Kreditinstitutter” og ”Finansielle instrumenter” udledes følgende: Der afdækkes 

mod væsentlige renterisici på variable EUR og DKK lån (finansiel) ved hjælp af renteswaps. Der 

sikres mod kortsigtet valutarisiko af tilgodehavender (drift) og gældforpligtigelser ved brug af 

valutaterminskontrakter. Ser man nærmere på tallene for terminskontrakter, kan det ses, at 

kursfluktuationer i USD overvejende afdækkes. I noten ”Kreditinstitutter” vises det, at der kun 

optages banklån i EUR og DKK, hvorfor valutaterminskontrakter må forventes at afdække driftsrisici i 

USD. 

Det er ikke muligt at allokere renteswaps og valutaterminskontrakternes forholdsmæssige andele af 

punkterne et til tre og derfor tildeles 50 pct. til henholdsvis drift og 50 pct. til finansiel aktivitet, som 

det ses i punkt (a) og (b). 

Punkt fire, ”Skat af sikringstransaktioner” er tilknyttet ovenstående tre punkter og indregnes ligeligt i 

de respektive skatteposter. 

Det skal bemærkes, at Christian V. Petersen og Thomas Plenborg argumenterer for, at afledte 

finansielle instrumenter, uanset afdækningen, må vurderes som finansieringsrelaterede i praksis91. 

Med informationen til rådighed, vurderes det dog mere hensigtsmæssigt at opdele ovenstående 

punkter, selvom der foretages skøn.  

Punkt fem, ” Valutakursregulering, udenlandske datterselskaber ” indregnes under ”Andet 

driftsoverskud”. Ideelt set bør denne post også opdeles i drift og finansielle poster, hvilket ikke er 

muligt uden adgang til datterselskabernes regnskaber.  

I regnskabsnoterne er af- og nedskrivninger indregnet på de enkelte funktioner. Disse reklassificeres 

til en selvstændig afskrivningspost så de lettere kan analyseres i følgende analyse. 

”Skat af årets resultat” specificeres ikke tilstrækkeligt til en direkte opdeling i skat af drift og 

finansielle aktiviteter i noterne. Skattefordelen på finansielle omkostninger og det negative ”Andet 

driftsoverskud (før skat)” fordeles derfor som vist nedenfor i Tabel 13. 

                                                

91 ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, T. Plenborg & C.V. Petersen, 2005, s. 131 
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Tabel 13 - Korrektion: Reklassificering af skatteposter 

 
Kilde: egen tilvirkning. 

Regnskabsperioden er skæv i forhold til kalenderåret, og sænkning af selskabsskatten i Danmark er 

foretaget med virkning for årerne 2005 og 2007 og frem. Nedsættelserne i henholdsvis 2005 og 

2007 fra 30 til 28 pct. og 28 til 25 pct. har derfor 9/12-del92 effekt som illustreres i tabellen ovenfor. 

Yderligere skal det oplyses, at der kan forekomme forstyrrende elementer i skatten, så som 

benyttelse af udenlandske skattesatser ved optagelse af lån i udlandet, skatteeffekt af 

valutakursreguleringer93 med videre, som det ikke er muligt at tage højde for. 

4.3 Sammendrag af reformulering 

Se bilag 11.8 for et finansielt sammendrag af reformuleringen. 

Hovedopgørelser vil der blive refereret til i de kommende analyser. Se bilag 11.9 til 11.12 for 

yderligere information. 

Før rentabilitetsanalysen vil der kort kommenteres på udvalgte ”highlights” fra opgørelserne. 

Kommentarerne skal ikke betragtes som en komplet gennemgang, men skal nærmere tolkes som en 

introduktion til regnskabet og udvalgte punkter heri. 

4.3.1.1 Egenkapitalopgørelsen 

• Egenkapitalens ultimosaldi udviser en gennemsnitlig vækstrate  på seks pct. p.a. over hele 

perioden. 

• Netto dividende for 2006/07 udgør -1,8 pct. af ultimo, hvilket er relativt mindre end 

resterende år. Dette skyldes nyudstedte medarbejderaktier med en positiv nettoeffekt på 

9.621 t.kr.  

                                                

92 Ambus regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september og dermed opnås ni måneders positiv effekt. 
93 ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, T. Plenborg & C.V. Petersen, 2005, s. 145  

Korrektion: Reklassificering af skatteposter
04/05 05/06 06/07   07/08  

Skat af årets  resul tat ‐15.277      ‐21.891      ‐11.652      ‐18.347     
(a) Skattefordel  al lokeret ti l  finans iel le  omkostninger ‐2.155        ‐2.499        ‐2.544        ‐1.765       
(b) Skat al lokeret ti l  andet dri ftsoverskud ‐639           ‐1.373        ‐2.541        ‐3.202       

Skat på  dri ftsoverskud fra  sa lg ‐18.071      ‐25.763      ‐16.737      ‐23.314     

Note (a) forklaret:
 Renteindtægter   835            282            1.181         1.834        
 Renteudgi fter   ‐8.398        ‐9.206        ‐11.060      ‐8.892       
Skattepl igtige  finans iel le  omkostninger ‐7.563        ‐8.924        ‐9.879        ‐7.058       
Skattefordel 2.155         2.499         2.544         1.765        

Note (b) forklaret:
Sum af 4 skattepl ige  poster under "Andet dri ftsoverskud" ‐2.242        ‐4.905        ‐9.868        ‐12.809     
Skat (fordel ) på  "Andet dri ftsoverskud" 639            1.373         2.541         3.202        

Selskabsskatteprocent ‐ Skæve regnskabsår
Okt ti l  Dec (3 mdr = 25% af året) 30,0% 28,0% 28,0% 25,0%
Jan ti l  Sep (9 mdr = 75% af året) 28,0% 28,0% 25,0% 25,0%
Forholdsmæss ig marginalskat 28,5% 28,0% 25,8% 25,0%
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• Totalindkomsten for 2006/07 gør sig også bemærket med et fald på 23 pct. fra 2005/06 til 

2006/07, og en stigning på 51 pct. til 2007/08. Dette tal vil analyseres mere grundigt i 

rentabilitetsanalysen ved en dekomponering til laveste niveau. Dog kan det nævnes at 

overført overskud og valutakursreguleringer for udenlandske datterselskaber bidrager med 

de største udsving. Jf. den strategiske analyse er omsætningen, og dermed overført 

overskud, påvirket af en periodeforskydning af et antal større amerikanske ordrer, som følge 

af en annullering af nogle rabataftaler.  

4.3.1.2 Balancen 

• Posten, ”Andre driftsaktiver i alt” udviser en stigning på 16 pct. fra 2004/05 til 2007/08. 

”Varebeholdninger” og ”Andre tilgodehavender” bidrager sammenlagt med mere end 80 pct. 

af stigningen, ligeligt fordelt. Det skal dog bemærkes at ”Andre tilgodehavender” stiger med 

362 pct. fra 2004/05 til 2007/08. Heri findes dagsværdireguleringer af finansielle 

instrumenter med ukendt størrelse. 

• ”Driftsforpligtigelser i alt (DF)” vækster årligt 16 pct. i gennemsnit, og har dermed en relativ 

større påvirkning på NDA over perioden. Væksten skyldes hovedsagligt en stigning i 

skatteforpligtigelser og leverandørgæld. 

• Egenkapitalen udgør henholdsvis 56,7 pct. af investeret kapital (NDA) i 2004/05 og 68,7 pct. 

i 2007/08. Dermed er soliditetsgraden steget markant, hvilket analyseres nærmere i 

afsnittet om den finansielle gearing. Samtidig er NFF faldet med 6,1 pct. årligt, især som 

følge af halvering af langfristet gæld.  

4.3.1.3 Resultatopgørelsen 

• Nettoomsætningen er steget 20 pct. over perioden, dog med en nulvækst i 2006/07.  

• Bruttomargin er konstant, og en lavere overskudsgrad på totalindkomstbasis skyldes især et 

negativt ”Andet driftsoverskud (efter skat), udgørende 2,3 øre for hver omsætningskrone. 

Går man yderligere et niveau ned, ses især en negativ stigning i den overførte 

egenkapitalpost, ”Valutakursreguleringer, udland, efter skat”. Det skønnes at faldende 

valutakurser, herunder USD, især er medvirkende til lavere dagsværdier af udenlandske 

datterselskaber.  

4.4 Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalysen har til formål at analysere Ambus indtjeningsevnen i forhold til den investerede 

kapital. Dette gøres med udgangspunkt i DuPont-pyramiden som dekomponerer Return on Invested 

Capital (ROIC), også kaldet afkastningsgraden, på tre niveauer. Modellen udvides, således der tages 

afsæt i egenkapitalens forrentning (EKF), hvorfor dekomponeringen begynder et niveau højere oppe 

jf.Figur 15. Udvidelsen er en naturlig fortsættelse af fokusområdet med en opdeling i drift (ROIC) og 

finansiering (FGEAR x (ROIC – r)). Der vil i høj grad fokuseres på anvendelsen og analysen af 

nøgletallene, og dermed forklares nøgletallenes betydning ikke som udgangspunkt. 
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Figur 15 - Udvidet DuPont-pyramide 

 
Kilde: Elling, J og Sørensen, O., 2005 

Rentabilitetsanalysen følger DuPont-pyramidens struktur oppe fra og ned, men inddeles også 

vertikalt ved analysen af ROIC i henholdsvis indtjeningsevne (OG) og kapitaltilpasningsevne (AOH). 

Alle nøgletal udregnes på efter skat basis, så længe andet ikke er opgivet. Dette findes naturligt for 

at vurdere den endelige værdiskabelse for ejerne. Bruges før skat tal, vil det skabe støj i analysen, 

idet nogle poster i resultatopgørelsen allerede er på efter skat basis. Dette gælder hovedsageligt 

ikke-resultatførte egenkapitalposteringer. 

Akilleshælen ved efter skat nøgletal er især aktuel i benchmark analyser. Der kan let forekomme 

usammenlignelige nøgletal ved sammenligning med konkurrenter registreret i et andet land, og som 

er underlagt andre skatteregler. En mulighed er selvfølgelig at korrigere herfor, hvis muligt.  

Alle balanceværdier, som indgår i nøgletal er udregnet som gennemsnit af primo- og ultimoværdier 

for det pågældende år. Dette reducerer selvsagt den historiske analyseperiode til tre år når 

balanceværdier indgår.  

For at højne analysens kvalitet vil nøgletallene systematisk vurderes ud fra tre kriterier; 

udviklingshastighed, udviklingsretning og niveauet. Dette gøres så længe det informationsmæssigt 

er muligt og relevant. Et nøgletals niveau vil dog have større analyseværdi når det benchmarkes 

mod et branchegennemsnit eller mod konkurrenters nøgletal.  

Det har desværre kun været muligt at finde enkelte konkurrenters nøgletal. Disse skal dog tages 

med forbehold, da de er udregnet uden hensyntagen til reklassificering af dirty surplus poster, 

anvendt regnskabspraksis, marginalskat og lignende. 
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Tabel 14 - Primære nøgletal 

 
Kilde: Ambu årsrapporter 04/05 til 07/08 og egen tilvirkning 

4.4.1 Analyse af EKF 

Nøgletallet EKF er aktionærernes afkast på deres investerede kapital – egenkapitalen. Dette afkast 

skal være større end egenkapitalomkostningerne, og er et afkastkrav fra ejerne, ellers skaber Ambu 

ikke værdi for aktionærerne. Egenkapitalomkostningernes niveau skal kunne afspejles i et 

forrentningskrav på et aktiv med tilsvarende risiko og afkast. Mere herom ved estimering af 

egenkapitalomkostningerne. 

EKF dykker med hele 3,5 procentpoint i 2006/07 til 8,6 pct. I Tabel 14 vises EKF udregnet på to 

måder, som giver samme resultat. Ved en dekomponering af første metode ligger forklaringen i, at 

tælleren (totalindkomsten) falder 23,1 pct. mens nævneren (gns. EK) stiger 8,1 pct. Den anden 

metode til udregning af EKF udregnes som summen af ROIC og den finansielle gearing, og giver 

yderligere forklaringer. ROIC falder halvandet procentpoint, hvilket igen skyldes et fald i indtjeningen 

(denne gang på basis af driftsoverskuddet efter skat), og et ubetydeligt fald i NDA. Samtidig falder 

gearingen FGEAR, da egenkapitalen relativt stiger mere end gælden. Spreadet mellem ROIC og netto 

lånerenten (r) indsnævres som resultat af både en højere r-værdi og lavere ROIC. Egenkapitalen 

tjener dog på fremmedkapitalen i hele perioden, da spreadet er positivt. 

Det skal nævnes, at netto lånerenten skal tolkes med varsomhed. Denne kan sjældent 

sammenlignes med virksomhedens lånerente overfor fremmedkapitalejerne, da der blandt andet 

indgår øvrige finansielle indtægter og omkostninger, herunder kursgevinster og tab på afledte 

finansielle instrumenter, som relaterer sig til finansiering94.  

EKF er tilfældigvis på samme niveau 12,1 pct., i 2007/08 som i 2005/06. Det interessante er dog, at 

den underliggende værdiskabelse har ændret sig med en voksende egenkapital/faldende gearing. 

Dette stiller større krav til forrentningen (ROIC) af den investerede kapital, hvilket er steget til 9,1 

pct. med et gennemsnit på 8,0 pct. over hele perioden. En nærmere analyse af delkomponenterne i 

ROIC og den finansielle gearing er nødvendig, og foretages i næste afsnit.  

                                                

94 ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, T. Plenborg, T. og & C.V. Petersen, C.V., 2005, s. 179 

Primære nøgletal (Niveau 1 og 2) 04/05 05/06 06/07 07/08
EKF  (Tota l indkomst/ Gns  EK) n/a 12,1% 8,6% 12,1%
EKF  (ROIC+(FGEAR x SPREAD)) n/a 12,1% 8,6% 12,1%

ROIC (Dri ftsoverskud efter skat/Gns . NDA) n/a 8,2% 6,7% 9,1%
r (Netto finans iel le  omk. efter skat/Gns  N n/a 2,4% 3,0% 2,7%
SPREAD (ROIC ‐ r) n/a 5,9% 3,7% 6,4%
FGEAR (Gns  NFF / Gns  EK) n/a 66,3% 52,9% 47,2%
Sol idi tetsgrad (Gns  EK / Gns  NDA) n/a 60,1% 65,4% 67,9%

OG (Dri ftsoverskud efter skat/Nettoomsæt 8,4% 7,1% 5,8% 7,4%

AOH (Nettoomsætning / Gns  NDA) n/a 1,15x 1,16x 1,23x

Effektiv skatteprocent 26,0% 30,3% 22,1% 26,5%
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4.4.2 Analyse af driftsmæssig aktivitet 

For at analysere den driftsmæssige aktivitet vil afkastet på ROIC, indtjeningsevnen (OG) samt 

kapitaltilpasningsevnen (AOH) blive analyseret, hvor AOH og OG er komponenter i ROIC. 

4.4.2.1 Analyse af afkast på investeret kapital (ROIC) 

ROIC (afkastningsgraden) udtrykker hvor stort et overskud Ambu genererer på sin primære drift, set 

i forhold til størrelsen på den investerede kapital. 

ROIC beregnes ved overskudsgraden (OG) gange aktivernes omsætningshastighed (AOH) eller 

driftsoverskud efter skat, delt med netto driftsaktiver (NDA). Førstnævnte metode vil danne 

grundlag for en dybdegående analyse af indtjeningsevnen (OG) og kapitaltilpasningen (AOH). Dog vil 

sidstnævnte udregningsmetode kort fremhæves, da denne metode konkret giver anledning til en 

diskussion af NDA. Det er givet at ROIC stiger alt andet lige ved et fald i NDA. NDA udregnes på 

baggrund af driftsaktiver fratrukket driftsforpligtigelser, og derfor vil driftsforpligtigelser have en 

gearingseffekt(DGEAR) på ROIC og ROE. DGEAR behandles i afsnit 4.4.2. 

ROICs udvikling svinger med 2,4 procentpoint fra 6,7 pct. til 9,1 pct. over de tre regnskabsår. 

Grundet særlige omstændigheder i 2006/07, som omtales i følgende afsnit, vurderes størrelsen på 

udsvingene relativt usædvanlig for Ambu. Et gennemsnit på otte pct. er lavt i forhold til medianen 

for sundhedsartikler i perioden 1985 til 2001 på 12,6 pct. Sammenligning skal dog tolkes med 

varsomhed, da konkurrence- og markedsforhold kan variere i underbrancher og over tid. 

OG og AOH er som nævnt delkomponenter i ROIC. AOH er svagt stigende over perioden med en 

gennemsnitlig omsætningshastighed på 1,18. Dette overlader udsving i ROIC til at skyldes 

ændringer i OG, hvilket analyseres først. 

4.4.2.2 Analyse af indtjeningsevnen (OG): 

For at gennemføre en komplet analyse af indtjeningsevnen kræves det, at de underliggende OG-

drivers medtages. Samtlige drivers ses i bilag 11.13, som er opdelt i common-size, trend- og 

vækstanalyse. 

Før den egentlige analyse vurderes det, at der ikke foreligger støj i opgørelsen på basis af en kontrol 

af OG-driverne.  

I Tabel 15 vises udvalgte OG-drivere. OG har været svingende mellem 5,8 og 8,4 pct. Der er to 

årsager til OG viser et relativt dårligt resultat i 2006/07. Først og fremmest ses det, at ”OG andet 

driftsoverskud (efter skat)” på -2,3 pct. er betydeligt lavere (negativt) end andre år, hvilket skyldes 

udsædvanligt store valutakursreguleringer for udenlandske selskaber (totalindkomstpost fra 

egenkapitalen) jf. bilag 11.12 og 11.9. I afsnit 3.1.5 vedrørende valutarisici har USD kursen været 

relativt svingende, og ved nærmere undersøgelse ses det, at USD er faldet 10 pct. fra 585 til 526, 

fra den 30. september 2006 til 2007. Da balanceposter, herunder egenkapitalposter opgøres til 

dagsværdier, og ikke en tilnærmelsesvis gennemsnitsværdi som resultatopgørelsen, så vil 

udsvingene alt andet lige blive større, hvilket er tilfældet her. Ved en ændring af 

valutakursreguleringen til lig den i 2005/06 (-4.292 t.kr. i stedet for -9.823 t.kr.) stiger OG til 6,5 fra 

5,8 pct. 
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Den anden årsag til faldet i OG i 2006/07, og differencen mellem ovenstående 5,8 til 6,5 pct. hvis 

valutakursreguleringen var elimineret, skal findes i en markant faldende omsætning grundet 

annullering af nogle rabataftaler i USA. Nettoomsætningen udviste en nulvækst, og med stigende 

omkostninger blev ”OG salg før skat” forringet.  

Et OG niveau med et gennemsnit på 7,2 pct. er dog tilfredsstillende ift. den historiske 

branchemedian for perioden 1985 til 2001 på 5,9 pct. for sundhedsartikler95. 

”OG salg (efter skat)”, som kan kaldes OGcore da alle transitoriske poster er elimineret herfra, ligger 

på et meget stabilt niveau på 8,0 til 8,3 pct. af nettoomsætningen over hele perioden. 

Advokatomkostninger, som indgår i ”ledelse og administration” til den verserende patentsag har dog 

ikke været mulig at udskille fra OGcore, men omtales yderligere i afsnit 6.4.4 om 

budgetforudsætninger for posten.  

Faldet i produktionsomkostninger i seneste regnskabsår skal desuden bemærkes. 

Produktionsomkostningerne kan desværre ikke dekomponeres, men faldet formodes at skyldes 

lavere produktionsomkostninger som følge af en større andel af produktionen er flyttet til Asien. 

Råvarepriserne var relativt høje i 2007/08, men terminskontrakter sikrede mod yderligere 

stigninger. Faldet fra 44,5 til 43,5 pct. skyldes dermed alene offshoring samt effektivisering, hvilket 

indarbejdes i budgetteringen for denne OG-driver. 

Skatteomkostningerne i 2006/07 er kun på 2,3 pct., og viser et mindre dyk i trendanalysen til 109,6. 

Denne post er i højere grad drevet af ”OG salg før skat” end omsætningen som de fleste andre OG-

drivere er tæt forbundet med. 

Tabel 15 - Oversigt over udvalgte OG-nøgletal 

 
Kilde: Ambu årsrapporter og egen tilvirkning 

4.4.2.3 Analyse af kapitaltilpasningsevnen (AOH): 

Som nævnt er hovedårsagerne til svingninger i ROIC ændringer i OG, da AOH er svagt stigende, 

hvilket er positivt. AOH skal alligevel analyseres for at kunne vurdere de vigtigste elementer i Ambus 

evne til at generere salg ved effektiv udnyttelse af virksomhedens aktiver. 

                                                
95 "Regnskabsanalyse og værdiansættelse", J. Elling, J. og & O. Sørensen, O., 2005, s. 190 

Oversigt over udvalgte OG‐nøgletal 
Overskudsgradsdrivere (%) 04/05 05/06 06/07 07/08 04/05 05/06 06/07 07/08

Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0     109,5     109,3     120,0    

Produktionsomkostninger ‐44,4% ‐45,1% ‐44,5% ‐43,5% 100,0     111,0     109,5     117,3    

Bruttomargin 55,6% 54,9% 55,5% 56,5% 100,0     108,3     109,3     122,1    

Salgsomkostninger ‐21,9% ‐20,5% ‐21,2% ‐21,1% 100,0     102,4     105,9     115,4    

Udviklingsomkostninger ‐2,0% ‐2,5% ‐2,0% ‐1,8% 100,0     136,7     112,0     108,7    

Ledelse og administration ‐15,6% ‐14,5% ‐16,1% ‐16,8% 100,0     101,9     113,3     129,3    

Af‐ og nedskrivninger ‐5,3% ‐5,7% ‐5,8% ‐5,7% 100,0     117,6     117,9     127,2    

OG salg før skat 10,8% 11,8% 10,4% 11,2% 100,0     119,4     105,3     125,2    

Skatteomkostninger 2,8% 3,6% 2,3% 3,0% 100,0     142,6     92,6        129,0    

OG salg (efter skat) 8,0% 8,2% 8,0% 8,3% 100,0     111,4     109,6     123,9    

OG andet driftsoverskud (efter skat) 0,4% ‐1,0% ‐2,3% ‐0,9% 100,0     ‐280,4    ‐628,2    ‐259,6   

OG 8,4% 7,1% 5,8% 7,4% 100,0     93,0        75,0        105,9    

Common size Trendanalyse
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AOHs gennemsnit er på 1,18, hvilket er i tråd med teorien om virksomheder, der har en relativ lav 

AOH kompenserer med en højere OG for at opnå en tilfredsstillende ROIC. Disse virksomheder, så 

som Ambu, benytter især en differentieringstrategi for at kunne tage den højere pris, og dermed 

opnå de højere bruttoavancer. Der findes dog få undtagelser hvor branchegennemsnit for både OG 

og AOH er høje. En del forudsætninger skal dog være opfyldt for, at det kan lade sig gøre. Der skal 

blandt andet forekomme høje adgangsbarrierer, få kapacitetsbegrænsninger og stærke brands, 

hvilket netop findes blandt virksomheder inden for sundhedsartikler96. I Ambus tilfælde er AOH ikke 

høj nok til at kunne indgå i denne kategori, hvilket måske kan skyldes manglende stordriftsfordele. 

Ved øget vækst, omkostningsminimering og markedsudvidelser i Asien, er det derfor på sigt en 

mulighed at AOH stiger og Ambu kan indgå i ovennævnte kategori. 

Den inverse af AOH (1/AOH) viser størrelsen på netto driftsaktiver, der skal til for at skabe en 

omsætningskrone. Nøgletallet påvirkes i 2006/07 og 2007/08 hovedsageligt af to forhold. Først ses 

det, at ”driftsforpligtigelser i alt (DF)” vokser til indeks 131,2 i 2007/08, og øger derfor 

driftsgearingen marginalt. Dog har sumposten en relativ lille vægt, og derfor absorberes en del af 

stigningen af væksten i ”Driftsaktiver i alt (DA)”, hvilket udgør 109,4 pct. af NDA. Et nærmere blik 

på DF viser især en stigning i leverandørgæld og selskabsskat. 

Gearingeffekten (DGEAR) opstår når NDA mindskes ved stigende driftsforpligtigelser (eller faldende 

driftsaktiver). Effekten analyseres ikke, da de rentebærende driftsforpligtigelser, som analyseres ved 

brug af ROOA, er af så lille en størrelse, at det er uden praktisk betydning for ROIC. Det er alene 

leverandørgæld, der er rentebærende, hvilket udgør fem til seks pct. af NDA i perioden, også kaldet 

DGEAR.  

Leverandørgæld er ikke gratis da debitor i teorien betaler en implicit rente i form af højere priser for 

finansieringen af kreditten. Leverandørernes forhandlingsstyrke, som er analyseret i Porter’s Five 

Forces til at være lav, reducerer dog ligeledes den implicitte rentes størrelse og betydning. 

Væksten i materielle anlægsaktiver er faldende jf. trendanalysen. Som ekstern analytiker kan det 

undre en ved første tanke, idet produktionen i Malaysia udvides med 8.000 kvm i henhold til den 

strategiske analyse. Ved et nærmere blik på sammensætningen af materielle anlægsaktiver i 

dekomponeringen i bilag 11.14, ses posten ”Grunde og bygninger”, der stiger indtil 2006/07, og 

derefter afskrives/nedskrives i 2007/08. Dette tyder på selve opførelsen af fabrikshaller med mere er 

afsluttet, og det herefter er investeringer i produktionsanlæg, der er i fokus. Andre poster så som 

”Investeringsejendom” og ”Ejendom bestemt for salg” er medvirkende til det samlede fald i 2006/07. 

Disse poster kan dog betragtes som kvalitetsforringende, da de ikke understøtter den egentlige drift. 

Dermed vurderes anlægsaktivernes niveau i 2007/08 som mere retvisende på lang sigt. Denne viden 

vil benyttes senere i budgetteringsprocessen. 

                                                
96 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, s. 65, Jens Ole Elling, J.O. & Oleog Sørensen, O., 2005, s. 65 og s. 188 
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Tabel 16 - Nøgletal for kapiteltilpasning 

 
kilde: Ambu årsrapporter og egen tilvirkning 

4.4.3 Analyse af finansiel aktivitet 

Den finansielle aktivitet, herunder FGEAR og SPREAD vil i de følgende afsnit analyseres. 

4.4.3.1 Analyse af SPREAD 

SPREAD beregnes ved at fratrække netto finansielle omkostninger (også kaldet lånerenten) i pct. fra 

ROIC. Rentemarginalen viser om Ambu har et positiv nettoafkast på sine rentebærende 

forpligtigelser i forhold til den investeret kapital. Et simpelt eksempel er en person, som låner penge 

i banken til fire pct. i effektiv 

lånerente, og investerer dem 

i et aktiv som giver seks pct. 

i afkast, således, at der gives 

et merafkast/SPREAD på to 

procentpoint. Spørgsmålet 

er, hvor meget personen 

låner (gearingen), og med 

hvilken risiko. Gearingen analyseres i næste afsnit vedrørende FGEAR, og Ambus risiko og betaværdi 

udregnes i risikoanalysen. 

Af Tabel 17 ses det, at SPREADet for de seneste tre regnskabsår er svingende. Dette skyldes især 

ændringer i ROIC, som tidligere er analyseret. Så længe SPREADet er positivt tjenes der på 

fremmedkapitalen, hvilket kommer ejerne til gode. 

Lånerenten, r, skal dog tolkes med varsomhed da der er flere forhold i virksomheden som gør, at 

den ikke præcis modsvarer virksomhedens egentlige lånerente, så som de pct. personen låner til i 

banken. For det første modregnes Ambus finansielle indtægter med en anden indlånsrente. For det 

andet kan andre finansielle poster være inkluderet, så som valuta og kursgevinster og –tab. For det 

tredje opgøres rentebærende forpligtigelser til dagsværdi på balancedagen, hvilket kan give et 

meget andet billede af størrelsen på gælden i forhold til den gennemsnitlige størrelse over 

regnskabsåret. 

Nøgletal for  kapitaltilpasning
AOH‐drivere mm. 05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08

Immaterielle anlægsaktiver 0,229 0,239 0,222 26,3% 27,6% 27,3% 100,0   104,3   106,6  

Materielle anlægsaktiver 0,258 0,251 0,233 29,7% 29,1% 28,6% 100,0   97,2      98,9     

Andre Driftsaktiver 0,446 0,452 0,437 51,3% 52,2% 53,6% 100,0   101,1   107,4  

heraf Varebeholdninger 0,181 0,177 0,182 20,8% 20,4% 22,3% 100,0   97,6      110,3  

heraf Tilgodehavender fra salg 0,236 0,242 0,213 27,1% 27,9% 26,1% 100,0   102,5   98,9     

heraf "Rest ‐ Andre driftsaktiver 0,030 0,033 0,043 3,4% 3,9% 5,2% 100,0   111,7   157,1  

Driftsaktiver i  alt (DA) 0,933 0,942 0,893 107,4% 108,9% 109,4% 100,0   100,8   104,8  

Hensættelser 0,013 0,017 0,015 1,5% 1,9% 1,8% 100,0   124,1   123,4  

Leverandører af varer og tjenesteyd. 0,044 0,048 0,050 5,1% 5,5% 6,2% 100,0   108,1   125,1  

Selskabsskat 0,007 0,013 0,011 0,8% 1,5% 1,4% 100,0   190,6   186,6  

Driftsforpligtigelser i  alt (DF) 0,064 0,077 0,077 7,4% 8,9% 9,4% 100,0   120,1   131,2  

NDA (1/AOH) 0,869 0,865 0,816 100,0% 100,0% 100,0% 100,0   99,4      102,9  

Common size Trendanalyse1 / AOH

Finansiel gearing 05/06 06/07 07/08
ROIC (Dri ftsoverskud efter skat/Gns . NDA) 8,2% 6,7% 9,1%
r (Netto finans iel le  omk. efter skat/Gns  NFF) 2,4% 3,0% 2,7%
SPREAD (ROIC ‐ r) 5,9% 3,7% 6,4%
FGEAR (Gns  NFF / Gns  EK) 66,3% 52,9% 47,2%
SPREAD x FGEAR 3,9% 1,9% 3,0%
Sol idi tetsgrad (Gns  EK / Gns  NDA) 60,1% 65,4% 67,9%

Kilde: Ambu årsrapporter og egen tilvirkning 

Tabel 17 - Finansiel gearing 
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4.4.3.2 Analyse af gearingen (FGEAR): 

Den finansielle gearing, FGEAR, er forholdet mellem nettofinansielle forpligtigelser og egenkapitalen. 

I Tabel 17 fremgår det, at gearingen er markant faldende med 29 pct. fra 66,3 til 47,2 pct. I 

dekomponeringen af balancens passiver (se bilag 11.15) vises et tydeligt fald på 17 pct. i 

nettofinansielle forpligtigelser (NFF), hvilket skyldes kreditinstitutter (langfristet), kortfristet andel af 

langfristet gæld og bankgæld. 

Egenkapitalen vokser samtidig som følge af stigninger i foreslået udbytte og især overført resultat. 

Stigningen i egenkapitalen polstrer virksomheden, hvilket både giver fordele og ulemper. Først og 

fremmest mindsker det den finansielle gearing, og dermed afkastet til ejerne så længe SPREADet er 

positivt, hvilket selvfølgelig isoleret set ikke er godt. Men der kan samtidig være risikomæssige og 

strategiske overvejelser, der gør at kapitalstrukturen ændres. 

Da aktionærerne først får deres afkast i form af udbytte og kursgevinster når fremmedkapitalejerne 

er tilgodeset, kræver aktionærerne en kompensation for den øget risiko. Sagt med andre ord, så 

stiger ejerafkastkravet som følge en øget systematisk risiko ved en større gældsandel, hvilket 

uddybes i risikoanalysen. 

Derudover kan strategiske overvejelser gå på at have et kapitalberedskab klar til eventuelle større 

strategiske opkøb. Selvom finanskrisen forhåbentlig er overstået, kan det stadig være svært for 

virksomheder at optage større lån, hvis långiver ikke kan få tilstrækkelig sikkerhed.  En 

soliditetsgrad på omkring 68 pct. vurderes at være godt i branchen, og skaber en god sikkerhed97 til 

ejerne.  

Effekten af den lavere finansielle gearing reducerer EKF med 1,2 procentpoint fra 2005/06 til 

2007/08. 

4.5 Sammenfatning af regnskabsanalyse 

I første halvdel af regnskabsanalysen, blev der foretaget en reformulering af Ambus officielle 

regnskaber. For at følge kongruensprincippet (fra RI-modellen), er det vigtigt at alle transaktioner på 

egenkapitalen – bortset fra transaktioner med ejerne – føres over resultatopgørelsen, således at den 

reelle værditilvækst kan aflæses af på totalindkomstbasis. I denne sammenhæng blev 5 ikke-

resultatførte egenkapitalposter ført over resultatopgørelsen. Tillige blev finansposter og skatteposter 

reklassificeret således at skatteskjoldet på renteudgifterne blev allokeret korrekt. 

I rentabilitetsanalysen blev der foretaget en top-down approach med dekomponeringen af EKF. EKF 

var 12,1 pct. i 2005/06 og 2007/08 mod 8,6 pct. i 2006/07. AOH var stabil og svagt stigende over 

perioden. Dette er et godt eksempel på effekten af transitoriske overskudkomponenter, da 

omsætningen var i nul-vækst som følge en annullering af en ordre, da den danske ledelse fik øjnene 

op for de udsædvanlig store rabatter der blev givet i USA. I efterfølgende år blev der modtaget ordre 

igen – denne gang uden den høje rabat. 

                                                

97 Udtalelsen kan betragtes lidt forsimplet da det også er afgørende hvilke typer aktiver kapitalen er bundet i, 
samt aktivernes omsættelighed. 
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Derudover er der har ROIC og totalindkomsten især været påvirket af valutakursreguleringer for 

udenlandske datterselskaber. Disse stiger og falder i værdi, især som følge af ændringer i USD, da 

selskabernes opgøres til dagsværdi på balancedagen. 

Niveauet for AOH synes at være relativt lavt, med gennemsnit på 1,18. Dette stemmer dog fint 

overens med Ambus differentieringsstrategi, hvor virksomheden udvikler nye produkter som de får 

høje marginer på. 

Som det kan ses i nedenstående tabel skaber Ambu et overnormalt afkast til ejerne. Der kan være 

to årsager til dette. En vækst i egenkapitalen og en vækst i ROE som samtidig er højere end 

ejerafkastkravet. Som det kan ses på totalindkomsten i tabellen samt i Tabel 14 på side 57, hvor 

ROE ikke vokser, kan det konkluderes at residualindkomsten skyldes en vækst i egenkapitalen.  

Tabel 18- Residualindkomst 

 

Ambus finansielle aktivitet er også analyseret. Her kan det konkluderes at Ambu har et relativt højt 

spread som følge af en høj ROIC. Dermed tjenes der på fremmedkapitalen, og hvor meget afgøres 

også af gearingen. Gearingen er faldende som følge af afvikling af gæld samt tilførsel af overskud til 

egenkapitalen. Dette forhold kan i fremtiden have større betydning for EKF. Ambus strategi sigter 

dog mod akkvisitioner og markedsudvidelse som begge er kapitalkrævende aktiviteter, og dermed 

kan det tænkes at gearingen ikke forbliver så lav på mellemlang sigt. 

5 Risikoanalyse 

Enhver virksomhed bliver nødt til at overveje dens risikoprofil, da det er hvad forholdsvis mange 

interessenter har fokus på. Primære interessenter, så som leverandører, kunder, långivere, ansatte 

og aktionærer har fokus på virksomhedens kreditværdighed og evne til at opfylde 

kapitalindskydernes afkastkrav.  

I denne risikoanalyse redegøres for Ambus finansielle og driftsmæssige risici. 

Hvis Ambu foretager et større opkøb skal disse risikovurderinger revurderes, da både den finansielle 

og driftsmæssige risiko kan ændre sig betydeligt.  

Ambus systematiske βek vil blive vurderet ude fra nedenstående betragtninger. Beta er et relativt 

risikomål med markedsporteføljen som referencepunkt. En kvalitativ vurdering af den systematiske 

risiko skal hjælpe med at fastlægge virksomhedens kapitalomkostninger ved brug af CAPM modellen 

Denne model samt de forskellige metoder til måling af egenkapitalens beta uddybes i 

værdiansættelsen.  

  

Residualindkomst 05/06 06/07 07/08

Totalindkomst 45.307      34.844      52.699     

Ejerafkastkrav (kek) 8,76% 8,76% 8,76%

EK primo 357.500    391.068    418.179   

Residualtindkomst 13.990      586            16.067     
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Følgende betarelation viser hvorledes en øget gearing påvirker den systematiske risiko, βek
98: 

β   β β  β ·  NFFEK  

 

 

Hvor  

βu = Aktivernes systematiske risiko /driftsmæssig risiko (ugearet beta) 

βek =  Egenkapitalens systematiske risiko (gearet beta) 

βd = Gældendes systematiske risiko 

NFF/EK Virksomhedens kapitalstruktur (FGEAR) 

Hver beta vil ikke estimeres til en numerisk værdi, men vurderes som lav, middel eller høj. Derefter 

kan vurderingen konverteres til et egentligt βek estimat, som senere kan benyttes ved estimering af 

ejerafkastkravet jf. et FSR notat99. 

5.1 Finansiel risiko 

Den finansielle risiko er allerede blevet berørt i analysen af den finansielle aktivitet, herunder 

gearingen. Her så man i Tabel 17 Error! Reference source not found.at SPREADet fulgte ROIC 

relativt nøje, idet lånerenten udviklede sig stabilt over perioden. 

SPREADet var lavest i 2006/07 på 3,7 pct. efter et utilfredsstillende regnskabsår med annullerede 

ordre, og store valutakursreguleringer for udenlandske selskaber jf. analysen af indtjeningsevnen. 

Med en lånerente, der på sit højeste er 3 pct. skal indtjeningen svigte ekstraordinært, såfremt 

rentemarginalen skal blive negativ. 

Kapitalstrukturen afhænger af størrelsen på de finansielle forpligtigelser (FF), som påvirker 

egenkapitalens systematiske risiko jf. betarelationen. Det er dog vigtigt at vurdere sammensætning 

af FF, som f.eks. løbetiden, valutaenheden, afdragsprofilen, og især hvorvidt lånene er variabelt eller 

fastforrentede.  I årsrapporten for 2007/08 vises det i note 16 at størstedelen af lånene i 

kreditinstitutter er variabelt forrentede.  Ved reformulering af resultatopgørelsen noteres det, at 

”..der afdækkes mod væsentlige renterisici på variable EUR og DKK lån ved hjælp af renteswaps.” 

Denne afdækning minimerer den finansielle risiko, men vægter kun 17,4 pct. af FF. Bankgæld og 

anden gæld vægter henholdsvis 41,5 og 36,2 pct. af FF hvilket vanskeliggør vurderingen, idet 

oplysninger om disse forpligtigelser er sparsomme. Bankgælden er kortfristet og formodes blandt 

andet at bestå af kassekreditter med variable renter, hvilket øger risikoen. Anden gæld indeholder 

afledte finansielle instrumenter, som måles til dagsværdi, så som terminsforretninger, optioner og 

rente- og valutaswaps, der vurderes risikoneutrale. 

Størrelsen på NFF i forhold til egenkapitalen har stor betydning for den samlede vurdering, og med 

en soliditetsgrad på 68 pct. vurderes den finansielle risiko som lav til middel. 

                                                

98 ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, C. Petersen, T. Plenborg, 2005, s. 224 
99 ”Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele”, FSR, Rådgivningsudvalget, 2002, s. 15 
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5.2 Driftsmæssig risiko 

Den driftsmæssige risiko kan opdeles i tre risikokategorier; eksterne, strategiske og operationelle 

risici. Hver kategori påvirkes af forskellige faktorer, som i følgende afsnit vil blive analyseret. 

5.2.1 Eksterne risici  

Eksterne risici hænger tæt sammen med den strategiske samfundsanalyse, altså PEST-modellen. 

Ambu har kun begrænset eller ingen mulighed for at øve indflydelse på disse risici. 

Den økonomiske recession på Ambus hovedmarkeder har forårsaget et 20 pct. fald i elektive ikke-

livsnødvendige operationer, hvilket har påvirket Ambus drift i lav grad. Sundhedsreformen i USA er 

endnu ikke præsenteret, og derfor er der en mulighed for at den medicotekniske branche kan 

påvirkes, men dette vurderes ikke at være tilfældet jf. afsnit 3.1.1. 

De eksterne risici vurderes lave på baggrund af ovenstående. 

5.2.2 Strategiske risici 

De strategiske risici er især knyttet til brancheforholdene jf. analysen af Porter’s Five Forces. 

Den største branchemæssige risiko er sammenslutningen af hospitaler og andre sundhedsudbydere i 

såkaldte GPO’er, som dermed øger deres forhandlingsstyrke. Dette er en permanent trussel/risiko, 

som Ambu og den resterende medicobranche er udsat for, og dermed konkurreres der på lige vilkår. 

Ambu har en strategisk i fordel i form af produktion i lavomkostningslande, samt et stærkt brand. 

Derudover kan aggressive konkurrenter som LMA være skyld i øget omkostninger til retssager med 

mere og priskrige ved opgør om markedslederpositionen. 

På baggrund af ovenstående og konklusionerne fra den strategiske analyse vurderes de strategiske 

risici at være middel, især som følge af GPOernes udbredelse. 

5.2.3 Operationelle risici 

De operationelle risici kan især forbindes med svagheder, som findes i værdikæde- og 

regnskabsanalysen.  

Disse virksomhedsspecifikke risici har størst effekt på områder, der ligger Ambus strategiske fordele 

nær. Ambus stærke brand kan være meget sårbart overfor kritisk omtale af produkternes kvalitet, 

og i værste fald defekte produkter, også selv om omtalen er usand. Dette oplever virksomheden i 

mindre skala da LMA påstod i markedsføringsmateriale tilegnet det tyske marked, at Ambus 

produkter var risikable at benytte jf. 3.3.1.6. Ambu mærkede kortvarig en mindre nedgang i salget. 

Det må dog konkluderes at jo længere tid produkterne har været på markedet, jo mindre chance er 

der for disse svigt så længe produktion og kvalitetskontrol forbliver i fokus. Analogt er der samtidig 

størst chance for nyudviklede produkter, der mod forventning svigter, og dermed kan udløse dårlig 

omtale. Sandsynligheden vurderes som lav, men effekten er stor såfremt det sker. 

Andre operationelle risici i relation til værdikæden, er den geografiske afstand mellem produktion og 

resterende funktioner, herunder ledelse, udvikling og administration. Ambu har indtil videre haft en 

dansk leder til at overse den daglige drift i Asien, hvilket især vurderes vigtigt ved etablering af et 

nyt produktionsapparat. Dermed har ledelsen i større udstrækning hands-on, men samtidig dannes 
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der erfaringer, der kan betyde, at en dansk leder ikke er nødvendig på længere sigt. Risikoen for 

betydelige fejl, og deraf øgede omkostninger vurderes dog lav. 

Et af Ambus fokusområder i den nye strategiplan er produktudvikling. Time-to-market skal forbedres 

og flere produkter skal lanceres, dikterer strategien. Såfremt dette ikke sker, kan det have negativ 

indflydelse på væksten. En efterlevelse af denne strategi kan virker usikker idet lignende strategiske 

målsætninger har været i fokus de sidste 10 år, og der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved 

ydereligere effektivisering uden større investeringer. Investeringsniveauet i F&U forventes dog at 

stige lidt da der er iværksat en mindre restrukturering af udviklingsafdelingen jf. afsnit 3.3.1.4. De 

nye målsætninger stiller store krav til succesraten i udviklingsafdelingen fremadrettet, og derfor er 

risikoen aktuel og vurderes som middel. 

Regnskabsanalysen har ikke givet anledning til fremhævning af nogle særdeles risikofyldte poster 

eller forhold. Der kan dog nævnes at især indtjeningsevnen er følsom overfor valutakursreguleringer 

(ved fald i USD) og manglende omsætning. Valutakursreguleringer ligger dog ikke inden for 

kernedriften, men betragtes 

som en usædvanlig post, 

der holdes ude af core OG. 

Da resultatopgørelsen er 

funktionsopdelt, er det ikke 

muligt at udlede de fast 

omkostninger fra de 

variable, men med et indgående indblik i virksomheden vurderes disse ikke at være usædvanligt 

store i forhold til (typiske??) kapitalintensive virksomheder. 

De sidste forhold, der medtages i den driftsmæssige risikovurdering er likviditetsrisikoen for 

posterne i arbejdskapitalen, tilgodehavende fra salg, leverandørgæld og varelagre jf. Tabel 19.  

En indikator for den kortsigtede likviditetsrisiko er det antal dage, som det tager at omsætte 

varelageret til kontanter, også defineret som likviditetscyklussen100. Arbejdskapitalposterne udvikler 

sig positivt og antal dage i likviditetscyklussen falder fra 136 til 126, hvilket tegner på en stram 

styring af posterne. Disse forventes fortsat at udvikle sig positivt med implementering af det nye 

forecastingsystem, nedskæring i sortimentet af overflødige produkter og en general forbedret IT-

infrastruktur. Den kortsigtede likviditetsrisiko anses som lav.  Den samlede operationelle risiko 

vurderes lav til middel, især med henblik på de høje krav til produktudviklingen. 

Ud fra ovenstående analyse af den eksterne, strategiske og operationelle driftsrisiko fastsættes 

denne som middel, især som følge af forholdene i den strategiske risikoanalyse. 

5.3 Sammenfatning af risikoanalyse 

Udvalgte emner i relation til den finansielle og driftsmæssige risiko blev analyseret for at kunne 

ansætte egenkapitalens systematiske risiko på et velbegrundet grundlag. 

Den strategiske analyse har især dannet basis for værdiansættelsen, hvor især kvalitative 

indikatorer er medtaget frem for udelukkende finansielle indikatorer. Dette forhold gør ikke målingen 

                                                

100 ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, C. Petersen, C. og T. Plenborg, T., 2005, s. 262 

Lagerdage for udvalgte poster 05/06 06/07 07/08

Varebeholdning ‐ lagerdage 66,0 64,5 66,4

Tilgodehavende fra salg ‐ lagerdager 86,0 88,2 77,6

Leverandører og tjenesteyd. ‐ lagerdage ‐16,1 ‐17,4 ‐18,4

Likviditetscyklus (antal  dage) 135,9 135,3 125,7

Tabel 19 - Kortsigtet likviditetsrisiko 

Kilde: Ambu Årsrapporter 2004/05 til 2007/08 og egen tilvirkning 
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mindre pålidelig da det kan siges, at de kvalitative risikoindikatorer blot er et spejlbillede af de 

finansielle indikatorer. Sidstnævnte måler ofte ændringerne i den underliggende risiko med en vis 

forsinkelse, og har altså en ex-post betragtning modsat de kvalitative indikatorer. 

Hvis Ambu kun blev finansieret via egenkapital, og dermed ikke havde fremmedkapital af nogen art 

ville den driftsmæssige risiko være lig den systematiske risiko jf. betarelationen. Dette er dog ikke 

tilfældet, og derfor forekommer der en vis grad af gearing, som blev analyseret til at udgøre en lav 

til middel risiko. 

Dermed bliver den samlet risiko, βek, vurderet til neutral og kan dermed konverteres til en βek på 

0,85 til 1,15101. Da den finansielle risiko analyseres til lidt under middel, vurderes en beta på 0,95, 

altså lige under markedsporteføljen, at være passende. Den gennemsnitlige driftsmæssige risiko for 

amerikanske virksomheder inden for medical supplies udregnes til 0,82102, hvilket ligger fint i tråd 

med ovenstående vurdering, da der her skal tillægges en finansiel risiko, og derfor vil en βek på 0,95 

blive anvendt til værdiansættelsen.  

  

                                                

101 ”Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder 
og virksomhedsandele”, FSR, Rådgivningsudvalget, 2002, s. 15 
102 ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, C. Petersen, C. og  T. Plenborg, T., 2005, s. 161 
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6 Budgettering 

Budgettet udarbejdes med udgangspunkt i den reformulerede balance og resultatopgørelse. Denne 

udvikling, som i princippet kan fremskrives mekanisk, vil justeres i forhold til ovenstående analyser.  

Da Ambu sidst har offentliggjort regnskabstal for Q2 2008/09 før skæringsdatoen, benyttes disse 

tillige i fremskrivningen.  

Nedenfor opsættes en række budgetforudsætninger, der skal danne basis for fremskrivningen, såvel 

i den eksplicitte budgetperiode som i terminalperioden. Størstedelen af value drivers er tæt 

forbundet med omsætningen som en procentdel heraf, og dermed er omsætningen den primære 

value driver. 

De samlede budgetforudsætninger kan findes i bilag 11.16 til 11.19. 

6.1 Budgethorisont 

Budgethorisontens længde er valgt ud fra Ambus markedsforhold, idet omsætningsvæksten har 

været den faktor i budgetperioden, der senest er faldet til en konstant vækstrate. Dermed har 

budgetperioden opnået en steady state. Dette forhold har været afgørende for den eksplicitte 

budgetperiodes længde på ni år frem til 2016/17. Oprindeligt var denne periode seks år, men ved 

den endelige værdiansættelsesberegning blev det hurtigt tydeligt at faldet i de sidste budgetår var 

for stort, og derfor nåede de ikke et normaliseret niveau før terminalperioden. Derfor benyttes især 

de tre sidste budgetår til en udjævning og overgang til terminalperioden. 

Terminalperioden (t + 1) i 2017/18, diskuteres i afsnit 7.2 Estimering af terminalværdien. 

Mere specifikt er det forretningsområderne Respiratory Care og især Neurology, som har været 

årsag til budgetperiode på ni år, da markedsforholdene er gunstige som følge af de underliggende 

faktorer fra den strategiske analyse. Mere herom i budgetteringen af nettoomsætningen.  

Omkostninger, aktivernes omsætningshastighed og kapitalstrukturen er alle sikret, således at de 

forholdsmæssigt vokser konstant med salget.  

6.2 Nettoomsætning 

Et af de primære formål med den strategiske analyse har været at opnå et pålideligt grundlag for 

estimeringen af Ambus fremtidige omsætningsvækst. Derfor vil budgetteringen af nettoomsætningen 

især gøre brug af de afgørende vækstfaktorer, som er opsummeret i SWOT-analysen. De resterende 

budgetposter, herunder diverse omkostningsposter, vil derimod både understøttes af den strategiske 

analyse og af regnskabsanalysen.  

6.2.1 Forudsætninger for omsætningsestimering 

Informationer fra Q2 2008/09 regnskabsmeddelelse vil benyttes til estimering af hele regnskabsår 

2008/09. 

Ambus omsætningsestimatet for 2008/09 er på 850 mio. kr. ved en gennemsnits USD på 550. Den 

17. August 2009, som er skæringsdatoen for indhentning af ny information jf. afsnit 1.2, ligger USD 

kursen på 528, men med en gennemsnitskurs år til dato på 564. Omsætningen vurderes at være 

lavt sat i forhold til de enkelte områders salgsvækst år til dato. Tillige er der andre faktorer fra den 
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strategiske analyse, som kræver hvert forretningsområdes vækst justeret. Disse omtales senere.  År 

til dato salgsvæksten i Q2 meddelelsen, samt det historiske gennemsnit benyttes derfor som 

referencepunkt, og justeres når det skønnes nødvendigt. Det skal understreges at valutaudsvingene 

også har en begrænset effekt på den samlede omsætning, da USA ”kun” bidrager med 27 pct. af 

omsætningen, men dog med en voksende andel.  

6.3 Samlet omsætning – budgetteret 

Som det ses af tabellen nedenfor, forventes den samlede omsætningsvækst gennemsnitligt at vokse 

med 6,9 pct. per år i den eksplicitte budgetperiode. Denne vækst kan dekomponeres i en vækst for 

hvert forretningsområde. 

Tabel 20 - Historisk og budgetteret omsætning fordelt på forretningsområder 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Det har været nødvendigt at budgettere væksten inden for hvert SBU i stedet for en samlet vækst, 

eller vækst fordelt på geografiske markeder. Dette er fordi de enkelte SBUer har særlige 

vækstfaktorer, som kan siges at være de primære drivere, der er bestemmende for Ambus samlede 

vækst. 

I følgende afsnit uddybes de enkelte forretningsområders vækst. Gennemgangen vil fokusere på 

følgende forhold når det er muligt: 

• Omsætning: pris og mængde potentiale 

• Markeder: Vesteuropa og Nordamerika (og Kina/Rusland i begrænset omfang) 

• Særlige faktorer: fra SWOT-analysen, der kan påvirke omsætningen 

Mængdepotentialet i USA er nært forbundet med kontraktindgåelse med de større GPOer (bl.a. 

Premier, Novation og Magnet) på markedet. Dette forhold gælder især de tre 

kerneforretningsområder, med hospitaler som den primære målgruppe. 

Tillige vil en intensiveret salgsindsats med forøgelse på 16 pct. i sælgerstaben på begge 

hovedmarkeder have en effekt på alle SBUer. 

Nye produkter er i høj grad afgørende for de enkelte SBUers fortsatte vækst. Alle Ambus produkter 

følger en livscyklus, som uundgåeligt ender i en periode med afmatning og lavere vækst. Derfor er 

Ambus strategiske tiltag og fokus vigtig, når det gælder produktudvikling og akkvisitioner. Det 

forventes, at begge strategier i stor udstrækning lykkedes. Dette forhold er vigtigt at inkludere i 

estimeringen af salgsvæksten.  

Da der i høj grad ikke skal tages hensyn til cykliske mønstre som følge af udsving i 

verdensøkonomien, gør dette budgetlægningen, alt andet lige, lettere og mere pålidelig. Alligevel 

skal det understreges, at der forbindes stor usikkerhed ved en estimering af Ambus vækst så langt 

frem i tiden. 

Forretningsomr. Historik Terminal
(Beløb i  t.kr. og pct.) 07/08 08/09E 09/10E 10/11E 11/12E 12/13E 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18T
Respiratory Care 16,9% 10,0% 12,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0%
Cardiology 4,0% 8,0% 6,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Neurology 13,8% 20,0% 25,0% 28,0% 20,0% 15,0% 12,0% 10,0% 8,0% 5,0% 5,0%
Training 3,9% ‐2,0% 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Immobilization 1,9% 8,0% 5,0% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Omsætning i alt 9,7% 9,2% 10,0% 10,2% 8,3% 7,0% 5,8% 5,5% 5,2% 3,7% 3,7%

Budgetteret omsætning
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6.3.1 Respiratory Care 

Det nylancerede aScope, som hører under SBUen Respiratory Care vil sammen med larynxmaskerne 

være afgørende for en vækst højere end markedsvæksten i den eksplicitte budgetperiode. 

Larynxmaskeområdet gennemgår stadig en konverteringsbølge fra flergangs- til engangsmasker, 

dog med aftagende hastighed.  

SBUen er presset prismæssigt på det Nordamerikanske marked. Ambus konkurrencefordele, så som 

kvalitet, brand indentity og det dybe sortiment, er afgørende for fortsat vækst. 

GPOerne forventes at få større udbredelse i Europa, og på sigt vil det betyde lavere salgspriser på 

markedet. Dog vil nye produkter ikke underlægges så stort prispres i starten. 

Nye markeder, så som Kina og Rusland kan betragtes som jokere på dette stadie, såfremt Ambu 

formår at penetrere markederne og skabe samme bevidsthed om virksomhedens brand identity. 

Gennemsnitsvæksten for SBUen er 12,5 pct. i den historiske regnskabsperiode. 

I Q2 meddelelsen var år til dato væksten på 12 pct., hvilket forventes reduceret til 10 pct. som 

helårsestimat grundet en lavere USD i andet halvår samt et fald på 20 pct. i elektive operationer i 

USA. I 2009/10 forventes væksten at stige med lanceringen af aScope, en intensiveret salgsindsats 

og markedsudvidelser.  

6.3.2 Cardiology 

Af de tre hoved-SBUer, vurderes Ambu at have mindst fokus på Cardiology, hvilket påvirker 

væksten. Der er ikke meldt ud om nogle nye produktlanceringer, hverken af nye produkter eller 

forbedrede udgaver. Med et gennemsnit på 2,8 pct. vækst om året vurderes hovedmarkedet at være 

i modningsfasen.  

Den øgede salgsindsats og markedsudvidelserne forventes at drive væksten, og modsatrettet vil der 

komme øget prispres på det Europæiske marked i sidste halvdel af budgetperioden. Dermed 

forventes væksten at falde fra nuværende otte pct. jf. Q2 meddelelsen til omkring tre pct. frem til 

terminalperioden. 

6.3.3 Neurology 

Neurology forventes at blive Ambus hurtigst voksende SBU. Dette skyldes de gunstige 

fremtidsudsigter, som blev fremhævet i samfunds- og brancheanalysen. Nuværende markedsvækst 

skønnes til en vækstrate på 12 pct. med forventning om et voksende antal livsstilsygdomme, samt 

en større ældre befolkning er de underliggende faktorer meget gunstige. 

Internt har Ambu påvirket væksten med opkøb af Sleepmate, som komplementeres af egne 

produkter. En intensiveret salgsindsats og markedsudvidelse vil selvfølelig også have positivt 

indvirkning herpå. 

Med en gennemsnitlig salgsvækst på 17 pct. historisk, 24 pct. i første halvår 2008/09 og med en 

lavere USD, forventes et helårsestimat på omkring 20 pct. Herefter forventes en voksende vækst i 

de to efterfølgende regnskabsår, som følge af de gunstige markedsforhold. 
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6.3.4 Training og Immobilization 

Disse to forretningsområder som Ambu tidligere har kaldt maintain-områder103, står i skyggen af 

hovedområderne.   

Salget af træningsmanikiner er faldet en anelse jf. afsnit 3.1.4 da kunder udskyder køb på grund af 

den økonomiske recession. Den gennemsnitlige salgsvækst ligger på 1,7 pct. hvilket bekræfter at 

markedet er i modningsfasen. Dog forventes en tilbagegang på minus to pct. i første budgetår, 

hvilket understøttes at Q2 regnskabet. På sigt, efter krisen, forventes væksten at stabilisere sig til 

omkring tre pct. da markedet er modnet, og Ambu har ikke meldt ud at der vil blive foretaget nye 

investeringer på dette område. 

Nakke- og kravestøtter samt andre produkter inden for immobilization området har haft en god 

halvårsvækst på ni pct. i et ligeledes modnet marked. Den historiske vækst har været meget 

svingende med en gennemsnitlig vækst på minus 0,4 pct. Det forventes, at den større salgsstyrke 

og markedsudvidelsen får en afsmittende positiv effekt, hvorefter den langsigtede vækstrate lander 

på to pct. 

6.4 Driftsomkostninger 

Nedenstående budgetteringsforudsætninger findes mere detaljeret i bilag 11.17. 

En general effektivisering af IT-infrastrukturen og dermed arbejdsgangene vil på længere sigt have 

en mindre positiv effekt på det generelle omkostningsniveau i organisationen. 

6.4.1 Produktionsomkostninger 

Niveauet for produktionsomkostninger har de seneste år været omkring 44 pct. af 

nettoomsætningen med marginal faldende tendens. Dette til trods for råvarepriserne har været 

relativt høje i 2007/08, men dog sikret med terminskontrakter. De lave løn- og 

produktionsomkostninger i Asien vurderes derfor at være hovedårsagen til den faldende tendens. 

Offshoring er medvirkende til permanent lavere produktionsomkostninger, og råvarepriserne 

formodes på lang sigt at være neutrale. I den strategiske analyse blev det belyst, at størstedelen af 

råvareomkostningerne består af underleverandørernes forarbejdningsomkostninger jf. afsnit 3.2.3.1. 

I 2011 er 90 pct. af produktionsapparatet flyttet til Asien, og i 2014 vurderes resten at være flyttet, 

hvilket bidrager med et mindre fald i produktionsomkostningerne fra 2009/10E. I 2013/14 forventes 

der et yderligere mindre fald, svarende til et halvt procentpoint af omsætningen, som følge af 

udnyttelse af stordriftsfordele på det nye anlæg og udvidet markeder. 

Usikkerhedsfaktorerne i den eksplicitte budgetperiode består hovedsagligt af ændringer i 

råvarepriser og bruttomargin på nye og tilkøbte produkter, herunder aScope, Sleep og eventuelt 

andre produkter. 

6.4.2 Salgsomkostninger 

Salgsomkostninger i pct. af omsætningen forventes at stige som følge af en 16 pct. stigning i 

sælgerstaben, samt etablering af nye salgskontorer. Den intensiverede salgsindsats har ligeledes 

                                                

103 Ambu, Årsrapport 04/05, s.11 
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øget omsætningen, men den fulde effekt heraf er forsinket. Derfor forventes salgsomkostninger i 

pct. af omsætningen at stige fra et gennemsnit på 21,2 pct. til 21,7 pct., hvilket svarer til en relativ 

omkostningsforøgelse på 4,3 mio. kr., som ikke er ”dækket” af omsætningen de første halvandet år. 

Derefter falder den tilbage på 21,2 pct. med forventning om en fuld mersalgseffekt. 

6.4.3 Udviklingsomkostninger 

En intensivering af F&U øger udviklingsomkostningerne, men har ikke nær så hurtig effekt på 

omsætningen som forøgelse af salgsstaben har. Intensiveringen vil hovedsageligt påvirke 

investeringsniveauet i immaterielle aktiver og deraf afskrivningerne. Dog skal, ifølge IAS 38, F&U 

omkostningerne omkostningføres såfremt de ikke lever op til indregningskriterierne for immaterielle 

aktiver104. Udviklingsomkostningerne forventes midlertidigt at stige til 2,3 pct. af omsætningen de 

følgende tre år og vil derefter finde det historiske gennemsnit. 

6.4.4 Ledelse og administrationsomkostninger 

Ledelse og administrationsomkostninger har ligget på et gennemsnitligt niveau på 15,7 pct. af 

nettoomsætningen. Dette niveau vurderes en anelse højt da advokatomkostninger til den verserende 

patentsag er inkluderet heri. I afsnit 3.3.1.6 Sag om patentkrænkelse, dokumenteres en forventet 

ekstraomkostning til advokatbistand på 15 mio. kr. for 2008/09. Beløb for historiske regnskabsår 

haves ikke, men det vurderes at omkostningerne har været på minimum fem til 10 mio. kr., og 

dermed vil niveauet for ledelse og administrationsomkostninger komme ned omkring 15,2 pct. 

Denne sats vil benyttes i den eksplicitte budgetperiode fra 2011/12, idet retssagerne forventes at 

være afsluttet på dette tidspunkt.  

De inkluderede advokatomkostninger er de eneste transitoriske poster, der vurderes rimelige at 

budgettere. 

6.4.5 Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger sættes til 19 pct. af materielle anlægsaktiver tillagt færdiggjorte 

udviklingsprojekter, hvilket svarer til det historiske gennemsnit. 

6.5 Selskabsskat 

Driftsoverskuddet beskattes med den gældende danske selskabsskattesats på 25 pct. i budgettet. 

Den effektive skatteprocent er på 26,5 pct. i 2007/08, men svinger markant årene forinden jf. Tabel 

14 [p. 57], både som følge af skattenedsættelsen fra 28 til 25 pct., men og grundet påvirkning fra 

udenlandske datterselskaber. 

6.6 Balanceposter 

Aktivposterne er budgetteret ved at fremskrive den inverse AOH for nedenstående poster. Den 

strategiske analyse samt regnskabs- og risikoanalysen har givet anledning til manuelle korrektioner 

af nogle 1/AOH-værdier. Derfor er denne opsplitning af NDA foretaget. De budgetterede 

balanceposter findes i detaljer i bilag 11.18 og 11.19. 

                                                

104 Regnskabshåndbogen 2009, PWC, s. 84 
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6.6.1 Immaterielle anlægsaktiver 

De immaterielle aktiver, herunder posten ”færdiggjorte udviklingsprojekter”, er vurderet til at være 

højere end gennemsnittet på sigt. Dette skyldes øget fokus på F&U med nye udviklingsafdelinger i 

produktionsenhederne i Asien. Ligeledes er der oprettet et nyt F&U team i Ølstykke, som skal lancere 

helt nye produkter med en lavere time-to-market. Den gennemsnitlige 1/AOH har ligget mellem 

0,222 og 0,239 med et gennemsnit på 0,320.  

Det skal bemærkes at korrelationen mellem omsætningen og udviklingen i anlægsaktiver er 

betydeligt mindre end korrelationen til arbejdskapitalen som følge af aktivernes karakter. En stigning 

i immaterielle aktiver kan betyde igangværende udvikling af nye produkter, men en egentlig 

omsætningspåvirkning kan være forsinket i flere år før produkterne lanceres. Omvendt kan det 

siges, at med en større omsætning bør der i faktiske tal investeres i udviklingsafdelingen for at 

forblive konkurrencedygtig og som minimum følge branchegennemsnittet. Problemstillingen minder 

om hønen og ægget. 

I forhold til den konkrete budgettering erfares det at ændringen i anlægsaktiverne ved udregning af 

FCF vil have et urealistisk højt niveau hvis de følger omsætningsvæksten med en konstant rate fra 

første budgetår. Derfor er stigning gradvis til den når et historisk gennemsnit efter fire år.  

6.6.2 Materielle anlægsaktiver 

Ovenstående forhold gælder også for materielle anlægsaktiver.  

Disse aktiver forventes ikke at vokse mere end omsætningen da Ambu er i sidste fase hvad angår 

udvidelsen af produktionskapaciteten i Malaysia. Det gennemsnitlige CAPEX niveau er lidt højt, idet 

investering i bygninger og produktionsanlæg forventes at være aftagende. 

6.6.3 Arbejdskapital 

Implementeringen af nyt forecasting- og ERP-system, reducering i antallet af produkter samt øget 

fokus på driftslikviditeten, forventes at resultere i et faldende antal lagerdage. Ved vurderingen af de 

kortsigtede likviditetsrisici i risikoanalysen, blev antallet beregnet til omkring 65 til 66 lagerdage. 

Med effektiviseringen forventes et snit på 64 dage, hvilket svarer til en 1/AOH værdi på 0,175 på 

basis af 2007/08. Et centrallager i Europa vil have større effekt, men skal selvfølgelig vurderes 

lønsomt. 

Tilgodehavender fra salg er forbedret med et fald til 77,6 lagerdage fra omkring 87. Faldet kan være 

et tegn på kortere kredittider eller bedre debitorstyring og forventes at ligge i niveauet 80 dage 

fremadrettet. 

Nøgletalsdage for leverandørgæld er støt stigende, hvilket er positivt for likviditeten, men ved 

nærmere undersøgelse står der i noteforklaringen til andre tilgodehavende105: ” Stigningen i andre 

tilgodehavender udgjorde 15,0 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes øgede forudbetalinger af 

leverandører i Kina i forbindelse med overgangen til lokal sourcing, […]”. 

                                                

105 Ambu, Årsrapport 2007/08, s. 33 
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Dermed er niveauet for leverandørgælden usikkert, og estimeres derfor til det historiske gennemsnit 

i budgettet. 

6.6.4 Øvrige balanceposter 

De resterende balanceposter er fastlagt ud fra niveauet i det historiske gennemsnit. 

Kapitalstrukturen vil blive diskuteret i et senere afsnit. 

6.7 Estimering af det frie cash flow 

Med ovenstående budgetforudsætninger er det nu muligt at budgettere det frie cash flow. 

Tabel 21 - Budgettering af Frit Cash Flow 

 
Kilde: egen tilvirkning 

I ovenstående tabel findes det beregnede FCF for budget- og terminalperioden. 

  

Udregning af FCF Terminal
(Beløb i  t.kr.) 08/09E 09/10E 10/11E 11/12E 12/13E 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18T
Nettoomsætning 856.654 942.736 1.038.894 1.125.280 1.203.726 1.273.025 1.342.885 1.412.292 1.465.099 1.519.989
Driftsomkostninger 767.167 830.116 915.183 980.243 1.042.559 1.096.214 1.156.372 1.216.139 1.261.611 1.308.878

Driftoverskud før skat (core OGsalg før skat) 89.486 112.619 123.712 145.037 161.167 176.810 186.513 196.153 203.488 211.111

Afskrivninger og amotiseringer 43.295 47.646 52.900 57.513 61.522 65.064 68.635 72.182 74.881 77.687
Skat af drift ‐22.372    ‐28.155    ‐30.928    ‐36.259    ‐40.292    ‐44.203    ‐46.628    ‐49.038    ‐50.872    ‐52.778   

Cash earnings 110.410   132.110   145.684   166.291   182.398   197.672   208.520   219.297   227.497   236.020  

+/‐ Forskydning i arbejdskapital
Δ Varebeholdning ‐7.169      ‐15.064    ‐16.828    ‐15.118  ‐13.728  ‐12.127  ‐12.226  ‐12.146  ‐9.241    ‐9.606     
Δ Tilgodehavender fra salg ‐15.645    ‐18.335    ‐20.482    ‐18.400    ‐16.709    ‐14.761    ‐14.880    ‐14.784    ‐11.248    ‐11.692   
Δ Andre driftsaktiver 3.593        ‐3.013      ‐3.366      ‐3.024      ‐2.746      ‐2.425      ‐2.445      ‐2.429      ‐1.848      ‐1.921     
Δ Driftsforpligtigelser (Kreditorer m.m.) 2.320        6.284        7.020        6.306        5.727        5.059        5.100        5.067        3.855        4.007       

Pengestrøm fra driften 93.509      101.982   112.029   136.056   154.942   173.417   184.069   195.005   209.015   216.808  

+/‐ Anlæginvesteringer og ‐frasalg
Δ Immatrielle aktiver ‐6.249      ‐18.163    ‐27.562    ‐19.957    ‐29.217    ‐15.869    ‐15.998    ‐15.894    ‐12.093    ‐12.570   
Δ Materielle aktiver ‐5.543      ‐18.938    ‐21.155    ‐19.005    ‐17.258    ‐15.246    ‐15.369    ‐15.269    ‐11.617    ‐12.076   

Frit cash flow til långivere og ejere (FCF) 81.717      64.880      63.312      97.094      108.467   142.302   152.701   163.841   185.304   192.163  

Budgetperiode
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7 Værdiansættelse 

På baggrund af de forudgående analyser er det nu muligt at foretage den egentlige værdiansættelse 

af Ambu.  

I dette kapitel vil de finansielle begreber, teorier og diverse forudsætninger kun uddybes når det 

skønnes nødvendigt. Fokus ligger overvejende på de praktiske aspekter af den egentlige 

værdiansættelse. 

Den kapitalværdibaserede DCF-model vil ligge til grund for værdiansættelsen. Denne er valgt især af 

to årsager. For det første er det en cash flow baseret model, og dermed påvirkes den ikke af den 

anvendte regnskabspraksis, såfremt den analytiske resultatopgørelse og balance er reformuleret 

korrekt. Dette kan især være en fordel hvis der er større usikkerhed forbundet med virksomhedens 

bogførte værdi. Usikkerhed forbindes i dette sammenhæng ofte med værdiansættelsen af 

immaterielle aktiver, så som goodwill, patenter og lignende. Ambu er absolut en virksomhed hvor 

innovation og udvikling er essentiel for overlevelse, og derfor er DCF-modellen velegnet til at måle 

Ambus værdiskabelse gennem pengestrømmen fra drifts- og investeringsaktiviteterne. 

Den anden årsag til benyttelse af DCF-modellen, er dens popularitet og tilgangsvinkel. Mange 

analytikere bruger den i praksis, og modellen er relativ let at forstå. 

Cash flow modellen forsøger at estimere virksomhedens værdi på baggrund af de forventede cash 

flow i budgetperioden, som tilbagediskonteres med en rente, der afspejler virksomhedens 

risikoprofil, baseret på kapitalstrukturen. 

 Den generelle DCF-model kan udtrykkes således: 

Ligning 1 - DCF-modellen 

EV
FCF
1 r

∞

 

FCF er det frie cash flow jf. Tabel 21 til tiden t. rt er diskonteringsrenten til tiden t, hvilket normalt 

kaldes de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). EV0 er nutidsværdien af 

virksomheden, inklusiv gæld og egenkapital.  

WACC beregnes med følgende forskrift: 

Ligning 2 - WACC (kapitalomkostninger) 

WACC  
G
EV

· k 1 T  
EK
EV

· k  

Gm og EKm er markedsværdien af gælden (NFF) og egenkapitalen, og summen heraf er 

markedsværdien af virksomheden, EV. T er den gældende skattesats. kek og kg er ejernes afkastkrav 

og finansielle omkostninger før skat. 

DCF-modellens grundlæggende forudsætning er, at al overskydende likviditet udloddes til 

aktionærerne eller geninvesteres i projekter, som giver en nutidsværdi (NPV) lig nul. Det betyder, at 

afkastet på den givne investering er lig afkastkravet, hvilket købet af Sleepmate er et eksempel på i 
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denne opgave. Begrundelsen findes i økonomisk teori om kapitalmarkedet, som anses for værende 

perfekt, og dermed er det ikke muligt at outperforme markedet konsekvent og betydeligt106. 

WACC vil yderligere blive behandlet nedenfor. 

7.1 Kapitalomkostninger – WACC 

I de følgende afsnit estimeres WACC, som er delt i henholdsvis egenkapitalomkostninger og 

fremmedkapitalomkostninger. 

7.1.1 Fastlæggelse af den langsigtede kapitalstruktur 

Ved kapitalstrukturen forstås forholdet mellem markedsværdien af egenkapitalen og 

fremmedkapitalen. Det er et fundamentalt problem, at markedsværdien af egenkapitalen indgår i 

WACC når det netop er forsøgt at estimere denne værdi med værdiansættelsen.  

Derfor benytter man i praksis andre tilgangsmuligheder, så som at benytte virksomhedens 

nuværende kapitalstruktur baseret på markedsværdier, en variabel kapitalstruktur eller en target 

kapitalstruktur, vurderet på basis af virksomhedens historiske niveau og sammenlignelige 

virksomheder107.I dette tilfælde benyttes førstnævnte metode. 

Markedsværdien fortæller mere om Ambus reelle værdi frem for den bogførte egenkapital, idet 

markedsværdien inkluderer de fremtidige forventninger til værditilvæksten. Anderledes er det med 

de nettofinansielle forpligtigelser, som i regnskabet er opgjort til dagsværdier, og dermed grænser 

op ad markedsværdier. Derfor benyttes de nettofinansielle forpligtigelser, som er 206.087 t.kr. 

ultimo 2007/08. 

Markedsværdien (antal aktier gange kurs) af egenkapitalen den 17. august 2009 er 1.128.248 t.kr., 

hvilket svarer til en egenkapitalandel på 85 pct., mens gældsandelen er på 15 pct. 

Ambu har ikke kommunikeret nogen strategi for en langsigtet kapitalstruktur, og dermed vurderes 

det, at den nuværende kapitalstruktur er det bedste estimat. 

Selvom Ambu ikke har offentliggjort en kapitalstruktur, så vurderes det, at ledelsen alligevel har 

gjort sig overvejelser omkring denne med en målsætning om: 

• Yderligere akkvisitioner 

• Ekspansion i Asien og Rusland 

Som følge heraf, anses det for relevant at foretage en følsomhedsberegning på baggrund af en 

ændring i kapitalstrukturen for at se i hvilken grad det vil påvirke den teoretiske aktieværdi.  

7.1.2 Fremmedkapitalomkostninger 

Fremmedkapitalens afkastkrav, er det afkast som långiver kræver for at låne penge til Ambu. Som 

tidligere skrevet i risikoanalyse, så vil afkastkravet være større, jo større risiko der er forbundet med 

                                                

106 ”Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and Valuation”, Stickney m.fl., Brown og Wahlen, 2007, 
s.39 
107 ”Prisfastsættelse på aktiemarkedet”, PwC, 2005, s. 4 
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lånet eller virksomheden. Det gælder både for ejere og långivere. Fremmedkapitalomkostningerne 

før skat kan estimeres med følgende forskrift: 

Ligning 3 - Fremmedkapitalomkostninger 

k r r  

Skattesatsen på 25 pct. ganges ved udregningen af WACC, og er derfor ikke med heri, rf er den 

risikofrie rente og rs er et selskabsspecifikt tillæg.  

I det følgende afsnit vil hver af ovenstående variable estimeres. 

7.1.2.1 Estimering af den risikofrie rente 

Den risikofrie rente estimeres normalt på basis af en effektiv rente på et risikofrit papir med lang 

varighed. Den lange varighed sikre en overensstemmelse med de pengestrømme, der skal 

tilbagediskonteres. 

I denne sammenhæng er den toneangivende 10-årige statsobligation, som er 3,58 pct. valgt108. Det 

skal bemærkes, at renteniveauet i skrivende stund er historisk lavt, og det kan derfor være 

nødvendigt at justere for dette ved større stigninger. 

7.1.2.2 Estimering af det selskabsspecifikke risikotillæg 

Som tidligere analyseret har enhver virksomhed en driftsmæssig og finansiel risiko såfremt 

virksomheden benytter sig af fremmedkapital. Långivere tager også højde for en sådan risiko, som 

normalt vises ved hjælp af kredit ratings. Det har dog ikke været muligt at finde Ambus kredit 

rating, og derfor vurderes den ud fra risikoanalysen. Det skal bemærkes, at risikoniveauet ikke er 

det samme for långivere som betaværdien på egenkapitalen, idet långivere skal betales før ejere ved 

en eventuel likvidation eller konkurs, og dermed har de en slags førstepant. 

Ambus risikotillæg vurderes som lavt, især som følge af virksomhedens lave gældsandel. Dermed 

sættes risikotillægget til 0,54 pct., svarende til en rating AA109. 

Ambus afkastkrav på fremmedkapitalen kan nu udregnes til (3,58 + 0,54 =) 4,12 pct. før skat. 

7.1.3 Egenkapitalomkostninger 

Ved fastlæggelse af egenkapitalomkostningerne (også kaldet ejerafkastkravet) tages der 

udgangspunkt i Capital Asset Pricing Model (CAPM) hvilket er den mest udbredte i praksis. CAPM 

bygger på en række forudsætninger, så som investor risikoavers, og handler i fuldt diversificerede 

porteføljer med al information tilgængelig på et friktionsløst marked. Disse uddybes ikke yderligere 

som følge af afhandlingens praktiske tilgang. Ejerafkastkravet estimeres således: 

Ligning 4 - Egenkapitalomkostninger 

k r  β E r  r r  

β er den systematiske risiko jf. Risikoanalysen. E(rm) er det forventede afkast på 

markedsporteføljen, og trækker man den risikofrie rente (på 3,58 pct.) fra, kaldes det 

                                                

108 http://nationalbanken.statistikbank.dk/ (den 17. august 2009) 
109 ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, C. Petersen, C. og T. Plenborg, T., 2005, s. 246 
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risikopræmien. Sidste element, rl, er et risikotillæg som følge af en likviditetsrisiko, som estimeres 

senere.  

7.1.3.1 Estimering af beta – systematisk risiko 

Der er flere metoder at estimere den systematiske risiko på. I Risikoanalysen blev denne estimeret 

til 0,95 på baggrund af en kvalitativ analyse. 

En anden metode er ved hjælp af en regressionsanalyse, hvor korrelationen mellem Ambus 

historiske kursdata og et udvalgt aktieindeks analyseres. Men allerede med disse forhold bliver der 

gået på kompromis med metodens ideelle forudsætninger, herunder manglende ex-ante kursdata, 

hensyn til påvirkning fra flere faktorer og illikviditet af aktien. Sidstnævnte forudsætning uddybes 

kort, og omhandler de høje krav til likviditeten af Ambus aktie. Såfremt en aktie er illikvid 

undervurderes den systematiske risiko og forklaringsgraden i regressionsanalysen kan blive meget 

lav, hvilket gør metoden mindre anvendelig. Der findes desværre ingen udbredt definition på hvornår 

en aktie er illikvid, det vil sige, at den har en relativt lav omsætning på markedspladsen.  

Som følge af, at Ambu er placeret i OMX SmallCap+ indekset, og har en begrænset omsætning hvor 

aktien ikke en gang handles hver dag, må den betegnes som relativ illikvid. Derfor vil den nævnte 

beta på 0,95 benyttes fremadrettet. En beta lig med en tolkes som, at investeringen har samme 

risiko som markedsporteføljen. Ved den fundne risiko estimeres det dermed, at risikoen er en anelse 

lavere end markedsporteføljen. 

7.1.3.2 Estimering af risikopræmien 

Risikopræmien på markedet [E(rm) – rf)] er forskellen på det forventede fremtidige afkast på 

markedsporteføljen og den risikofrie rente på 3,58 pct. Dermed udtrykker den det merafkast 

investor kræver for at investere i usikre aktiver frem for sikre. Dette merafkast justeres for risikoen, 

med betaværdien, ved investering i et specifikt aktiv, så som Ambus aktie. 

Estimeringen af afkastet på markedsporteføljen er forbundet med usikkerhed. Konsulenthuset 

PriceWaterhouseCoopers har i 2004 fastlagt risikopræmien til 4,4 pct. ved en undersøgelse hvori 12 

danske finansielle virksomheder deltog. Dette svarer til et markedsafkast på 7,8 pct., som vil blive 

benyttet fremadrettet. 

7.1.3.3 Estimering af likviditetspræmien 

Der findes ingen anerkendt formel for vurdering af likviditetspræmien, og derfor foretages 

estimeringen ud fra en kvalitativ vurdering.  

Som tidligere omtalt, er Ambus aktie relativt illikvid da dens omsætning er begrænset. Den lave 

likviditet kan give større kursudsving i perioder hvor SmallCap+ aktierne er attraktive eller 

uattraktive. Hvis der er større omkostninger og problemer med at konvertere aktier til kontanter, så 

vil investor kræve et større afkast for den øgede risiko. Dette er det bagvedliggende argument for at 

tilføje en likviditetspræmie til ejerafkastkravet. Samtidig argumenterer litteraturen for, at 

informationsstrømmen til markedet er mindre blandt virksomheder med disse aktier, og dermed 
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øges risikoen ved begrænset viden110. Dette synes dog ikke at være tilfældet for Ambu, idet 

virksomheden f.eks. afholder kvartalsvise webcasts hvori de har åbne dialoger med aktieanalytikere. 

Den 25. januar 2005 blev en fondsaktieemission vedtaget på generalforsamlingen. Dermed udstedte 

Ambu aktier til eksisterende aktionærer i forholdet 1:1. Formålet var at øge omsætningen for en 

relativ illikvid aktie. Ambus tidligere CEO Kurt E. Birk udtalte, at det skyldtes en større interesse fra 

især aktieanalytikere, der øgede efterspørgslen på SmallCap-aktien, som følge af flere analyser111. 

Et sidste argument for et virksomhedsspecifikt risikotillæg er ejerstrukturen. Der er meget delte 

meninger om hvorvidt en opdeling i A og B-aktieklasser er sundt for virksomheden og dens 

prisdannelse. I Ambus tilfælde sidder en lille gruppe slægtninge til grundlæggeren blandt andre og 

ejer A-aktier svarende til 62,8 pct. af stemmerettighederne. Fordelen ved denne kontrollerende 

investorgruppe er, at ledelsen kan få armplads og tid til at tænke langsigtet uden frygt for fjendtlige 

opkøb eller lignende. Dette skyldes, at investorgruppen har udtrykt en fælles solidaritetserklæring. 

Det er ikke altid isoleret set sundt for en virksomhed at blive opkøbt, f.eks. af en kapitalfond, som 

kan have en mere kortsigtet strategi for at tilgodese de høje kapitalomkostninger med videresalg for 

øje. Dette er dog et emne i sig selv, der derfor ikke vil diskuteres yderligere. 

Det skal dog påpeges, at der er en stor gruppe ikke-kontrollerende aktionærer med betydelige 

andele af aktiemassen, som reelt holdes udenfor beslutningsprocessen såfremt der skulle være en 

forestående virksomhedsovertagelse. Dette forhold kan være afgørende for at større (udenlandske) 

investorer ikke ønsker at investerer i Ambu, pga. den manglende og skævfordelte ejerkontrol. 

Med ovenstående betragtninger vurderes likviditetstillægget at være 1 pct., hvilket stemmer godt 

overens med det tidligere omtalte FSR notat. 

Afkastkravet fra ejerne kan nu udregnes som følge: 3,58 + 0,95 x (7,98 – 3,58) + 1,00 = 8,76 pct. 

7.1.4 Beregning af WACC 

WACC kan nu beregnes ud fra ovenstående analyse således: 

Ligning 5 - Beregning af WACC 

15
100

· 4,12  · 1 0,25  
85
100

  · 8,76 7,91 pct. 

Før beregningen af den teoretiske værdi, skal de grundlæggende forudsætninger for estimeringen af 

terminalværdien fastlægges. 

7.2 Estimering af terminalværdien 

Værdien af terminalperioden udregnes ved hjælp af voksende frit cash flow modellen (også kaldet 

Gordons vækstmodel).  

Ligning 6 - Voksende frit cash flow model 

Terminalværdi  
FCFt 1

WACC g 

                                                

110 Klitbo, T. ogJensen, T., 2004 
111 ”Medicoindustri: Ambu fordobler antallet af aktier”, Jyllands-Posten, 07.01.05, s.16 



VÆRDIANSÆTTELSE AF AMBU A/S                SIDE 80 AF 110 

   

Hvor FCFt+1 er det normaliserede niveau for virksomhedens frie cash flow i det første år efter 

budgetperioden, og g er den forventede vækst i virksomhedens frie cash flow i uendelighed. 

7.2.1 Vækst (g) 

Fastsættelsen af g, som er vækstraten på Ambus frie cash flow i terminalperioden, har stor 

betydning for terminalværdien. Dette ses senere i følsomhedsanalysen. 

Vækstraten i Ambus terminalperiode vurderes til at være 3 pct., hvilket svare til et niveau på 0,34 

procentpoint over et 10-årigt gennemsnit for inflationen i EU fra 1998 til 2008112. Den 

medicotekniske branche vurderes at have en generel høj vækstrate, som følge af de underliggende 

faktorer i den globale samfundsøkonomi, herunder befolkningstilvækst, øget gennemsnitsalder, 

velstand og livsstilsygdomme. 

Det forudsættes tillige, at Ambus risikoprofil ikke ændres i terminalperioden på trods af en forventet 

markant udvikling. Dermed benyttes den samme WACC også til beregning af terminalværdien.  

7.3 Beregning af aktiens teoretiske værdi 

Det er nu muligt at beregne Ambus markedsværdi, hvilket er gjort nedenfor. Det skal bemærkes at 

DCF og ovenstående vækstmodel er modificeret en anelse, således at den frie cash flow 

tilbagediskonteres medio budgetår, i stedet ultimo året, hvilket findes mere realistisk. 

Aktiekapitalen består både af A og B-aktier hvoraf B-aktierne er noteret på børsen. Det forudsættes, 

at A-aktier har samme værdi som B-aktierne til trods for forskellen i stemmerettigheder. I 

værdiansættelsesøjemed findes der dermed kun B-aktier, hvoraf de 14,4 pct. A-aktier er lagt til.  

For at beregne den teoretiske 

værdi af Ambu aktien fratrækkes 

markedsværdien af NFF fra EV 

da NFF er beregnet ud fra den 

frie pengestrøm, som både skal 

aflønne egenkapitalen og 

fremmedkapitalen.  

Som det kan ses i tabellen 

ovenfor, er Ambus aktie 

værdiansat til 200 kr. per aktie. Dette er lidt over det dobbelte af værdien af aktiekursen på 97 kr. 

den 17. august 2009.  

Umiddelbart virker det af meget, og derfor er alle fremskrivninger kontrolleret en ekstra gang for fejl 

i regnearket. Beregningerne viser altså, at Ambu aktien er betydeligt undervurderet, og at der er 

106 pct. afkastpotentiale. Der kan være mange forklaringer på denne afvigelse, som enten skal 

findes i analysen, eller i markedets vurdering af Ambus potentiale. Såfremt sidstnævnte er tilfældet 

kan markedet ikke betragtes som effektivt i teoretisk forstand. 

En opsummering af diverse forudsætninger for værdiansættelsen findes i bilag 11.22. 

                                                

112 Se bilag 11.21 for oversigt over inflation og BNP vækst i EU og verden 

Opsummering af værdiansættelse Beløb Indeks
NPV af budgetperioden 716.595 28%
NPV af terminalperioden 1.859.963 72%
Ambus teoretiske værdi (EV) 2.576.558 100%
Netto finansielle forpligtigelser  (NFF)  206.087 8%
Teoretisk værdi af egenkapitalen 2.370.471 92%
Antal aktier (i tusinde) 11.876
Aktiens teoretiske værdi 200
Kilde: egen tilvirkning 

Tabel 22 - Opsummering af værdiansættelse 

Comment [CW4]: I tabel 25 skal 
nettofinansielle være i Et ord, 
ligesom du skriver det i opgaven 
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7.4 Følsomhedsanalyse 

Da den estimerede aktiekurs ligger så langt over den faktiske kurs, er det særdeles relevant at 

foretage nogle følsomhedsberegninger. Det vurderes, at de største usikkerheder ligger i 

omsætnings- og omkostningsbudgetteringen samt i beregningen af terminalværdien. 

Derfor er et worst case scenarie først beregnet. Dette består af et fald i den samlede omsætning på 

10 pct., stigninger i alle 

omkostninger før core OGsalg på 10 

pct. og at alle 

omsætningshastigheder fastholdes. 

Som det kan ses i resultattabellen er 

Ambu aktien faldet til 83113, og 

såfremt der kun ville ske et 10 pct. 

fald i omsætningen, uden ændringer 

i omkostningsratioer, så estimeres 

aktiens værdi til 183. Hvis de 

resterende budgetforudsætninger bygger 

på tilnærmelsesvise korrekte værdier, må 

det vurderes som en god investering.  

I Tabel 23 ses en opsummering på frem 

følsomhedsanalyser specificeret i bilag 

11.25. 

Med denne oversigt kan det ses, at det 

ikke er nok at ”dreje” på en variabel for at 

komme under den gældende kurs, dog 

med undtagelse af beta, som har en 

gearingseffekt. Dermed skal flere variabler 

være estimeret forholdsvis meget forkert, 

eller både budgetforudsætninger og en eller flere af disse variabler skal afvige markant for at 

tilnærme sig den gældende kurs på 97 kr. 

7.5 Sammenfatning på værdiansættelsen 

I denne værdiansættelse af Ambus enterprise value er DCF-modellen benyttet. Denne model blev 

vurderet som bedst egnet til at estimere Ambus værdiskabelse ved hjælp af en tilbagediskontering 

af den frie cash flow. Modellen er særlig egnet til at måle værdiskabelsen af skjulte værdier da den 

som udgangspunkt ikke er afhængig af anvendt regnskabspraksis, og vurderes fordelagtigt i en 

branche med stor fokus på innovation og udvikling. 

Fremmedkapitalens afkastkrav blev estimeret til 4,12 pct. før skat., og egenkapitalens afkastkrav 

udgjorde 8,76 pct. egenkapitalens afkastkrav fik tillagt en risikopræmie på 1 pct., som følge af 

                                                

113 Se bilag 11.24 for en detaljeret opstilling 

Værdiansættelse (Worst case) Beløb Indeks
NPV af budgetperioden 302.007 25%
NPV af terminalperioden 886.499 75%
Ambus teoretiske værdi (EV) 1.188.506 100%
Netto finansielle forpligtigelser  (NFF)  206.087 17%
Teoretisk værdi af egenkapitalen 982.419 83%
Antal aktier (i tusinde) 11.876
Aktiens teoretiske værdi 83

Opsummering på følsomhedsanalyse‐matricer
Variabel Sats Kurs Variabel Sats Kurs

1,6% 177 0,55       291
2,5% 200 0,95       200
2,9% 212 2,20       91
6,9% 254 3,4% 241
7,9% 200 4,4% 200
9,9% 136 5,4% 169
75,0% 228 0,3% 231
85,0% 200 1,0% 200
95,0% 177 2,0% 167

g = 
væk‐
sten

WACC

Egen‐
kapital‐
andel

Beta

Markeds‐
præmien

Likviditets‐
præmien

Kilde: egen tilvirkning 

Kilde: egen tilvirkning 

Tabel 24 - Worst case scenarie 

Tabel 23 - Diverse følsomhedsanalyser 

Comment [CW5]: Igen, 
nettofinansielle skal i ET ord 
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ejerstrukturen og aktiens illikviditet. WACC estimeres til 7,91 pct. med en konstant kapitalstruktur 

på 15/85 for markedsværdien af NFF og EK. 

Ambus teoretiske værdi (EV) per den 17. august 2009 blev estimeret til 2.576.558 mio. kr., hvoraf 

28 pct. stammer fra NPV af budgetperioden og 72 pct. fra terminalperioden. Dette resulterer i en 

kursværdi på 200 kr. per aktie, hvilket er 106 pct. større end den gældende kurs på 97 kr. 

Diverse følsomhedsanalyser viste, at der skal relativt store ændringer til i de underliggende drivers 

for at tilnærme en værdi på 97 kr. Dermed kan det konkluderes, at aktien er undervurderet, men at 

der samtidig er stor usikkerhed ved estimeringen. 

 

8 Konklusion 

Det er forsøgt gennem projektet at beskrive, analysere og vurdere de faktorer, som har betydning 

for prisfastsættelsen af en Ambu aktie. 

Ambu kan karakteriseres som en vækstvirksomhed, der har gode muligheder for at vokse på et 

marked, hvor de underliggende faktorer, som er en forudsætning for Ambus vækst, bestemt er til 

stede. Samfundsforholdene tegner sig til at blive gunstige for Ambu, som følge af en stigning i 

livsstilsygdomme, den ældre befolkning, brug af engangs-medicoprodukter og øgede offentlige 

sundhedsudgifter på underudviklede markeder. Tillige er det en markant fordel for Ambu, at det er 

en ikke-cyklisk virksomhed, og dermed i høj grad undgår påvirkningen af økonomisk recession, 

ligesom konkurrenterne. Dette forbedrer driftsrisikoen, egenkapitalens beta og dermed 

kapitalomkostningerne. 

Konkurrencestyrken øges dog især som følge af prispres fra GPO-kunder. Disse kunder er afgørende 

for Ambus volume og udnyttelse af stordriftsfordele, men samtidig stilles der store krav til sortiment 

og pris. Derfor har Ambu handlet fornuftigt ved at flytte produktionen til Kina og Malaysia. Således 

kan virksomheden klare sig under prispres og samtidig levere produkter af høj kvalitet, hvilket er 

kernen i Ambus brand identity. Tilsammen udgør disse faktorer stærke konkurrencemæssige fordele. 

Udover disse fordele er der identificeret tre faktorer, der kan have stor betydning for Ambus 

udvikling i fremtiden: 

• Intensiveret F&U strategi: kortere time-to-market og mere interessante produkter i pipeline 

• Markedsudvikling og penetrering: udvidelse af markeder til Asien eller Rusland og øget fokus 

på at vækste på eksisterende markeder 

• Kommende akkvisitioner: eventuelt større akkvisitioner da det finansielle beredskab er rustet 

til det 

Det har været nødvendigt at reformulere Ambus officielle regnskaber og korrigere for transitoriske 

poster. Fokus har især været på reklassificering af egenkapital-, skatte- og finansposter, således at 

drifts- og finansieringsaktivitet holdes adskilt og totalindkomst udregnes. 

Herefter fulgte rentabilitetsanalysen, som tog udgangspunkt i en dekomponering af EKF, hvilket har 

ligget på et fornuftigt niveau på cirka 11 pct. i gennemsnit, men med en lidt svingende udvikling.  

Det blev tillige konkluderet at Ambu skaber en overnormalt afkast (RI) i den historiske periode. Den 

svingende udvikling i ROIC, der ligger mellem 6,7 og 9,1 pct. skyldes især udsving i omsætning, 
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valutakurser, verserende retssager og mindre fald i produktionsomkostninger som følge af 

offshoring. Aktivernes omsætningshastighed har udviklet sig stabilt, dog på et relativt lavt niveau, 

men stemmer overens med Ambus differentieringsstrategi. 

I budgetteringen blev omsætningen brugt som value driver for langt de fleste budgetposter. Dette 

skyldes samvariationen mellem omsætningsvæksten og f.eks. øgede omkostninger og 

arbejdskapital. Modsat kan forholdet mellem anlægsaktiver og omsætning virke diffust uden en 

opnået kapacitetsgrænse. Tillige blev salgsvæksten for de enkelte forretningsområder budgetteret, 

idet områderne befinder sig i forskellige stadier af produktlivscyklussen hvor markedsvæksten 

varierer. 

Ambus risikoprofil blev vurderet på baggrund af en kvalitativ analyse af den driftsmæssige- og 

finansielle risiko. Førstnævnte blev vurderet som neutral og sidstnævnte som lav til neutral, hvilket 

resulterede i en systematisk risiko, beta, for egenkapitalen på 0,95. Især soliditetsgraden, og det 

ikke-cykliske forhold er positiv for risikovurderingen. 

Før udregningen af Ambus teoretiske værdi, blev kapitalomkostningerne estimeret til henholdsvis 

8,76 og 4,12 pct. for ejer- og fremmedkapitalafkastkravet. Ejerafkastkravet blev tillagt en 

likviditetspræmie på 1 pct. grundet ejerstruktur og manglende likviditet i aktien. 

WACC på 7,91 pct. blev brugt som diskonteringssats i både DCF og Gordons vækstmodel (to-periode 

model). Ambus markedsværdi blev estimeret til 2.576.558 mio. kr., hvilket giver en værdi per aktie 

på 200 kr. i forhold til aktiekursen den 17. august 2009 på 97 kr., hvorfor Ambus B-aktie er 

undervurderet med 106 pct. Dog kan der sås tvivl om hvorvidt markedet har vurderet aktien så 

forkert. Den anden mulighed er at budgetforudsætningerne i denne opgave er for optimistiske. 

For at undersøge volatiliteten i estimaterne ved ændringer i budgetforudsætningerne eller andre 

elementer, blev der først lavet en worst case analyse, hvor omsætningen falder 10 pct. og 

omkostninger stiger 10 pct. Resultatet heraf er en teoretisk kurs på 83 kr., hvilket taler for at aktien 

er undervurderet, når der skal så store ændringer til, at kursen kommer under markedskursen. 

Tillige blev de fleste variabler, der indgår i WACC testet for deres følsomhed. Alle synes relativt lidt 

volatile med beta som undtagelse. 

 

9 Perspektivering 

Værdiansættelse af Ambu er foretaget pr. 17. August 2009 og dermed er ny information efter denne 

dato ikke benyttet. Efterfølgende er der blevet offentliggjort regnskab for 3. kvartal, som selvsagt 

ville kunne benyttes i budgetteringsprocessen. I relation til perspektiveringen er der således 

identificerede nogle forhold der adskiller sig fra de oprindelige forudsætninger der har dannet basis 

for denne værdiansættelse. 

For det første har Ambu meddelt at et salgskontor i Australien etableres d. 1. oktober i år. Dette 

kommer som en overraskelse, da der intet nyt er om etableringen af det russiske salgsselskab siden 

nyheden i årsrapporten for 2007/08. Om hvorvidt dette er opgivet foreløbigt vides ikke. For hvert 

nye marked Ambu udvider sig til, kræver det kapital og øger de faste omkostninger, hvilket påvirker 

værdiansættelsen. Estimeringen vil dog stadige være usikker, med så begrænset information. 



VÆRDIANSÆTTELSE AF AMBU A/S                SIDE 84 AF 110 

   

 Markedet vurderes mere attraktivt da der findes nogle vigtige fællestræk i forhold til Ambus 

eksisterende markeder, både hvad angår sprog og kultur. Der er f.eks. en grund til at nogle danske 

virksomheder ekspanderer i Norden før resten af Europa/Verden, og det er ikke kun af geografiske 

årsager. 

For det andet oplyser Ambu er de er i; ”Løbende dialog med potentielle [red.: opkøbs-] kandidater”. 

Med dette kan det konkluderes at Ambu har fundet en eller flere virksomheder der matcher 

opkøbskriterierne og at de lige frem har vist interesse overfor kandidaten, hvilket er en mere 

konkret udmelding end sædvanlig. Dette øger sandsynligheder for en snarlig akkvisition, dog uden at 

være sikker. Dette forhold er særdeles interessant, men vil ikke kunne inkluderes i værdiansættelsen 

uden yderligere information. 

Salgsvæksten for Q3 år til dato har i høj grad lagt sig op ad omsætningens budgetforudsætninger for 

2008/09. 

For at perspektivere yderligere, er der især to forhold som ville have været interessante og særdeles 

relevante at inkludere i denne opgave.  

I tråd med ovenstående snak om markedsudvidelser i henholdsvis Kina, Australien og Rusland, ville 

det være nyttigt at lave en dybdegående analyse af markeds- og konkurrenceforholdene på disse 

markeder. Analysen kunne i højere grad klarlægge hvor stort et potentiale disse markeder har, og 

hvad det kræver at få succes herpå. 

Sidste emne i perspektiveringen, skal omhandle den estimerede værdi i opgaven. Aktiens 

targetværdi blev beregnet til 200 kr. hvilket svare til et kurspotentiale på 106 pct. i forhold til 

udgangspunktet på 97 kr. Men hvorledes kan aktiens værdi være så meget højere end markedet og 

hvad ville være næste skridt? 

Såfremt denne opgave skulle udvides, ville det absolut være relevant at benytte flere 

værdiansættelsesmodeller, således at flere værdier kan sammenlignes. Her tænkes blandt andet på 

relative værdiansættelsesmodeller, der benytter multipler så som P/E og EV/EBITDA med data fra en 

større peer group. 

Dernæst ville det være relevant at interviewe udvalgte analytikere, for at høre deres mening om 

budgetforudsætningerne, den estimerede værdi og hvorledes de vurderer aktien. Til sidste kunne 

der blandt andet fokuseres på eksterne forhold, som kan være medvirkende til en undervurdering 

aktiekursen. Her tænkes blandt andet på hvorvidt informationsflowet er tilstrækkeligt, antallet af 

professionelle investorer der værdisætter aktien, graden af illikviditet i aktien og professionelle 

investorers syn på ejerstrukturen med A- og B-aktier. 
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11 Bilag 

11.1 Bilag 1 - Produktbeskrivelser 

 

Udvalgte Larynx masker  

 

Udvalgte Ventilationsposer og –masker 
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Ambu aScope(TM) – Nyt Engangsvideoskop lanceret 4. Juni 2009. 
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11.2 Bilag 2 - Sundhedsudgifter pr. indbygger 

Udvikling i sundhedsudgifter pr. indbygger opgjort i US$ (med købeskraftsparitet) for udvalgte lande 

i perioden 1990 til 2006. 

 
 
 

11.3 Bilag 3 – Forskelle på forskning og udviklingensaktiviteter i USA og Europa 

 
Emne: R&D i Europa ift. USA og forskellen på R&D i medicotekniske underbrancher 

 

Udkast fra rapporten “MEDICAL DEVICES COMPETITIVENESS AND IMPACT ON PUBLIC HEALTH 

EXPENDITURE” også kaldet “Pammolli”-rapporten (side 116): 

 

“The analysis of the R&D intensity of the sector and the comparison with the US and Japanese 

industries and within Europe across industries, is limited by the inadequacy of the data available. 

The results point to a lower level of R&D intensity of the European firms compared to the US. 

However, this result needs to be treated with caution. High heterogeneity in terms of R&D intensity 

exists across European Member States, and France and Germany are the top R&D spenders, followed 

by UK and Italy. High heterogeneity exists within the industry: different sub-markets are 

characterised by different level of R&D intensity, where high-tech segments (in-vitro diagnostics on 

top of all) present the highest R&D intensity, while traditional low-tech segments (laboratory 

apparatus and furniture, surgical appliance and supplies) are associated to the lowest.” 
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11.4 Bilag 4 –  Officiel resultatopgørelse 

 

 
  

OFFICIEL RESULTATOPGØRELSE
 Resultatopgørelse (1.000 kr.) 04/05 05/06 06/07 07/08
 Nettoomsætning   653.908 715.861 715.024 784.445
 Produktionsomkostninger   ‐312.971 ‐348.510 ‐340.905 ‐365.013
 Bruttoresultat   340.937 367.351 374.119 419.432
 Salgsomkostninger   ‐143.941 ‐147.394 ‐151.982 ‐165.277
 Udviklingsomkostninger   ‐21.066 ‐27.168 ‐26.862 ‐27.337
 Ledelse og administration   ‐105.473 ‐108.654 ‐121.099 ‐138.593
 Andre driftsindtægter 321 0 0 0
 Andre driftsudgifter   ‐2.500 ‐1.469 ‐4.931 ‐1.832
Primær drift før goodwillafskrivning (EBITA) 68.278 82.666 69.245 86.393
Goodwillafskrivninger 0 0 0 0
 Primær drift (EBIT)   68.278 82.666 69.245 86.393
 Finansindtægter   1.074 282 1.181 1.834
 Finansudgifter   ‐8.700 ‐12.642 ‐15.997 ‐19.869
 Resultat før skat (PBT)   60.652 70.306 54.429 68.358
 Skat   ‐15.277 ‐21.891 ‐11.652 ‐18.347
 ÅRETS RESULTAT   45.375 48.415 42.777 50.011
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11.5 Bilag 5 – Officiel balance (aktiver) 

 

  

OFFICIEL BALANCE ‐ AKTIVER
Aktiver 04/05 05/06 06/07   07/08  
Langfristede aktiver

Immaterielle aktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter 28.507 40.310 33.500 36.619
Rettigheder 0 0 2.859 4.415
Goodwill 121.134 121.134 124.013 124.013
Udviklingsprojekter under udførelse 10.463 5.766 13.865 9.725

160.104 167.210 174.237 174.772

Materielle aktiver
Investeringsejendom 3.819 3.535 0 0
Grunde og bygninger 61.519 74.453 71.572 64.800
Produktionsanlæg og maskiner 69.733 66.940 75.175 91.665
Andre anlæg, driftsmateriel og inventa 14.598 21.682 20.757 23.015
Forudbetalt og anlæg under opførelse 32.126 10.970 14.527 4.331

181.795 177.580 182.031 183.811

Andre langfristede aktiver
Aktier i datterselskaber 0 0 ‐ ‐
Tilgodehavende i datterselskaber 0 0 ‐ ‐
Udskudt skatteaktiv 2.321 2.634 3.928 5.398

2.321 2.634 3.928 5.398
Langfristede aktiver i alt 344.220 347.424 360.196 363.981

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 
Varebeholdninger 134.510 124.435 128.265 157.225

Tilgodehavender
Tilgodehavende fra salg 157.512 179.863 165.795 167.850
Tilgodehavende hos datterselskaber 0 0 ‐ ‐
Andre tilgodehavender 5.714 10.154 11.414 26.401
Forudbetalt selskabsskat 703 793 4.540 477
Forudbetalinger 6.740 0 0 0

170.669 190.810 181.749 194.728

Likvide beholdninger 9.760 15.066 10.563 16.289
Ejendom bestemt for salg 10.589 0 0 0
Kortfristede aktiver i alt 325.528 330.311 320.577 368.242

AKTIVER I ALT 669.748 677.735 680.773 732.223
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11.6 Bilag 6 – Officiel balance (passiver) 

 
  

OFFICIEL BALANCE ‐ PASSIVER
Passiver 04/05 05/06 06/07   07/08  
Egenkapital
Aktiekapital 117.864 117.864 118.763 118.763
Overkurs ved emission 0 0 4.046 4.046
Reserve for sikringstransaktioner ‐1.221 ‐37 1.853 1.408
Reserve for valutakursregulering 4.840 548 ‐9.275 ‐6.143
Foreslået udbytte 11.786 17.680 17.814 17.814
Overført resultat 224.231 255.013 284.978 316.124
Egenkapital i alt 357.500 391.068 418.179 452.012

Forpligtelser

Langfristede forpligtelser
Kreditinstitutter 75.900 73.703 53.695 37.406
Hensættelse til udskudt skat 6.845 12.207 11.445 12.066

Kortfristede forpligtelser
Kortfristet andel af langfristet gæld 26.974 29.994 20.252 10.563
Bankgæld 107.199 67.613 72.225 88.962
Leverandører af varer og tjenesteydels 29.471 33.654 34.608 44.392
Gæld til datterselskaber 0 0 ‐ ‐
Selskabsskat 0 9.604 8.699 9.221
Anden gæld 65.859 59.892 61.669 77.602
Forpligtelser i alt 312.248 286.667 262.593 280.212

PASSIVER I ALT 669.748 677.735 680.772 732.224
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11.7 Bilag 7 – Officiel pengestrømsopgørelse 

 

 
  

OFFICIEL PENGESTRØMSOPGØRELSE
 1,000 kr.   2004/05 2005/06  2006/07    2007/08  
 Årets resultat   45.376 48.415 42.777 50.011
 Reguleringer   60.062 77.939 72.648 82.696
 Ændring i driftskapital   ‐44.680 ‐7.515 8.529 ‐15.331
 Pengestrømme fra drift før finansielle post 60.758 118.839 123.954 117.376
 Renteindbetalinger og lignende   1.073 282 1.181 1.834
 Renteudbetalinger og lignende   ‐8.700 ‐12.642 ‐15.996 ‐19.869
 Pengestrømme fra ordinær drift   53.131 106.479 109.139 99.341
 Betalt selskabsskat   ‐13.005 ‐7.755 ‐19.652 ‐14.877
 Pengestrømme fra driftsaktivitet   40.126 98.724 89.487 84.464
 Køb af anlægsaktiver   ‐58.329 ‐40.990 ‐56.900 ‐49.431
 Salg af anlægsaktiver   3661 3108 858 552
 Akkvisitioner   0 0 0 0
 Pengestrømme fra investeringsaktivitet   ‐54.668 ‐37.882 ‐56.042 ‐48.879
 Frit cash flow   ‐14.542 60.842 33.445 35.585

 Afdrag på langfristet gæld   0 ‐4.154 ‐29.752 ‐25.978
Optagelse af gæld til kreditinstitutter ‐25.838 0 0 0
 Forskydning i kortfristet bankgæld   54132 ‐39586 4.613 16.737
 Likvidation fælles ejet virksomhed   0 0 ‐  ‐ 

 Medarbejderaktier   0 0 4.945 195
 Udbytte datterselskaber   0 0 ‐  ‐ 

 Køb Ambu A/S aktier   0 0 0 ‐3.152
 Betalt udbytte   ‐11.740 ‐11.739 ‐17.609 ‐17.814
Salg af medarbejderaktier
Salg af egne aktier
 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet   16.554 ‐55.479 ‐37.803 ‐30.012
 Ændring i likvider   2.012 5.363 ‐4.358 5.573

 Likvider primo   7.748 9.760 15.066 10.563
 Kursregulering af likvider   0 ‐56 ‐145 152
 Likvider ultimo   9.760 15.067 10.563 16.288
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11.8 Bilag 8 - Sammendrag af reformulering  

I dette bilag vises et kort sammendrag af den reformulerede egenkapitalopgørelse, balance og 

resultatopgørelse.  

Tabel 25 - Sammendrag af reformuleret egenkapitalopgørelse 

 
 

Tabel 26 - Sammendrag af reformuleret balance (ikke gennemsnits beregninger) 

 
 

Tabel 27 - Sammendrag af reformuleret resultatopgørelse 

 
  

Sammendrag af reformuleret egenkapitalopgørelse, 04/05 til 07/08 Indeks‐tal
Egenkapital (1.000 kr.) 04/05 05/06 06/07   07/08   04/05 05/06 06/07   07/08  
Primo saldo 320.339  357.500  391.068  418.179  89,6     91,4     93,5     92,5    
Netto dividende ‐11.739   ‐11.739   ‐7.733     ‐18.866   ‐3,3      ‐3,0      ‐1,8      ‐4,2     
Totalindkomst i alt 48.900     45.307     34.844     52.699     13,7     11,6     8,3       11,7    
Ultimo saldo 357.500  391.068  418.179  452.012  100,0   100,0   100,0   100,0  

Sammendrag af reformuleret balance, 2004/05 til 2007/08 Indeks‐tal
Aktiver (1.000 kr.) ‐ reformuleret 04/05 05/06 06/07   07/08   04/05 05/06 06/07   07/08  
Immaterielle aktiver i alt 160.104 167.210 174.237 174.772 25,4     27,2      28,0      26,6     
Materielle anlægsaktiver i alt 192.384 177.580 182.031 183.811 30,5     28,9      29,2      27,9     
Andre driftsaktiver i alt 314.039  325.038  321.092  365.195  49,8     52,9      51,6      55,5     

Driftsaktiver i alt (DA) 666.527  669.828  677.360  723.778  105,8  109,0   108,8   110,0  
Driftsforpligtigelser i alt (DF) 36.316 55.465 54.752 65.679 5,8       9,0        8,8        10,0     
Netto driftsaktiver (NDA) 630.211  614.363  622.608  658.099  100,0  100,0   100,0   100,0  

Passiver (1.000 kr.) ‐ reformuleret 04/05 05/06 06/07   07/08   04/05 05/06 06/07   07/08  
Finansielle forpligtigelser i alt (FF) 275.932 231.202 207.842 214.532 43,8     37,6      33,4      32,6     
Finansielle aktiver i alt (FA) 3.221 7.907 3.413 8.445 0,5       1,3        0,5        1,3       
Netto finansielle forpligtigelser (NFF) 272.711 223.295 204.429 206.087 43,3     36,3      32,8      31,3     

Egenkapital i alt (EK) 357.500 391.068 418.179 452.012 56,7     63,7      67,2      68,7     
NFF + EK 630.211 614.363 622.608 658.099 100,0  100,0   100,0   100,0  

Sammendrag af reformuleret resultatopgørelse, 2004/05 til 2007/08 Indeks‐tal
 Resultatopgørelse (1.000 kr.) 04/05 05/06 06/07   07/08   04/05 05/06 06/07   07/08  
 Nettoomsætning   653.908  715.861  715.024  784.445  100,0  100,0  100,0  100,0 
 Bruttoresultat      363.256  393.240  396.871  443.489  55,6     54,9     55,5     56,5    
Driftoverskud fra salg (efter skat) 52.386     58.372     57.439     64.911     8,0       8,2       8,0       8,3      
Andet driftoverskud (efter skat) 2.579       ‐7.232     ‐16.205   ‐6.697     0,4       ‐1,0     ‐2,3     ‐0,9    
Driftoverskud i alt (efter skat) 54.965     51.140     41.234     58.215     8,4       7,1       5,8       7,4      
Netto finansielle omk. (efter skat) ‐6.065     ‐5.833     ‐6.390     ‐5.516     ‐0,9     ‐0,8     ‐0,9     ‐0,7    
Totalindkomst    48.900     45.307     34.844     52.699     7,5       6,3       4,9       6,7      
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11.9 Bilag 9 – Reformuleret resultatopgørelse 

 

  

REFORMULERING AF RESULTATOPGØRELSE
 Resultatopgørelse (1.000 kr.) 04/05 05/06 06/07 07/08
 Nettoomsætning   653.908 715.861 715.024 784.445

heraf Respiratory Care 228.408     282.361     271.224     317.145    
heraf Cardiology 259.900     264.100     266.200     276.900    
heraf Neurology 55.600       67.800       69.400       79.000      
heraf Tra ining 48.900       53.100       61.300       63.700      
heraf Immobi l i zation 61.100       48.500       46.800       47.700      

 Produktionsomkostninger   ‐290.652 ‐322.621 ‐318.153 ‐340.956
 Bruttoresultat   363.256 393.240 396.871 443.489
 Salgsomkostninger   ‐143.078 ‐146.559 ‐151.570 ‐165.128
 Udviklingsomkostninger   ‐12.936  ‐17.686  ‐14.485  ‐14.055 
 Ledelse og administration   ‐101.805 ‐103.735 ‐115.390 ‐131.599
Af‐ og nedskrivninger ‐34.980  ‐41.125  ‐41.250  ‐44.482 

Driftoverskud fra salg (før skat) 70.457    84.135    74.176    88.225   
Skat af årets resultat ‐15.277 ‐21.891 ‐11.652 ‐18.347
Skattefordel ‐2.155    ‐2.499    ‐2.544    ‐1.765   
Skat allokeret til andet driftsoverskud ‐639        ‐1.373    ‐2.541    ‐3.202   

Skat på driftsoverskud fra salg ‐18.071  ‐25.763  ‐16.737  ‐23.314 
Driftoverskud fra salg (efter skat) 52.386    58.372    57.439    64.911   

 Valutakurstab, netto   ‐302        ‐3.436    ‐4.937    ‐10.977 
 Valutakursgevinst, netto 239          ‐          ‐          ‐         
Andre driftsudgifter ‐2.500    ‐1.469    ‐4.931    ‐1.832   
 Andre driftsindtægter 321          ‐          ‐          ‐         
Finansielle instrum.,drift , fra EK, efter skat ‐895        822          1.262      ‐304       
 Valutakursregulering, u.land. datterselskaber , efter skat 4.840      ‐4.292    ‐9.823    3.132     
Andet driftoverskud (før skat) 1.703      ‐8.375    ‐18.430  ‐9.981   
Skat på Andet driftoverskud 639          1.373      2.541      3.202     
 Skat af sikringstransaktioner  238          ‐230        ‐317        82           
Andet driftoverskud (efter skat) 2.579      ‐7.232    ‐16.205  ‐6.697   
Driftoverskud i alt (efter skat) 54.965    51.140    41.234    58.215   

 Renteindtægter   835          282          1.181      1.834     
 Renteudgifter   ‐8.398    ‐9.206    ‐11.060  ‐8.892   
Finansielle instrum.,finansiering, fra EK, efter skat ‐895        822          1.262      ‐304       
Netto finansielle omkostninger (før skat) ‐8.458    ‐8.102    ‐8.618    ‐7.362   
Skattefordel 2.155      2.499      2.544      1.765     
 Skat af sikringstransaktioner  238          ‐230        ‐317        82           
Netto finansielle omk. (efter skat) ‐6.065    ‐5.833    ‐6.390    ‐5.516   

Totalindkomst 48.900    45.307    34.844    52.699   
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11.10 Bilag 10 – Reformuleret balance (aktiver) 

  

REFORMULERET BALANCE ‐ AKTIVER
Aktiver (1.000 kr.) 04/05 05/06 06/07   07/08  

Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter 28.507 40.310 33.500 36.619
Rettigheder 0 0 2.859 4.415
Goodwill 121.134 121.134 124.013 124.013
Udviklingsprojekter under udførelse 10.463 5.766 13.865 9.725

Immaterielle aktiver i alt 160.104 167.210 174.237 174.772

Materielle anlægsaktiver
Investeringsejendom 3.819 3.535 0 0
Ejendom bestemt for salg 10.589 0 0 0
Grunde og bygninger 61.519 74.453 71.572 64.800
Produktionsanlæg og maskiner 69.733 66.940 75.175 91.665
Andre anlæg, driftsmateriel og inven 14.598 21.682 20.757 23.015
Forudbetalt og anlæg under opførels 32.126 10.970 14.527 4.331

Materielle anlægsaktiver i alt 192.384 177.580 182.031 183.811

Andre driftaktiver
Driftslikviditet 6.539       7.159       7.150       7.844      
Varebeholdninger 134.510 124.435 128.265 157.225
Udskudt skatteaktiv 2.321 2.634 3.928 5.398
Tilgodehavende fra salg 157.512 179.863 165.795 167.850
Andre tilgodehavender 5.714 10.154 11.414 26.401
Forudbetalt selskabsskat 703 793 4.540 477
Forudbetalinger 6.740 0 0 0

Andre driftsaktiver i alt 314.039  325.038  321.092  365.195 

Driftsaktiver i alt (DA) 666.527  669.828  677.360  723.778 

Driftsforpligtigelser
Hensættelse til udskudt skat 6.845 12.207 11.445 12.066
Leverandører af varer og tjenesteyde 29.471 33.654 34.608 44.392
Selskabsskat 0 9.604 8.699 9.221

Driftsforpligtigelser i alt (DF) 36.316 55.465 54.752 65.679

Netto driftsaktiver (NDA) 630.211  614.363  622.608  658.099 
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11.11 Bilag 11 – Reformuleret Balance (passiver) 

 
 

REFORMULERET BALANCE ‐ PASSIVER
Passiver (1.000 kr.) 04/05 05/06 06/07   07/08  

Finansielle forpligtigelser

Langfristede forpligtelser
Kreditinstitutter 75.900 73.703 53.696 37.405

Kortfristede forpligtelser
Kortfristet andel af langfristet gæld 26.974 29.994 20.252 10.563
Bankgæld 107.199 67.613 72.225 88.962
Anden gæld 65.859 59.892 61.669 77.602

Finansielle forpligtigelser i alt (FF) 275.932 231.202 207.842 214.532

Finansielle aktiver
Likvide beholdninger 3.221 7.907 3.413 8.445

Finansielle aktiver i alt (FA) 3.221 7.907 3.413 8.445

Netto finansielle forpligtigelser (NFF) 272.711 223.295 204.429 206.087

Egenkapital
Aktiekapital 117.864 117.864 118.763 118.763
Overkurs ved emission 0 0 4.046 4.046
Reserve for sikringstransaktioner ‐1.221 ‐37 1.853 1.408
Reserve for valutakursregulering 4.840 548 ‐9.275 ‐6.143
Foreslået udbytte 11.786 17.680 17.814 17.814
Overført resultat 224.231 255.013 284.978 316.124

Egenkapital i alt (EK) 357.500 391.068 418.179 452.012

NFF + EK 630.211 614.363 622.608 658.099

Afstemning: NFF + EK ‐ NDA = 0 0 0 0 0
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11.12 Bilag 12 – Reformuleret egenkapitalopgørelse 

 

REFORMULERET EGENKAPITALOPGØRELSE
Egenkapital pr. 04/05 05/06 06/07   07/08  
Primo saldo 320.339  357.500  391.068  418.179 

Transaktioner med ejerne
 Medarbejderaktier  9.621 ‐
 Aktieoptioner    255 1.882    
 Køb af egne aktier    ‐ ‐3.008  
 Udloddet udbytte  ‐11.786 ‐11.786 ‐17.680 ‐17.814
 Udbytte, egne aktier  47 47 71 74          
 Foreslået udbytte     ‐  ‐        

Netto dividende ‐11.739   ‐11.739   ‐7.733     ‐18.866  

Totalindkomst
 Årets resultat 45.375 48.415 42.777     50.011    
 Ej afvikl. term.forr.  ‐1.790 1.644
 Afgang, sikringstransaktioner, finansielle poster  51 ‐137
 Tilgang, sikringstransaktioner, finansielle poster  2.472 ‐471
 Skat af sikringstransaktioner  475 ‐460 ‐633 164
 Valutakursregulering, u.land. datterselskaber  4.840 ‐4.292 ‐9.823 3.132

Totalindkomst i alt 48.900     45.307     34.844     52.699    

Ultimo saldo 357.500  391.068  418.179  452.012 
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11.13 Bilag 13 – Dekomponering af OG 
REFORMULERING AF RESULTATOPGØRELSE COMMON‐SIZE TREND (indeks) VÆKST (ændring)
 Resultatopgørelse (1.000 kr.) 04/05 05/06 06/07 07/08 04/05 05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08
 Nettoomsætning   653.908 715.861 715.024 784.445 100,0   100,0  100,0  100,0  109     109      120     9,5          ‐0,1         9,7         

heraf Respiratory Care 228.408     282.361     271.224     317.145     34,9    39,4   37,9   40,4   124    119      139     23,6       ‐3,9        16,9      
heraf Cardiology 259.900     264.100     266.200     276.900     39,7    36,9   37,2   35,3   102    102      107     1,6         0,8         4,0        
heraf Neurology 55.600       67.800       69.400       79.000       8,5       9,5      9,7      10,1   122    125      142     21,9       2,4         13,8      
heraf Tra ining 48.900       53.100       61.300       63.700       7,5       7,4      8,6      8,1      109    125      130     8,6         15,4       3,9        
heraf Immobi l i zation 61.100       48.500       46.800       47.700       9,3       6,8      6,5      6,1      79       77        78       ‐20,6      ‐3,5        1,9        

 Produktionsomkostninger   ‐290.652 ‐322.621 ‐318.153 ‐340.956 ‐44,4    ‐45,1   ‐44,5   ‐43,5   111     109      117     ‐11,0      1,4          ‐7,2        
 Bruttoresultat   363.256 393.240 396.871 443.489 55,6     54,9    55,5    56,5    108     109      122     8,3          0,9          11,7       
 Salgsomkostninger   ‐143.078 ‐146.559 ‐151.570 ‐165.128 ‐21,9    ‐20,5   ‐21,2   ‐21,1   102     106      115     ‐2,4         ‐3,4         ‐8,9        
 Udviklingsomkostninger   ‐12.936  ‐17.686  ‐14.485  ‐14.055  ‐2,0      ‐2,5     ‐2,0     ‐1,8     137     112      109     ‐36,7      18,1        3,0         
 Ledelse og administration   ‐101.805 ‐103.735 ‐115.390 ‐131.599 ‐15,6    ‐14,5   ‐16,1   ‐16,8   102     113      129     ‐1,9         ‐11,2      ‐14,0     
Af‐ og nedskrivninger ‐34.980  ‐41.125  ‐41.250  ‐44.482  ‐5,3      ‐5,7     ‐5,8     ‐5,7     118     118      127     ‐17,6      ‐0,3         ‐7,8        

Driftoverskud fra salg (før skat) 70.457    84.135    74.176    88.225    10,8     11,8    10,4    11,2    119     105      125     19,4        ‐11,8      18,9       
Skat af årets resultat ‐15.277 ‐21.891 ‐11.652 ‐18.347 ‐2,3      ‐3,1     ‐1,6     ‐2,3     143 76 120 ‐43,3      46,8        ‐57,5     
Skattefordel ‐2.155    ‐2.499    ‐2.544    ‐1.765    ‐0,3      ‐0,3     ‐0,4     ‐0,2     116     118      82        ‐15,9      ‐1,8         30,6       
Skat allokeret til andet driftsoverskud ‐639        ‐1.373    ‐2.541    ‐3.202    ‐0,1      ‐0,2     ‐0,4     ‐0,4     215     398      501     ‐114,9    ‐85,0      ‐26,0     

Skat på driftsoverskud fra salg ‐18.071  ‐25.763  ‐16.737  ‐23.314  ‐2,8      ‐3,6     ‐2,3     ‐3,0     143     93         129     ‐42,6      35,0        ‐39,3     
Driftoverskud fra salg (efter skat) 52.386    58.372    57.439    64.911    8,0       8,2      8,0      8,3      111     110      124     11,4        ‐1,6         13,0       

 Valutakurstab, netto   ‐302        ‐3.436    ‐4.937    ‐10.977  ‐0,0      ‐0,5     ‐0,7     ‐1,4     1.138  1.635   3.635  N/A ‐43,7      ‐122,3   
 Valutakursgevinst, netto 239          ‐          ‐          ‐          0,0       ‐      ‐      ‐      ‐      ‐       ‐      ‐100,0    N/A N/A
Andre driftsudgifter ‐2.500    ‐1.469    ‐4.931    ‐1.832    ‐0,4      ‐0,2     ‐0,7     ‐0,2     59       197      73        41,2        ‐235,7    62,8       
 Andre driftsindtægter 321          ‐          ‐          ‐          0,0       ‐      ‐      ‐      ‐      ‐       ‐      ‐100,0    N/A N/A
Finansielle instrum.,drift , fra EK, efter skat ‐895        822          1.262      ‐304        ‐0,1      0,1      0,2      ‐0,0     ‐92      ‐141     34        191,8     53,5        ‐124,1   
 Valutakursregulering, u.land. datterselskaber , efter skat 4.840      ‐4.292    ‐9.823    3.132      0,7       ‐0,6     ‐1,4     0,4      ‐89      ‐203     65        ‐188,7    ‐128,9    131,9    
Andet driftoverskud (før skat) 1.703      ‐8.375    ‐18.430  ‐9.981    0,3       ‐1,2     ‐2,6     ‐1,3     ‐492    ‐1.082  ‐586    ‐591,8    ‐120,1    45,8       
Skat på Andet driftoverskud 639          1.373      2.541      3.202      0,1       0,2      0,4      0,4      215     398      501     114,9     85,0        26,0       
 Skat af sikringstransaktioner  238          ‐230        ‐317        82            0,0       ‐0,0     ‐0,0     0,0      ‐97      ‐133     35        ‐196,8    ‐37,6      125,9    
Andet driftoverskud (efter skat) 2.579      ‐7.232    ‐16.205  ‐6.697    0,4       ‐1,0     ‐2,3     ‐0,9     ‐280    ‐628     ‐260    ‐380,4    ‐124,1    58,7       
Driftoverskud i alt (efter skat) 54.965    51.140    41.234    58.215    8,4       7,1      5,8      7,4      93       75         106     ‐7,0         ‐19,4      41,2       

 Renteindtægter   835          282          1.181      1.834      0,1       0,0      0,2      0,2      34       141      220     ‐66,2      318,8     55,3       
 Renteudgifter   ‐8.398    ‐9.206    ‐11.060  ‐8.892    ‐1,3      ‐1,3     ‐1,5     ‐1,1     110     132      106     ‐9,6         ‐20,1      19,6       
Finansielle instrum.,finansiering, fra EK, efter skat ‐895        822          1.262      ‐304        ‐0,1      0,1      0,2      ‐0,0     ‐92      ‐141     34        191,8     53,5        ‐124,1   
Netto finansielle omkostninger (før skat) ‐8.458    ‐8.102    ‐8.618    ‐7.362    ‐1,3      ‐1,1     ‐1,2     ‐0,9     96       102      87        4,2          ‐6,4         14,6       
Skattefordel 2.155      2.499      2.544      1.765      0,3       0,3      0,4      0,2      116     118      82        15,9        1,8          ‐30,6     
 Skat af sikringstransaktioner  238          ‐230        ‐317        82            0,0       ‐0,0     ‐0,0     0,0      ‐97      ‐133     35        ‐196,8    ‐37,6      125,9    
Netto finansielle omk. (efter skat) ‐6.065    ‐5.833    ‐6.390    ‐5.516    ‐0,9      ‐0,8     ‐0,9     ‐0,7     96       105      91        3,8          ‐9,5         13,7       

Totalindkomst 48.900    45.307    34.844    52.699    7,5     6,3    4,9    6,7      93     71       108   ‐7,3       ‐23,1    51,2     
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11.14 Bilag 14 – Dekomponering af nøgletal vedr. kapitaltilpasningsevne
NØGLETALSOVERSIGT FOR AKTIVER COMMON‐SIZE ANALYSE
Aktiver (1.000 kr.) 05/06 06/07   07/08   05/06 06/07   07/08   05/06 06/07   07/08   05/06 06/07   07/08  

Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter 34.409 36.905 35.060 5,5% 6,0% 5,5% 100       107       102       0,048      0,052      0,045     
Rettigheder 0 1.430 3.637 0,0% 0,2% 0,6% n/a n/a n/a ‐          0,002      0,005     
Goodwill 121.134 122.574 124.013 19,5% 19,8% 19,4% 100       101       102       0,169      0,171      0,158     
Udviklingsprojekter under udførelse 8.115 9.816 11.795 1,3% 1,6% 1,8% 100       121       145       0,011      0,014      0,015     

Immaterielle aktiver i alt 163.657 170.724 174.505 26,3% 27,6% 27,3% 100       104       107       0,229      0,239      0,222     

Materielle anlægsaktiver
Investeringsejendom 3.677 1.768 0 0,6% 0,3% 0,0% 100       48         ‐       0,005      0,002      ‐         
Ejendom bestemt for salg 5.295 0 0 0,9% 0,0% 0,0% 100       ‐       ‐       0,007      ‐          ‐         
Grunde og bygninger 67.986 73.013 68.186 10,9% 11,8% 10,6% 100       107       100       0,095      0,102      0,087     
Produktionsanlæg og maskiner 68.337 71.058 83.420 11,0% 11,5% 13,0% 100       104       122       0,095      0,099      0,106     
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 18.140 21.220 21.886 2,9% 3,4% 3,4% 100       117       121       0,025      0,030      0,028     
Forudbetalt og anlæg under opførelse 21.548 12.749 9.429 3,5% 2,1% 1,5% 100       59         44         0,030      0,018      0,012     

Materielle anlægsaktiver i alt 184.982 179.806 182.921 29,7% 29,1% 28,6% 100       97         99         0,258      0,251      0,233     

Andre driftaktiver
Driftslikviditet 6.849       7.154       7.497       1,1% 1,2% 1,2% 100       104       109       0,010      0,010      0,010     
Varebeholdninger 129.473 126.350 142.745 20,8% 20,4% 22,3% 100       98         110       0,181      0,177      0,182     
Udskudt skatteaktiv 2.478 3.281 4.663 0,4% 0,5% 0,7% 100       132       188       0,003      0,005      0,006     
Tilgodehavende fra salg 168.688 172.829 166.823 27,1% 27,9% 26,1% 100       102       99         0,236      0,242      0,213     
Andre tilgodehavender 7.934 10.784 18.908 1,3% 1,7% 3,0% 100       136       238       0,011      0,015      0,024     
Forudbetalt selskabsskat 748 2.667 2.509 0,1% 0,4% 0,4% 100       356       335       0,001      0,004      0,003     
Forudbetalinger 3.370 0 0 0,5% 0,0% 0,0% 100       ‐       ‐       0,005      ‐          ‐         

Andre driftsaktiver i alt 319.538   323.065   343.144   51,3% 52,2% 53,6% 100       101       107       0,446      0,452      0,437     
Driftsaktiver i alt (DA) 668.177   673.594 700.569 107,4% 108,9% 109,4% 100     101     105       0,933    0,942    0,893   
Driftsforpligtigelser
Hensættelse til udskudt skat 9.526 11.826 11.756 1,5% 1,9% 1,8% 100       124       123       0,013      0,017      0,015     
Leverandører af varer og tjenesteydelser 31.563 34.131 39.500 5,1% 5,5% 6,2% 100       108       125       0,044      0,048      0,050     
Selskabsskat 4.802 9.152 8.960 0,8% 1,5% 1,4% 100       191       187       0,007      0,013      0,011     

Driftsforpligtigelser i alt (DF) 45.891 55.109 60.216 7,4% 8,9% 9,4% 100       120       131       0,064      0,077      0,077     

Netto driftsaktiver (NDA) 622.287   618.485   640.354   100,0% 100,0% 100,0% 100       99         103       0,869      0,865      0,816     

GNS. VÆRDIER 1/AOH‐DRIVERETREND‐ANALYSE
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11.15 Bilag 15 – Dekomponering af passiver 

 
  

NØGLETALSOVERSIGT FOR PASSIVER COMMON‐SIZE ANALYSE
Passiver (1.000 kr.) 05/06 06/07   07/08   05/06 06/07   07/08   05/06 06/07   07/08  
Finansielle forpligtigelser
Langfristede forpligtelser
Kreditinstitutter 74.802 63.700 45.551 12,0% 10,3% 7,1% 100 85 61

Kortfristede forpligtelser
Kortfristet andel af langfristet gæld 28.484 25.123 15.408 4,6% 4,1% 2,4% 100 88 54
Bankgæld 87.406 69.919 80.594 14,0% 11,3% 12,6% 100 80 92
Anden gæld 62.876 60.781 69.636 10,1% 9,8% 10,9% 100 97 111

Finansielle forpligtigelser i alt (FF) 253.567 219.522 211.187 40,7% 35,5% 33,0% 100 87 83
Finansielle aktiver
Likvide beholdninger 5.564 5.660 5.929 0,9% 0,9% 0,9% 100 102 107

Finansielle aktiver i alt (FA) 5.564 5.660 5.929 0,9% 0,9% 0,9% 100 102 107

Netto finansielle forpligtigelser (NFF) 248.003 213.862 205.258 39,9% 34,6% 32,1% 100 86 83
Egenkapital
Aktiekapital 117.864 118.314 118.763 18,9% 19,1% 18,5% 100 100 101
Overkurs ved emission 0 2.023 4.046 0,0% 0,3% 0,6% n/a n/a n/a
Reserve for sikringstransaktioner ‐629 908 1.631 ‐0,1% 0,1% 0,3% 100 ‐144 ‐259
Reserve for valutakursregulering 2.694 ‐4.364 ‐7.709 0,4% ‐0,7% ‐1,2% 100 ‐162 ‐286
Foreslået udbytte 14.733 17.747 17.814 2,4% 2,9% 2,8% 100 120 121
Overført resultat 239.622 269.996 300.551 38,5% 43,7% 46,9% 100 113 125

Egenkapital i alt (EK) 374.284 404.624 435.096 60,1% 65,4% 67,9% 100 108 116

NFF + EK 622.287 618.485 640.354 100,0% 100,0% 100,0% 100 99 103

GNS. VÆRDIER TREND‐ANALYSE
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11.16 Bilag 16 – Budget – Omsætning 

 
 
11.17 Bilag 17 – Budget – Omkostninger 

 
  

Forretningsomr. Terminal
(Beløb i  t.kr. og pct.) 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09E 09/10E 10/11E 11/12E 12/13E 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18T
Respiratory Care 228.408 282.361 271.224 317.145 348.860 390.723 437.609 481.370 519.880 551.073 584.137 619.185 643.953 669.711
‐ vækst 13,5% 23,6% ‐3,9% 16,9% 10,0% 12,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0%

Cardiology 259.900 264.100 266.200 276.900 299.052 316.995 329.675 339.565 349.752 360.245 371.052 382.184 393.649 405.459
‐ vækst 4,8% 1,6% 0,8% 4,0% 8,0% 6,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Neurology 55.600 67.800 69.400 79.000 94.800 118.500 151.680 182.016 209.318 234.437 257.880 278.511 292.436 307.058
‐ vækst 31,5% 21,9% 2,4% 13,8% 20,0% 25,0% 28,0% 20,0% 15,0% 12,0% 10,0% 8,0% 5,0% 5,0%

Training 48.900 53.100 61.300 63.700 62.426 62.426 63.675 64.948 66.247 67.572 68.923 70.302 71.708 73.142
‐ vækst ‐21,3% 8,6% 15,4% 3,9% ‐2,0% 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Immobilization 61.100 48.500 46.800 47.700 51.516 54.092 56.255 57.381 58.528 59.699 60.893 62.111 63.353 64.620
‐ vækst 12,1% ‐20,6% ‐3,5% 1,9% 8,0% 5,0% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Omsætning i alt 653.908 715.861 714.924 784.445 856.654 942.736 1.038.894 1.125.280 1.203.726 1.273.025 1.342.885 1.412.292 1.465.099 1.519.989
‐ vækst 7,5% 9,5% ‐0,1% 9,7% 9,2% 10,0% 10,2% 8,3% 7,0% 5,8% 5,5% 5,2% 3,7% 3,7%

Historisk omsætning Budgetteret omsætning

Omkostninger Terminal
(Beløb i  t.kr. og pct.) 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09E 09/10E 10/11E 11/12E 12/13E 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18T
Produktionsomkostninger   290.652 322.621 318.153 340.956 372.644 405.376 446.725 483.870 517.602 541.035 570.726 600.224 622.667 645.995
‐  i pct. af omsætning 44,4% 45,1% 44,5% 43,5% 43,5% 43,0% 43,0% 43,0% 43,0% 42,5% 42,5% 42,5% 42,5% 42,5%

Salgsomkostninger   143.078 146.559 151.570 165.128 185.894 204.574 225.440 244.186 255.190 269.881 284.692 299.406 310.601 322.238
‐  i pct. af omsætning 21,9% 20,5% 21,2% 21,1% 21,7% 21,7% 21,7% 21,7% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2%

Udviklingsomkostninger   12.936 17.686 14.485 14.055 19.703 21.683 23.895 23.631 25.278 26.734 28.201 29.658 30.767 31.920
‐  i pct. af omsætning 2,0% 2,5% 2,0% 1,8% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%

Ledelse og administration   101.805 103.735 115.390 131.599 145.631 150.838 166.223 171.043 182.966 193.500 204.119 214.668 222.695 231.038
‐  i pct. af omsætning 15,6% 14,5% 16,1% 16,8% 17,0% 16,0% 16,0% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2%

Af‐ og nedskrivninger 34.980 41.125 41.250 44.482 43.295 47.646 52.900 57.513 61.522 65.064 68.635 72.182 74.881 77.687
‐  i pct. af anlægaktiver 15,8% 18,9% 19,1% 20,2% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

Omkostninger i alt 583.451 631.726 640.848 696.220 767.167 830.116 915.183 980.243 1.042.559 1.096.214 1.156.372 1.216.139 1.261.611 1.308.878
‐  i pct. af omsætning 89,2% 88,2% 89,6% 88,8% 89,6% 88,1% 88,1% 87,1% 86,6% 86,1% 86,1% 86,1% 86,1% 86,1%

Selskabsskat 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Historisk omkostninger Budgetteret omkostninger
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11.18 Bilag 18 – Budget – Aktiver (omsætningshastigheder) 

 

11.19 Bilag 19 – Budget – Aktiver (faktiske tal) 

 

  

Aktiver Terminal
(Omsætningshastigheder) 05/06 06/07 07/08 08/09E 09/10E 10/11E 11/12E 12/13E 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18T
Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,048         0,052         0,045         0,046 0,046 0,048 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049
Andre immaterielle aktiver 0,181         0,187         0,178         0,165 0,165 0,170 0,170 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180
Immaterielle aktiver 0,229         0,239         0,222         0,211 0,211 0,218 0,219 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229

Anlægsaktiver 0,258         0,251         0,233         0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220

Varebeholdning 0,181         0,177         0,182         0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175
Tilgodehavende fra salg 0,236         0,242         0,213         0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213
Andre driftsaktiver  ‐ (residual) 0,030         0,033         0,043         0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
Andre driftsaktiver ‐ 1/AOH 0,446         0,452         0,437         0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423

Driftsaktiver i alt ‐ 1/AOH 0,933         0,942         0,893         0,854 0,854 0,861 0,862 0,872 0,872 0,872 0,872 0,872 0,872
Driftsforpligtigelser i alt ‐ 1/AOH 0,064         0,077         0,077         0,073         0,073         0,073         0,073         0,073         0,073         0,073         0,073         0,073         0,073        
NDA ‐ 1/AOH i alt 0,869         0,865         0,816         0,781         0,781         0,788         0,789         0,799         0,799         0,799         0,799         0,799         0,799        

Historisk 1/AOH Budgetteret 1/AOH

Aktiver Terminal
(Beløb i  t.kr.) 05/06 06/07 07/08 08/09E 09/10E 10/11E 11/12E 12/13E 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18T
Færdiggjorte udviklingsprojekter 34.409 36.905 35.060 39.406 43.366 49.867 55.139 58.983 62.378 65.801 69.202 71.790 74.479

Andre immaterielle aktiver 129.249 133.819 139.445 141.348 155.551 176.612 191.298 216.671 229.144 241.719 254.213 263.718 273.598

Immaterielle aktiver 163.657 170.724 174.505 180.754 198.917 226.479 246.436 275.653 291.523 307.521 323.415 335.508 348.078

Anlægsaktiver 184.982 179.806 182.921 188.464 207.402 228.557 247.562 264.820 280.065 295.435 310.704 322.322 334.398

Varebeholdning 129.473 126.350 142.745 149.914 164.979 181.806 196.924 210.652 222.779 235.005 247.151 256.392 265.998

Tilgodehavende fra salg 168.688 172.829 166.823 182.467 200.803 221.284 239.685 256.394 271.154 286.035 300.818 312.066 323.758

Andre driftsaktiver  ‐ (residual) 21.378 23.886 33.576 29.983 32.996 36.361 39.385 42.130 44.556 47.001 49.430 51.278 53.200

Andre driftsaktiver ‐ 1/AOH 319.538 323.065 343.144 362.364 398.777 439.452 475.993 509.176 538.489 568.041 597.400 619.737 642.955

Driftsaktiver i alt ‐ 1/AOH 668.177 673.594 700.569 731.582 805.096 894.488 969.991 1.049.649 1.110.078 1.170.996 1.231.519 1.277.566 1.325.431

Driftsforpligtigelser i alt ‐ 1/AOH 45.891 55.109 60.216 62.536 68.820 75.839 82.145 87.872 92.931 98.031 103.097 106.952 110.959

NDA ‐ 1/AOH i alt 622.287 618.485 640.354 669.046 736.276 818.649 887.846 961.777 1.017.147 1.072.965 1.128.421 1.170.614 1.214.471

Historisk gns. Værdier Budgetteret aktiver
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11.20 Bilag 20 – Udregning af det frie cash flow 

 

Udregning af FCF Historik Terminal
(Beløb i  t.kr.) 07/08 08/09E 09/10E 10/11E 11/12E 12/13E 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18T
Nettoomsætning 784.445 856.654 942.736 1.038.894 1.125.280 1.203.726 1.273.025 1.342.885 1.412.292 1.465.099 1.519.989
Driftsomkostninger 696.220 767.167 830.116 915.183 980.243 1.042.559 1.096.214 1.156.372 1.216.139 1.261.611 1.308.878

Driftoverskud før skat (core OGsalg før skat) 88.225 89.486 112.619 123.712 145.037 161.167 176.810 186.513 196.153 203.488 211.111

Afskrivninger og amortiseringer 44.482 43.295 47.646 52.900 57.513 61.522 65.064 68.635 72.182 74.881 77.687
Skat af drift ‐23.314     ‐22.372     ‐28.155     ‐30.928     ‐36.259     ‐40.292     ‐44.203     ‐46.628     ‐49.038     ‐50.872     ‐52.778    

Cash earnings 109.393    110.410    132.110    145.684    166.291    182.398    197.672    208.520    219.297    227.497    236.020   

+/‐ Forskydning i arbejdskapital
Δ Varebeholdning ‐16.395    ‐7.169     ‐15.064   ‐16.828   ‐15.118   ‐13.728   ‐12.127     ‐12.226   ‐12.146   ‐9.241     ‐9.606    
Δ Tilgodehavender fra salg 6.007         ‐15.645     ‐18.335     ‐20.482     ‐18.400     ‐16.709     ‐14.761     ‐14.880     ‐14.784     ‐11.248     ‐11.692    
Δ Andre driftsaktiver ‐9.690       3.593         ‐3.013       ‐3.366       ‐3.024       ‐2.746       ‐2.425       ‐2.445       ‐2.429       ‐1.848       ‐1.921      
Δ Driftsforpligtigelser (Kreditorer m.m.) 5.107         2.320         6.284         7.020         6.306         5.727         5.059         5.100         5.067         3.855         4.007        

Pengestrøm fra driften 94.421       93.509       101.982    112.029    136.056    154.942    173.417    184.069    195.005    209.015    216.808   

+/‐ Anlæginvesteringer og ‐frasalg
Δ Immaterielle aktiver ‐3.781       ‐6.249       ‐18.163     ‐27.562     ‐19.957     ‐29.217     ‐15.869     ‐15.998     ‐15.894     ‐12.093     ‐12.570    
Δ Materielle aktiver ‐3.116       ‐5.543       ‐18.938     ‐21.155     ‐19.005     ‐17.258     ‐15.246     ‐15.369     ‐15.269     ‐11.617     ‐12.076    

Frit cash flow til långivere og ejere (FCF) 87.525       81.717       64.880       63.312       97.094       108.467    142.302    152.701    163.841    185.304    192.163   

Budgetperiode



VÆRDIANSÆTTELSE AF AMBU A/S                SIDE 106 AF 110 

   

11.21 Bilag 21 – Inflation og BNP vækst 

 

 

 
 

11.22 Bilag 22 – Input til værdiansættelse / forudsætninger 

 

Verden EU Verden EU
Pct. vækst Inflation Inflation BNP BNP

Gns 1988 ‐ 2008 12,76                7,15                   3,49                   2,33                  
Gns 1998 ‐ 2008 4,35                   2,64                   3,84                   2,49                  
Gns 1988 ‐ 2014 10,53                5,84                   3,43                   2,00                  
Gns 2009 ‐ 2014 2,72                   1,24                   3,22                   0,82                  

Input DCF‐værdiansættelse / Forudsætninger Forkort. Værdier
WACC = (Gm/EV))*kg(1-T)+(EKm/EV)*kek WACC 7,91%

EKm = Aktie kurs*antal aktioer EKm 1.152.000.906

Enterprise Value EV 85,0%

Gældandel Gm/EV 15,0%

Egenkapitalandel EKm/EV 85,0%

Aktiekurs 14. august Kurs 97

Antal aktier n(aktier) 11.876.298

Selskabsspecifikt risikotillæg (lånerentemarginal) rs 0,54%

Skattesatsen T 25%

Kek = rf + β[E(rm) - rf] + rl Kek 8,76%

kg = (rs + rf) kg 4,12%

Risikofrie rente rf 3,58%

Afkastet på markedsporteføljen E(rm) 7,98%

Markedspræmien rp 4,40%

Likviditetspræmie rl 1,00%

Betaværdi β 0,95

Vækst i terminalperioden g 2,5%

Beregnet aktiekurs = 200

Tabel 27 Kilde: IMF Databank 
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11.23 Bilag 23 – Værdiansættelse med DCF 

 

 

 

 

  

  

Udregning af FCF Terminal
Diskonteringsperiode 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

(Beløb i  t.kr.) 08/09E 09/10E 10/11E 11/12E 12/13E 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18T
Frit Cash Flow (FCF) 81.717 64.880 63.312 97.094 108.467 142.302 152.701 163.841 185.304 192.163
Diskonteringsfaktor 0,96           0,89           0,83           0,77           0,71           0,66           0,61           0,57           0,52           0,49          
Nutidsværdi af FCF 78.665 57.879 52.340 74.385 77.007 93.623 93.101 92.571 97.024 93.240
Akkumulleret værdi 78.665 136.545 188.885 263.269 340.276 433.899 527.000 619.571 716.595
Terminalværdi (tilbagediskonteret) 1.859.963
Opsummering af værdiansættelse Beløb Indeks
NPV af budgetperioden 716.595 28%
NPV af terminalperioden 1.859.963 72%
Ambus teoretiske værdi (EV) 2.576.558 100%
Netto finansielle forpligtigelser  (NFF)  206.087 8%
Teoretisk værdi af egenkapitalen 2.370.471 92%
Antal aktier (i tusinde) 11.876
Aktiens teoretiske værdi 200
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11.24 Bilag 24 – Worst case scenarie 

Udregning af FCF Terminal
(Beløb i  t.kr.) 08/09E 09/10E 10/11E 11/12E 12/13E 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18T
Nettoomsætning 770.988 848.462 935.005 1.012.752 1.083.353 1.145.722 1.208.597 1.271.063 1.318.589 1.367.990
Driftsomkostninger 759.496 821.815 906.031 970.440 1.032.133 1.085.252 1.144.808 1.203.977 1.248.995 1.295.789

Driftoverskud før skat (core OGsalg før skat) 11.492 26.647 28.974 42.312 51.220 60.470 63.789 67.085 69.594 72.201

Afskrivninger og amotiseringer 42.862 47.169 52.371 56.938 60.907 64.414 67.949 71.460 74.132 76.910
Skat af drift ‐2.873      ‐6.662       ‐7.243       ‐10.578    ‐12.805    ‐15.118    ‐15.947    ‐16.771    ‐17.398    ‐18.050   

Cash earnings 51.482      67.154      74.102      88.672      99.322      109.766    115.790    121.774    126.328    131.061   

+/‐ Forskydning i arbejdskapital
Δ Varebeholdning 7.822        ‐13.558  ‐15.145  ‐13.606  ‐12.355  ‐10.915  ‐11.003  ‐10.932  ‐8.317       ‐8.645    
Δ Tilgodehavender fra salg 2.602        ‐16.502    ‐18.434    ‐16.560    ‐15.038    ‐13.285    ‐13.392    ‐13.305    ‐10.123    ‐10.523   
Δ Andre driftsaktiver 6.592        ‐2.712       ‐3.029       ‐2.721       ‐2.471       ‐2.183       ‐2.201       ‐2.186       ‐1.663       ‐1.729      
Δ Driftsforpligtigelser (Kreditorer m.m.) ‐3.933      5.656        6.318        5.676        5.154        4.553        4.590        4.560        3.469        3.606       

Pengestrøm fra driften 64.564      40.039      43.812      61.460      74.612      87.937      93.784      99.911      109.694    113.770   

+/‐ Anlæginvesteringer og ‐frasalg
Δ Immatrielle aktiver 11.826      ‐16.347    ‐24.806    ‐17.962    ‐26.295    ‐14.283    ‐14.398    ‐14.305    ‐10.883    ‐11.313   
Δ Materielle aktiver 13.304      ‐17.044    ‐19.039    ‐17.104    ‐15.532    ‐13.721    ‐13.832    ‐13.742    ‐10.456    ‐10.868   

Frit cash flow til långivere og ejere (FCF) 89.694      6.647        ‐33             26.394      32.784      59.933      65.553      71.864      88.354      91.589     

Udregning af FCF Terminal
Diskonteringsperiode 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

(Beløb i  t.kr.) 08/09E 09/10E 10/11E 11/12E 12/13E 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18T
Frit Cash Flow (FCF) 89.694 6.647 ‐33 26.394 32.784 59.933 65.553 71.864 88.354 91.589
Diskonteringsfaktor 0,96          0,89           0,83           0,77           0,71           0,66           0,61           0,57           0,52           0,49          
Nutidsværdi af FCF 86.344 5.930 ‐27 20.221 23.275 39.431 39.967 40.604 46.262 44.440
Akkumulleret værdi 86.344 92.274 92.247 112.468 135.743 175.174 215.142 255.745 302.007
Terminalværdi (tilbagediskonteret) 886.499
Værdiansættelse (Worst case) Beløb Indeks
NPV af budgetperioden 302.007 25%
NPV af terminalperioden 886.499 75%
Ambus teoretiske værdi (EV) 1.188.506 100%
Netto finansielle forpligtigelser  (NFF)  206.087 17%
Teoretisk værdi af egenkapitalen 982.419 83%
Antal aktier (i tusinde) 11.876
Aktiens teoretiske værdi 83

Budgetperiode

Budgetperiode
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11.25 Bilag 25 – Følsomhedsanalyse 

 
 
   

Voksende frit cash flow model

Følsomhedsberegning på WACC og vækst (g)

WACC

200  6,91% 7,16% 7,41% 7,66% 7,91% 8,41% 8,91% 9,06% 9,91%

1,6% 219 207 196 186 177 161 148 144 125

1,8% 225 213 201 191 182 165 151 147 127

2,2% 241 226 214 202 191 173 157 153 132

2,4% 249 234 220 208 197 177 161 156 134

2,5% 254 238 224 211 200 179 163 158 136

2,6% 259 242 228 214 203 182 164 160 137

2,7% 264 247 232 218 206 184 166 162 138

2,8% 269 251 236 221 209 187 169 164 140

2,9% 275 256 240 225 212 189 171 166 141

Value driver formual

Følsomhedsberegning på Egenkapitalandelen og Beta

Egenkapitalandel

200  75,0% 77,5% 80,0% 82,5% 85,0% 87,5% 90,0% 92,5% 95,0%

0,55 328 318 308 300 291 283 275 268 261

0,65 296 287 278 270 262 255 248 241 234

0,75 270 261 253 245 238 231 224 218 212

0,85 247 239 231 224 217 211 205 199 193

0,95 228 220 213 206 200 194 188 182 177

1,10 203 196 189 183 177 172 166 161 157

1,20 189 182 176 170 165 159 154 150 145

1,70 138 133 128 123 119 115 111 107 104

2,20 106 102 98 94 91 87 84 81 78

Følsomhedsberegning på markedspræmien og vækst (g)

Markedspræmien

200  3,40% 3,65% 3,90% 4,15% 4,40% 4,65% 4,90% 5,15% 5,40%

2,1% 226 215 206 197 189 181 174 167 161

2,2% 229 219 209 200 191 183 176 169 163

2,3% 233 222 212 203 194 186 178 171 165

2,4% 237 226 215 206 197 188 181 173 167

2,5% 241 230 219 209 200 191 183 176 169

2,6% 246 234 222 212 203 194 186 178 171

2,7% 250 238 226 215 206 197 188 180 173

2,8% 255 242 230 219 209 199 191 183 175

2,9% 260 246 234 223 212 202 194 185 178
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Følsomhedsberegning på selskabsspecifikt risikotillæg og likviditetspræmien

Selskabsspecifikt risikotillæg (lånerentemarginal)

200  0,00% 0,10% 0,19% 0,29% 0,54% 0,79% 1,04% 1,29% 1,54%

0,00% 248 247 247 246 244 242 241 239 237

0,25% 235 234 234 233 231 230 228 227 225

0,50% 223 223 222 221 220 218 217 216 214

0,75% 212 212 211 211 209 208 207 205 204

1,00% 202 202 201 201 200 198 197 196 195

1,25% 193 193 192 192 191 189 188 187 186

1,50% 185 184 184 183 182 181 180 179 178

1,75% 177 176 176 176 175 174 173 172 171

2,00% 169 169 169 168 167 166 166 165 164

Følsomhedsberegning på egenkapitalandelen og væksten (g)

Egenkapitalandel

200  72,5% 75,0% 77,5% 80,0% 82,5% 85,0% 87,5% 90,0% 92,5%

2,1% 221 214 207 201 195 189 183 178 173

2,2% 224 217 210 203 197 191 186 180 175

2,3% 228 220 213 206 200 194 188 183 178

2,4% 232 224 216 210 203 197 191 185 180

2,5% 236 228 220 213 206 200 194 188 182

2,6% 240 231 224 216 209 203 196 190 185

2,7% 244 235 227 220 212 206 199 193 187

2,8% 249 240 231 223 216 209 202 196 190

2,9% 253 244 235 227 219 212 205 199 193
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