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1 Problemstilling 

 

1.1 Begrundelse for emnevalg 

 

Nærværende projekt er skrevet som afsluttende hovedopgave på Copenhagen Business School på 

linien HD med speciale i Regnskab og Økonomistyring. 

 

Mit undersøgelsesobjekt i dette projekt vil være Forenede Service A/S med det formål at 

værdiansætte virksomheden. 

 

Baggrunden for at jeg vil beskæftige mig med værdiansættelse af Forenede Service A/S skyldes 

primært to årsager: 

 

 Jeg finder emnet værdiansættelse særdeles interessant i en praksisnær tilgang. Og da 

emnet værdiansættelse af hele virksomheder ikke er blevet direkte behandlet i løbet af 

undervisningen, men blot nogle af de centrale modeller og teorier, der understøtter 

værdiansættelse, har jeg fundet udfordringen med at foretage en værdiansættelse relevant 

som afsluttende projekt. 

 

 Forenede Service har flere gange meldt ud, at man ønsker at blive noteret på Børsen i 

Danmark. Men indtil videre er det kun blevet ved hensigtserklæringen. Derfor finder jeg 

det interessant at se på den udvikling som Forenede Service har været igennem. Dernæst 

er det interessant ved selvsyn at forholde sig til virksomheden, da mit kendskab ved 

projektets begyndelse har været særdeles begrænset. 

 

Det har derfor været nærliggende at kombinere min interesse for værdiansættelse med Forenede 

Service A/S udmelding
1
 om, at de nu endelig ønsker at blive børsnoteret. 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.business.dk/service/servicekaempe-saetter-kurs-mod-fondsboersen 
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1.2 Problemformulering 

Hovedspørgsmålet for dette projekt formuleres og operationaliseres med afsæt i emnevalget. 

Herved bliver dette udtrykt som: 

 

  

 

Den teoretiske markedsværdi er i dette projekt defineret som den sum penge der bør erlægges for 

at erhverve koncernen – altså egenkapitalens markedsværdi. 

 

For at understøtte hovedspørgsmålet har jeg valgt at underbygge denne med tre underspørgsmål 

som til sammen vil udgøre den basis der skal til for at kunne besvare hovedspørgsmålet. 

 

Underspørgsmålene er med udgangspunkt i hovedspørgsmålet formuleret som: 

 

 Hvordan er Forenede Service A/S strategiske position?  

 

Den strategiske position er yderst væsentlig for at kunne vurdere hvorledes Forenede Service A/S 

er placeret på nuværende tidspunkt og hvor den har bevæget sig fra at være. Dette kan endvidere 

give en mulighed for at vurdere hvor virksomheden er på vej hen. Dette bliver særdeles 

væsentligt i forbindelse med selve værdiansættelsen, da den strategiske analyse kan være med til 

at underbygge projektet med ikke finansielle informationer, som med tiden kan materialisere sig i 

form af finansielle resultater i fremtiden.  

 

 Hvordan har virksomhedens økonomi udviklet sig?  

 

Den økonomiske position som Forenede Service A/S befinder sig i er ekstremt interessant i 

forbindelse med en værdiansættelse. Dette skyldes at værdiansættelsen ultimativt søger at 

estimere en værdi i en monetær størrelse. Grundlaget for den økonomiske position er endvidere 

Hvad er den teoretiske markedsværdi af Forenede Service A/S 

koncernen pr. den 31. december 2009 estimeret til ved brug af 

Discounted Cash Flow Modellen? 
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relativt let observerbar, da denne er tilgængelig i årsregnskabsrapporterne. Hermed kan der med 

modifikationer opnås et godt indblik i virksomheden ved hjælp af en regnskabsanalyse, som 

udover at udlede den nuværende position samt hvorledes udviklingen har været.. 

  

 Hvordan kommer fremtiden til at udvikle sig økonomisk for virksomheden?  

 

Med afsæt i såvel den strategiske analyse samt den regnskabsmæssige analyse er det nødvendigt 

at omforme dette til konkrete vurderinger af hvordan udviklingen forventes at være til Forenede 

Service A/S. Disse forventninger vil med henblik på besvarelsen af hovedspørgsmålet 

fremkomme i monetære størrelser, da projektet jo netop søger at beregne en teoretisk 

markedsværdi i en monetær størrelse. 

1.3 Tolkning 

Projektet er forfattet ud fra en ekstern investors synspunkt. Herved giver projektet svar på hvor 

meget man som ekstern investor bør betale for virksomheden, hvis den skulle vælge at blive 

børsnoteret pr. den 31. december 2009. 

 

Da min interesse netop er på det praksisnære vil det afspejle sig i min behandling af Forende 

Service A/S, som netop har til formål at besvare problemformuleringen. 

 

1.4 Afgrænsning 

Jeg har valgt at opdele afgrænsningen i fire afsnit. Disse afsnit er: 

 

 Generel afgrænsning 

 Afgrænsning af strategisk position 

 Afgrænsning af økonomisk position 

 Afgrænsning af budgettering og værdiansættelse 
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1.4.1 Generel afgrænsning 

Projektet bliver udarbejdet i overensstemmelse med vejledningen fra Institut for Regnskab og 

Revision på Copenhagen Business School på HD(R) i 2010. 

 

Værdiansættelsen af Forenede Service A/S bliver gennemført pr. den 31. december 2009. Denne 

dato vil dog ikke være deadline for den information som vil indgå i projektet, som også er 

beskrevet i afsnit 1.6. Dette er valgt ud fra den betragtning, at jeg på den vis vil have den samme 

data tilgængelig som andre eksterne analytikere i forbindelse med adgang til information til brug 

for værdiansættelsen.  

 

Formålet med projektet er at udarbejde et dokument, der kan sidestilles med det som andre 

eksterne analytikere kan producere. For at dette kan gennemføres så realistisk som muligt har jeg 

valgt at basere information i dette projekt på offentlig tilgængelig information. Dette betyder 

selvfølgelig at vurderinger af interne forhold vil blive meget svære at gennemføre. Jeg mener 

dog, at det er essentielt for projektets lødighed, at der ikke blandes information ind som dybest 

set må anses for umuligt for en ekstern analytiker at fremskaffe. Dette ligger også fint i tråd med 

at den estimerede markedsværdi vil basere sig på den information, som er til rådighed for netop 

det marked, hvor Forenede Service A/S skal handles. 

 

Behandling af skat er et uhyre kompliceret felt som kræver indgående kendskab til såvel 

skattelovgivningen samt interne forhold i virksomheden. Jeg har valgt at benytte en skattesats 

svarende til selskabsskattesatsen i det pågældende år, som der foretages beregninger for. Det 

betyder at der for årene 2005 og 2006 er benyttet en skattesats på 28%. Fra 2007 og fremad er der 

benyttet en skattesats på 25%. Jeg har valgt dette fordi jeg ikke mener at jeg har de relevante og 

fornødne indsigter til at behandle emnet bedre end dette. Endvidere anser jeg denne behandling af 

skat for værende så langt udenfor pensum, at det er urealistisk at tro på, at jeg vil kunne opnå en 

tilstrækkelig høj grad af pålidelighed til at det er meningsfyldt.  
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1.4.2 Afgrænsning af strategisk position 

Den strategiske analyse er gennemført under den basale antagelse om Going Concern, hvor der 

ikke foretages grundlæggende ændringer i virksomhedens forretningsområder og ageren i forhold 

til tidligere. 

 

SWOT analysen er alene ment som en opsamling af de data som er indsamlet ved gennemførelse 

af den interne og eksterne strategiske analyse. 

1.4.3 Afgrænsning af økonomisk position 

Regnskabsmaterialet stammer fra www.forenede-service.dk 

 

Jeg har valgt at inddrage årsregnskaber for de seneste 4 år, 2005 til år 2008, da dette giver mig 

den fornødne information påkrævet til dette projekt. 

 

Regnskabsanalysen vil behandle Forenede Service A/S under et hele. Eneste undtagelse fra dette 

er omsætningen, som vil blive foretaget på forretningsområde niveau. 

 

1.4.4 Afgrænsning af budgettering og værdiansættelse 

Forenede Service A/S vil blive budgetteret samt værdiansat som en hel koncern. Der vil derfor 

ikke blive taget særligt stilling til enkelte områder. Eneste undtagelse vil her være omsætningen, 

som vil blive budgetteret på forretningsområde niveau. 

 

Værdiansættelsen af virksomheden vil foregå med brug af Discounted-Cash-Flow modellen, da 

den til fulde opfylder behovet for en praksisnær model, der kan give svaret på 

problemformuleringen 

 

Vurderingen af Forenede Service A/S er baseret på Going Concern. Jeg har valgt at se bort fra at 

virksomheden lukker, da dette vil ændre billedet radikalt og at det ikke giver mening, når 

virksomheden skal værdiansættes ud fra fremtidige pengestrømme. Endvidere forudsættes det, at 

der ikke sker radikale ændringer i koncernens forretningsområder og ageren. 

  

http://www.forenede-service.dk/
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1.5 Metode 

Jeg vil i dette afsnit give et overblik over hvordan projektet er konstrueret. Dette overblik kan 

fordelagtigt bruges som en ledetråd i forbindelse med gennemlæsningen af projektet. På denne 

måde opnår læseren en forståelse for hvordan projektet er tænkt og dermed vil det være muligt 

for læser at forstå metoden der skal lægge grund for besvarelsen af problemformuleringen. 

 

1.5.1 Projektets struktur   

 

Strukturen i projektet fremgår af nedenstående egen tilvirkede model figur 1: 

 

 

Figur 1 - Projektets struktur 

 

 

Problemformulering

Virksomhedsbeskrivelse

Strategisk analyse

Regnskabsanlyse

Budgettering

Værdiansættelse

Konklusion
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For at besvare problemformuleringen vil projektet blive behandlet systematisk på efterfølgende 

vis.  

 

1.5.2 Model- og teorivalg 

I de forrige afsnit fastlagde jeg blandt andet hvad projektets formål er, samt hvordan strukturen 

for dette projekt skulle være. For at kunne gennemføre dette projekt har jeg støttet mig op ad 

forskellige teorier og metoder. Og det er disse, som jeg i dette afsnit vil gøre rede for. Både for så 

vidt angår hvilke modeller og teorier der er benyttet, men i lige så høj grad hvorfor netop disse 

har været relevante for et kunne gennemføre netop dette projekt. Projektet tager sit udgangspunkt 

i Ole Sørensens bog ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang”.    

 

1.5.2.1  Strategisk analyse 

Jeg vil udarbejde en strategisk analyse, som har til formål at frembringe de informationer der har 

en mere kvalitativ natur. Disse benævnes også ofte for de ikke finansielle værdidrivere og vil 

sammen med regnskabsanalysen, de finansielle værdidrivere, danne basis for vurderingen af 

Forenede Service A/S fremtidige indtjeningspotentiale. 

 

Jeg har valgt at den strategiske analyse skal gennemføres på makro-, branche- og 

virksomhedsniveau, altså som ekstern og intern analyse. Dette er valgt ud fra den primære 

overvejelse, at det er væsentligt at analysen indeholder aspekter fra alle tre lag. Dette for at sikre 

en nuanceret og vægtet tilgang til den data der er tilgængelig.    

 

Jeg har valgt at lade analysen af makroforholdene udforme sig som en PEST analyse. PEST 

analysen er valgt, da den giver en bred indsigt i hvilke forhold som virksomheden ikke selv kan 

påvirke, men i høj grad bliver eller kan blive påvirket af. Herved opnås et kendskab til de 

væsentligste politiske, økonomiske, sociokulturelle samt teknologiske faktorer, som har 

betydning for det fremtidige indtjeningspotentiale.  

 

Brancheanalysen har jeg valgt at analysere ved hjælp af Michael Porters tilgang til analyse af 

denne. Porters-Five-Force modellens væsentligste formål, ifølge Michael Porter selv, er at 
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bestemme en given branches indtjeningspotentiale ud fra de fem perspektiver af markedet.  Disse 

er defineret som truslen fra nye konkurrenter, truslen fra substituerende produkter, kundernes 

forhandlingsstyrke, leverandørernes forhandlingsstyrke samt konkurrenceintensiteten i branchen.  

 

For at gennemføre den interne analyse af virksomheden, der skal vise hvilke ressourcer og 

kompetencer som virksomheden besidder, har jeg valgt at tage udgangspunkt i Michael Porters 

værdikædeanalyse. Med denne analyse kan der opnås en viden om hvordan aktiviteterne i 

virksomheden understøtter produktionen af varer eller serviceydelser ved at kigge på 

virksomhedens primære og støtteaktiviteter. Endvidere har det været væsentligt at analysere kort 

på Forenede Service A/S konkurrence samt vækststrategier. 

 

For at samle op på den strategiske analyse har jeg valgt at inddrage SWOT modellen. Modellens 

primære formål er, at sammenfatte de væsentligste punkter der er fremkommet i de gennemførte 

strategiske analyser i de fire punkter Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler. 

 

1.5.2.2  Regnskabsanalyse 

For at frembringe de mere hårde informationer om virksomhedens historiske evne til at generere 

værdi for sine ejere har jeg valgt at udarbejde en regnskabsanalyse af Forenede Service A/S 

historiske regnskabstal. Disse benævnes som oftest som de finansielle værdidrivere.   

 

For at gennemføre regnskabsanalysen tager jeg udgangspunkt i de seneste fire årsregnskaber. Jeg 

vil her analysere hvordan den økonomiske udvikling har været for Forenede Service A/S.  

 

Inden regnskabsanalysen kan gennemføres er det dog nødvendigt at fortage en vurdering af 

kvaliteten af virksomhedens regnskaber. Efterfølgende skal disse reformuleres og derefter 

opstilles til analyseformål så der kan dannes nyttige og valide konklusioner.   

 

Med udgangspunkt i Du-Pont pyramiden vil nøgletalsanalysen undersøge rentabiliteten for 

Forenede Service A/S. Endvidere vil udviklingen i omsætningen på forretningsområdeniveau 

blive analyseret. Nøgletallene vil endvidere blive dekomponeret yderligere for at skabe en god 
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basis for at regnskabsanalysen kan benyttes sammen med den strategiske analyse til at opstille 

brugbare budgetter. 

 

1.5.2.3  Budgettering 

Budgetteringen af Forenede Service A/S fremtidige indtjening sker med afsæt i den strategiske 

analyse samt regnskabsanalysen. Denne vil resultere i en budgetteret resultatopgørelse samt 

balance. 

 

Udfordringen i budgetteringen er helt klart, at det er væsentligt at der skabes en god 

sammenhæng mellem den strategiske og økonomiske position som virksomheden har opnået 

samt de muligheder der foreligger for den fremtidige økonomiske udvikling. 

 

Med gode antagelser underbygget af de foretagne analyser vil der være en god basis for at 

værdiansætte virksomheden troværdigt.  

 

1.5.2.4  Værdiansættelse 

Afsnittet for værdiansættelse vil blive gennemført ved brug af Discounted-Cash-Flow modellen 

(DCF modellen).  

 

DCF modellen bygger på, at man budgetterer virksomhedens fremtidige evigløbende 

pengestrømme og tilbagediskontere disse til et valgt værdiansættelsestidspunkt.  Dette ligger 

meget fint i tråd med projektets formål om at værdiansætte med en praktisk tilgang til 

værdiansættelse på basis af såvel strategisk analyse som regnskabsanalyse. 

 

I forbindelse med værdiansættelsen er det nødvendigt at estimere en diskonteringsfaktor svarende 

til afkastkravet på den kapital der er stillet til rådighed. I denne opgave er denne faktor valgt ud 

fra en forudsætning om en fremtidig kapitalstruktur, som består af såvel egenkapital som 

fremmedkapital. Denne diskonteringsfaktor benævnes som de vejede gennemsnitlige 

kapitalomkostninger eller blot WACC.  
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Værdiansættelsen skal hermed give den endelige vurdering af virksomhedens teoretiske 

markedsværdi. Værdiansættelse er dog præget af usikkerhed, og på den baggrund vil der med 

udgangspunkt i den estimerede teoretiske markedsværdi blive foretaget en følsomhedsanalyse, 

der vil undersøge hvor følsom værdiansættelsen er overfor ændringer i de mest centrale variable.  

 

1.6 Dataindsamlingsmetode 

Jeg har benyttet primært og sekundært offentligt tilgængeligt data som dataindsamlingsmetode. 

Denne metode er benyttet af to væsentlige årsager. 

 

Den ene årsag er, at jeg ved at indsamle data på denne måde, har opnået en betragtelig mængde 

data fra mange forskellige kilder. Dette har været med til at højne niveauet af validiteten, altså om 

jeg måler det jeg ønsker, og reliabiliteten, altså om den indsamlede data er pålidelig. 

 

For at indsamle mest mulig nyttigt data, har jeg i vid omfang valgt at benytte mig af muligheden 

for at søge information på internettet. Jeg har i min søgning forsøgt at skaffe det nyeste data. 

Dette har jeg gjort for at sikre, at informationen er opdateret og relevant. Jeg har derfor ikke 

benyttet mig af kilder, der er ældre end 2002. Dette er også med til at eliminere nogle af de 

usikkerheder, som der er i forbindelse med de modeller jeg benytter mig af for at besvare mit 

hovedspørgsmål. Jeg har valgt at medbringe data frem til den 31. januar 2010. 
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2 Præsentation af Forenede Service A/S
2
 

 

2.1 Indledning 

 

Forenede Service A/S er en dansk service koncern. Virksomheden er på nuværende tidspunkt 

fuldstændig privatejet. 

 

Virksomheden er den største privatejede servicevirksomhed i Skandinavien. Den opererer 

udelukkende aktivt på det danske og svenske marked. 

 

Koncernen består af 7 aktive selskaber: 

 

1. Forenede Rengøring A/S 

2. Forenede Care A/S 

3. Forenede Kantine Service A/S 

4. Forenede Vikar A/S 

5. Privathospitalet Danamrk A/S 

6. Förenade Service AB 

7. Förenade Care AB 

 

I de efterfølgende afsnit vil jeg gennemgå den historiske udvikling, produkterne samt den 

økonomiske udvikling for Forenede Service A/S. 

 

2.2 Historisk udvikling 

Forenede Service A/S blev stiftet af brødrene Peer og Poul Krogh i 1959, dog under navnet De 

Forenede Rengøringsselskaber A/S. De to brødre er den dag i dag stadig aktive i bestyrelsen. 

 

Starttidspunktet kunne næppe have været bedre. I perioden 1957 til 1960 steg den industrielle 

produktion med 30%. Det samme gjorde virksomheden. I 1968 var omsætningen på  

                                                 
2
 Dette afsnit bygger i høj grad på www.forenede–service.dk samt årsregnskaberne for 2005 til 2008 
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DKK 500.000. Samtidig havde man lagt grundstenen til det man i dag kalder Service Akademiet, 

da man mente at god service skulle udføres af uddannede medarbejdere. 

 

I halvfjerdserne var der ikke mindre tryk på kedlerne i den hastigt voksende virksomhed. I 1972 

var man allerede nødt til at flytte lokation. I 1974 var omsætningen steget til DKK 5 mio. 

Samtidig begyndte konkurrencen at presse sig på, da man begyndte at tage kunder fra de store 

aktører på markedet. 

 

Det var bare som om diverse kriser ikke påvirkede virksomheden nævneværdig negativt. Det 

betød at man i 1982 opnåede en omsætning på DKK 12 mio. og 120 ansatte.  

 

Man opnåede en omsætning på DKK 100 mio. i 1990 og besluttede sig for, som den første 

rengøringsvirksomhed i Europa, at udvikle et kvalitetsstyringssystem efter ISO 9001 standarden, 

som skulle være klart til brug i 1992. I 1998 begyndte man at opkøbe rengøringsselskaber i 

Sverige. Samme år opnåedes en omsætning på DKK 1 mia. og antallet af medarbejdere var på 

dette tidspunkt oppe på 4.500.  

 

Den kraftige udvikling i virksomhedens omsætning og antal medarbejder fortsatte, hvilket 

resulterede i en omsætning i 2004 på DKK 1.500 mio. og 7.500 ansatte og i 2008 på DKK 1.800 

mio. og mere end 8.000 ansatte. Denne udvikling er opnået ved såvel organisk vækst samt opkøb 

af konkurrerende virksomheder. 

 

2.3 Organisation 

Forenede Service A/S har en koncernstruktur som vist nedenfor i Figur 2. Denne kunne 

foranledige en til at tro, at koncernen består af mindre enheder med en grad af autonomi i forhold 

til koncernledelsen. En sådan antagelse vil dog være ukorrekt, da direktørerne i de 7 driftsenheder 

er et medlem af familien Krogh. 
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Figur 2 - Organisationsdiagram - Forenede Service A/S 

 

 

2.4 Forretningsområder 

Forenede Service A/S arbejder primært med 4 forretningsområder indenfor de to hovedområder 

Facility Services og Health Care: 

 

1. Rengøring 

2. Hospitalsservice og ældreomsorg 

3. Kantinedrift 

4. Vikarydelser 

 

Omsætningen på disse forretningsområder har udviklet som vist nedenfor i Figur 3: 

 

Forretningsområde 2005 2006 2007 2008

Rengøring 708.149 773.391 820.370 927.025

Hospitalsservice og ældreomsorg 463.298 560.240 747.339 693.850

Kantinedrift 36.583 50.517 70.381 72.913

Vikarydelser 0 55.874 95.762 107.542

I alt 1.208.030 1.440.022 1.733.852 1.801.330
 

Figur 3 - Forretningsområdernes omsætning 

Forenede Service

Facility Services

Forenede 
Rengøring A/S

Forenede Kantine 
Service AS

Förenade Service 
AB

Health Care

Förenade Care AB

Forenede Care A/S

Forenede Vikar 
A/S

Privathospitalet 
Danmark A/S

Økonomi/Finans/C
ontrolling

Marked/Kunderser
vice

Business 
Development

HR / Uddannelse



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Forenede Service A/S 

17. maj 2010 

 

 17 

Af den samlede omsætning udgør rengøring mere end halvdelen af omsætningen i 2008. I 

perioden fra 2005 til 2007 så det dog ud til, at hospitalsservice og ældreomsorg ville blive lige så 

stort som rengøring. Denne udvikling er dog ændret i 2008.  

 

Omsætningen på såvel kantinedrift som vikarydelser må endnu beskrives som værende af mindre 

betydning for den samlede omsætning da disse i 2008 blot udgør 10% af den samlede omsætning. 

 

Man kan dog sige, at disse to områder har gennemgået en kraftig stigning i perioden. 

Omsætningen på kantinedrift er fordoblet og vikarydelser, der blev udskilt i 2006, er også næsten 

fordoblet fra 2006 til 2008. 

 

2.5 Geografiske markeder 

 

Forenede Service A/S er som nævnt i afsnit 2.1 kun repræsenteret aktivt på det danske og svenske 

marked. Dette skal forstås på den måde, at man også ejer selskaber i Norge og Tyskland, Curatus 

Senior AS og Forenede Service GmbH. Disse selskaber er dog hvilende selskaber, men når og 

hvis man for lyst til endnu et udenlandseventyr, så er man klar til at iværksætte dette.  

 

Omsætningen for Danmark og Sverige fordeler sig således som vist i Figur 4: 
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Figur 4 - Geografisk fordeling af omsætning 

 

Udviklingen i fordelingen af omsætningen har i perioden 2005 til 2007 udvist en stigende andel 

af salg på det svenske marked fra 39% til 45%. Denne udvikling er dog ændret lidt igen i 2008, 

hvor 41%  af omsætningen lå på det svenske marked. En bemærkning der bør knyttes hertil er at i 

2008 faldt kursen fra 79 til 68 på svenske kroner.  

2.6 Økonomisk udvikling 

Som det tidligere i afsnit 2.1 er blevet beskrevet har Forenede Service A/S siden sin spæde start 

gennemgået en meget kraftig udvikling. Jeg vil i dette afsnit kort undersøge udviklingen i 

koncernens omsætning samt årets resultat for perioden 2004 til 2008. Jeg vil i regnskabsanalysen 

vende tilbage med en mere dybdegående analyse af disse samt de øvrige økonomiske resultater. 

 

  

61% 59% 55% 59%

39% 41% 45% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008

Danmark Sverige



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Forenede Service A/S 

17. maj 2010 

 

 19 

Nettoomsætningen har igennem hele perioden været stigende som vist i Figur 5. Den største 

stigning har været i regnskabsåret 2007 med en stigning på mio. DKK 294. Det bør dog 

endvidere bemærkes, at den største relative stigning var i netop 2007, hvor nettoomsætningen 

steg med 20,3%. Det er også tydeligt, at stigningen stagnerede kraftigt til blot 3,9% i 2008, hvor 

det dermed lader til at den økonomiske krise også ramte Forenede Service A/S. 

 

 

Figur 5 - Udvikling i nettoomsætning 2005-2008 

 

Figur 6 viser årets resultat, som gennem hele perioden har været positivt. Tendensen har dog 

været, at overskuddet har været faldende fra et overskud i 2004 på mio. DKK 21, 9 til mio. DKK 

7,4 i 2008. 
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Figur 6 - Udvikling i årets resultat 2005-2008 

 

Denne udvikling i årets resultat efter skat i forhold til udviklingen i nettoomsætningen ser 

naturligvis besynderlig ud. Udviklingen er derfor interessant, og vil blive analyseret yderligere 

senere i regnskabsanalysen i afsnit 4.  
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3 Strategisk analyse 

Jeg har i præsentationen af Forenede Service A/S i afsnit 2 kort gennemgået såvel virksomhedens 

historiske udvikling, opbygning samt forretningsområder. Alt sammen det der i dag gør 

koncernen til den spiller i markedet som den er i dag. Den strategiske analyse af såvel 

omverdenen, branchen og virksomheden giver i samspil med den regnskabsmæssige analyse en 

bedre indsigt i hvordan den forventelige udvikling for fremtiden kommer til at være. Jeg vil 

derfor i dette afsnit benytte muligheden for at analysere netop disse strategiske forhold. Dette er 

selvfølgelig med det sigte, at skabe et solidt fundament for en vurdering af koncernens forventede 

fremtidige muligheder for indtjening. 

 

3.1 Ekstern analyse 

For at være i stand til at analysere de eksterne forhold som påvirker Forenede Service A/S  

væsentligt, vil jeg analysere makroøkonomiske forhold samt branchen. For at kunne gennemføre 

disse to analyser vil omverdenen blive analyseret ved hjælp af en PEST-analyse og til analysen af 

branchen vil der blive benyttet Michael Porters Five Forces model. 

 

3.1.1 Omverdensanalyse - PEST
3
 

I dette afsnit vil jeg ved at benytte PEST-modellen analysere de væsentlige forhold, der på 

makroøkonomisk niveau påvirker Forenede Service A/S. Formålet her er, at undersøge de 

muligheder og trusler der influere virksomhedens fremtidige forventede indtjeningsmuligheder. 

 

Modellen vurderes til at være særdeles anvendelig på selskabet, da den branche som den opererer 

i er veletableret. Endvidere bidrager den til at give et godt overblik over netop de væsentligste 

faktorer. Disse væsentlige faktorer er placeret i modellens fire opdelinger: Politik og lovgivning, 

Økonomi, Sociale og kulturelle forhold samt Teknologi og miljø. 

                                                 
3
 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 82 
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3.1.1.1  P – Politik og lovgivning 

Det politiske klima samt den til alle tider gældende lovgivning vil altid kunne påvirke 

virksomhedens mulighed for fremtidig indtjening. Det er derfor væsentligt at undersøge de 

faktorer herunder som har indvirkning på Forenede Service A/S.  

 

Som udgangspunkt kan man sige at ud fra et planlægningsmæssigt perspektiv vil det være at 

foretrække, at der er politisk stabilitet samt lovgivningen begrænser virksomheden så lidt som 

overhovedet muligt. Det er derfor også væsentligt, at virksomheden er opmærksom på eventuelle 

ændringer i disse faktorer. 

 

Begge de markeder som koncernen opererer på må alt andet lige betragtes som værende politisk 

meget stabile. At såvel Danmark som Sverige er medlem af EU samt at de selskaber som er 

hvilende i Norge og Tyskland er meget nære handelsparterne med ligeledes stabile politiske 

klimaer. Jeg anser derfor ikke at der skal tages egentlige hensyn til dette fremadrettet, da jeg ikke 

mener der her tale om nogen reel trussel.  

 

Der har til gengæld igennem en lang periode været talt meget om at man fra politisk side vil 

begynde at udlicitere offentlige opgaver indenfor såvel rengøring, ældrepleje etc. i højere grad 

end man allerede gør. I Sverige er der allerede en højere grad af private aktører, der påtager sig de 

opgaver som det offentlige system i Danmark tager sig af. Heri gemmer der sig, for Forenede 

Service A/S, en reel mulighed for at erhverve sig en del af den andel, som det offentlige muligvis 

vil udlicitere i fremtiden. 

 

I Danmark har der i mange år været tradition for den såkaldte flexicurity-model, som i forhold til 

f.eks. lande som Tyskland giver virksomheder en mulighed for at fungere mere fleksibelt, da 

arbejdskraften nemmere kan afskaffes. Herved er man heller ikke så bange for at ansætte, da der 

foreligger den tryghed at man kan nedskære relativt hurtigt igen. Der er dog tegn på, at modellen 

er under pres
4
 . I servicevirksomheder hvor lønandelen udgør klart hovedparten af 

omkostningerne vil det øge kravet til styring af kapaciteten yderligere, da man kan forestille sig, 

at det kan blive sværere at fyre ansatte, da disse vil kræve større sikkerhed. Herved kan man 

forestille sig at der vil blive gennemført flere love og regler til regulering af arbejdsmarkedet. 

                                                 
4
 Kilde: Teknologisk Institut – Succes med Flexicurity - 2009 
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3.1.1.2  E – Økonomi  

Det økonomiske klima er af meget væsentlig karakter for alle virksomheder. Men det er 

indlysende at nogle virksomheder bliver påvirket kraftigere end andre når konjunkturerne enten 

peger op eller ned. Det derfor meget vigtigt, at man holder sig for øje hvilken branche 

virksomheden befinder sig i. 

 

Vi har igennem de seneste par år oplevet den største økonomiske nedtur i mange år. Krisen er 

blevet sammenlignet med krisen i 1930’erne af nogen. Om størrelsen og omfanget er korrekt er 

der ingen der ved endnu, men faktum er, at den globale økonomi, og dermed den danske og 

svenske, er påvirket kraftigt negativt. I starten af 2008 troede Forenede Service A/S ikke at krisen 

ville ramme dem nævneværdigt. Det var faktisk først i 4. kvartal 2008 de mærkede krisen. Især 

krisen i Sverige var af stor betydning da omtrent 40% af omsætningen netop sker i svenske 

kroner og denne faldt voldsomt i løbet af 2008.  

 

Forventningerne til økonomien i Danmark er negative. For perioden 2009 til 2011 forventes en 

udvikling i BNP på henholdsvis -4,7%, 1,7% samt 1,7%
5
. Også ledigheden forventes at blive 

påvirket endog markant negativt med en udvikling i arbejdsløsheden på 3,6 %, 5,6 % og endelig 

6,2 %. 

 

Forventningerne til økonomien i Sverige er en anelse bedre end til den i Danmark. Her forventes 

en udvikling i BNP på henholdsvis -4,4 % , 3,2 % og 3,2 %
6
. Til gengæld er arbejdsløsheden 

væsentligt højere end i Danmark og den forventes at stige yderligere til 8,3 %, 9,0 % for endelig i 

2011 at blive på 8,9 %.  

 

Den økonomiske udvikling lader ikke umiddelbart til at hjælpe virksomheden med at vokse sig 

større. Men som jeg skrev tidligere er det væsentligt at holde sig for øje, hvilken branche man 

befinder sig i. For selv om Forenede Service A/S også har mærket krisen, så er jo som bekendt 

ikke meget, der ikke er så dårligt, at det ikke er godt for noget. Og netop her, i krisetider, har 

servicevirksomheder som Forenede Service A/S en fordel. Mange virksomheder vælger i 

krisetider at fokusere ensidigt på kerneforretningen. Det betyder at virksomheder begynder at få 

                                                 
5
 Kilde: Nordea, Økonomisk Perspektiv, Januar  2010 side 8 

6
 Kilde: Nordea, Økonomisk Perspektiv, Januar  2010 side 10 
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eksterne leverandører til at udføre forskellige aktiviteter for sig. Eksempler på disse ikke kerne 

aktiviteter kan være ”rengøring, catering, vagt, intern post, reception og lignende”
7
. 

 

En anden pointe ved netop stigningen i ledigheden er, at det bliver nemmere at tiltrække og 

fastholde arbejdskraft. Det vil alt andet lige betyde, at der kan opnås en stigende effektivt samt en 

nedbringelse af omkostninger til netop rekruttering og oplæring af nye medarbejdere. 

 

Med den økonomiske krise er det også mere nødvendigt med at øget fokus på rente- og 

valutarisici. Mens der var positiv vækst var renterne mere stabile, lån var relativt nemme at 

optage og valutaerne i Norden var også ganske stabile.  

 

Da Forenede Service er kraftigt eksponeret overfor den svenske krone, har det også betydet at 

man er blevet ramt af den lave svenske kurs. Man har dog ikke foretaget sig nogen sikringsakter 

for at imødegå eventuelt kommende tab. Det er dog også tvivlsomt om den svenske kurs vil falde 

så markant igen. Samtidig er der nu mulighed for at lukrere på dette forhold, hvis kursen skulle 

stige igen. Det må dog vurderes som en mulighed, som er et engangsfænomen, og derfor vil det 

formentlig kun påvirke koncernens resultater i enkelte regnskabsår, hvorfor det ikke på lang sigt 

kan vurderes at skabe varige ændringer i indtjeningen. 

 

Koncernen har meget store variable lån hos kredit- og realkreditinstitutter. Disse udgør DKK 202 

mio. Omtrent halvdelen af disse lån er afdækket i form af renteswaps der udløber i løbet af 9 år. 

Det må altså vurderes at der stadig foreligger en betydelig finansiel risiko. Dog oplyses det, at 

man i store dele af året har positiv driftslikviditet, hvilket alt andet lige reducerer risikoen 

 

Det er hermed muligt, at der på trods af den økonomiske krise, kan opstå potentiale for Forenede 

Service A/S til at øge omsætningen. 

  

 

                                                 
7
 Citat: Thomas Kempf: http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2009/03/28/141728.htm 
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3.1.1.3  S – Sociale og Kulturelle forhold 

I dette afsnit vil jeg gennemgå de sociale og kulturelle forhold, der påvirker og eventuelt kan 

forventes at påvirke virksomheden i fremtiden. Disse har hele vejen igennem industrialiseringen 

ændret sig markant, ikke mindst på grund af den store stigning i økonomien. Der er for at sige det 

lidt populært blevet råd til at gøre sig bevidst om en masse aspekter udover de mest basale behov. 

 

Servicebranchen er notorisk kendt for at være en branche med lav prestige for alle andre end 

topledelsen. Dette har naturligvis påvirket det syn, som mulige kandidater til disse jobs har haft 

på branchen. Grunden til denne mangel på prestige er klart præget af, at arbejdet er fysisk hårdt 

og består af en del manuelt arbejde og dermed er særdeles nedslidende. Lønnen er for manges 

vedkommende meget lav bl.a. pga. intensiteten i konkurrencen i branchen jf. afsnit 3.1.2.1.4. 

Endelig er arbejdstiderne som oftest også ganske dårlige. Alt i alt en cocktail, som ikke just 

tiltrækker medarbejdere. Derfor har branchen et dårligt ry og dette afspejles også i 

omsætningshastigheden af medarbejdere. Virksomheder som Forenede Service A/S forsøger at 

dæmme op for nogle af disse problemer med deres Service Akademi. I den kommende tid må 

man dog forvente at det bliver lidt lettere at tiltrække medarbejdere pga. af krisen, men når den er 

drevet over, må det forventes at rekrutteringssituationen og fastholdelse af medarbejdere igen vil 

blive en stor udfordring for hele branchen.  

 

Der er dog også et andet væsentligt forhold der gør sig gældende for de forretningsområder som 

Forenede Service beskæftiger sig med. Dette forhold er den på nogle områder kraftige 

privatisering af arbejdsopgaver som den offentlige sektor servicerer. Denne privatisering er pt. i 

høj grad styret af ideologiske ønsker om hvordan samfundet skal være indrettet. Det må dog siges 

med den stigning der forekommer i private sygeforsikringer at det er et område som danskerne 

har taget til sig. I Sverige er man som sagt længere i den proces og private aktører varetager 

allerede i dag flere opgaver end de gør i Danmark. Men der er ingen tvivl om, at så længe man 

f.eks. kan læse historier om at rengøringen på de offentlige sygehuse halter eller er decideret 

manglende med fare for patienters helbred, så vil der være muligheder for at den private sektor 

kan få lov til at overtage flere af de offentlige opgaver. 

 

Den demografiske udvikling betyder, at der kommer væsentligt flere ældre i forhold til i dag. 

Denne udvikling kan have betydning for flere af de forretningsområder som Forenede Service 
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A/S beskæftiger sig med. Det er dog oplagt, at især indenfor hospitalsservice og ældrepleje vil 

der være mulighed for at denne udvikling kan understøtte forretningen. 

 

3.1.1.4  T – Teknologi og miljø 

Servicebranchen er ikke kendt for at være en teknologisk præget branche. Til gengæld er den 

allerede kendt for at skulle tænke miljøet ind. Dette er selvfølgelig en balancegang mellem at 

gøre tingene korrekt og samtidig sørge for at drive en rentabel forretning, da indtjeningen i 

branchen er ganske lav set i forhold til omsætningen. 

 

Selv om det på overfladen kan se ud som om der ikke er det store behov for at være opmærksom 

på teknologien er dette klart en sandhed med modifikationer. Det handler hele tiden om at sørge 

for at optimere de processer og produkter de ansatte har til rådighed med det formål at opnå den 

højeste produktivitet samtidig med at der leveres præcis den kvalitet som kunderne er villige til at 

betale for. Et eksempel på dette er f.eks. overgangen fra bomuldsklude til mikrofiberklude, som 

øgede produktiviteten og kvaliteten. Hospitalsservice og ældreomsorg er selvfølgelig i højere 

grad nødt til at være opmærksom på den teknologiske udvikling da der her kan være større 

frugter at høste end på rengøringsområdet. 

 

Miljø spiller allerede nu en væsentlig rolle. Dette er kommet i forbindelse med den meget kraftige 

fokus på at vi skal sørge for at producere på en måde, der mindsker belastningen på miljøet i så 

høj grad at dette er muligt. Da de knappe ressourcer bliver ved med at blive flere, forstået på den 

måde at der er flere faktorer der skal tages hensyn til, er det meget vigtigt at man bliver ved med 

at optimere de processer der trækker på disse. Hvis virksomhederne ikke selv vil gøre det og 

bruge det som et konkurrenceparameter, må det formodes, at der på et tidspunkt vil blive 

udarbejdet lovgivning som nok skal sørge for, at man er nødt til at gøre noget ved det. Denne 

faktor har Forenede Service A/S igennem lang tid lagt vægt på, og også benyttet i sin 

markedsføring af virksomheden. 
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3.1.1.5  Sammenfatning, Pest 

Formålet med PEST-analysen har været at se på de væsentligste forhold i omverden, som enten 

påvirker eller kan forventes at påvirke Forenede Service A/S.  

 

Der er ingen tvivl om at den økonomiske krise sætter sine begrænsninger for hvor mange penge 

man i samfundet både kan og vil bruge. Dog er det væsentligt at bemærke, at netop den del af 

servicebranchen som koncernen tilhører, leverer ydelser som ligger udenfor kerneforretningen for 

mange andre virksomheder, hvilket påvirker koncernen positivt, da den alt andet lige vil have 

større kompetence inden for netop sine forretningsområder. Den økonomiske krise har dog også 

gjort det nemmere for virksomheden at rekruttere, men dette område vil dog formentlig blive en 

udfordring igen i takt med krisen klinger af. 

 

Analysen har vist at virksomheden agerer i relativt stabile markeder, der endvidere er positivt 

påvirket af ønsker om såvel en yderligere privatisering samt at der er en trend, der øger fokus på 

kerneforretningen. Endvidere bevæger den demografiske udvikling sig mod et større antal ældre, 

som efterspørger nogle af de produkter, som Forenede Service A/S tilbyder. Disse forhold 

understøtter muligheden for at øge omsætningen i fremtiden. 

 

Ud over ovenstående faktorer, er der endvidere et øget fokus på miljø og kvalitet. Dette er begge 

parametre, som Forenede Service A/S længe har beskæftiget sig med. 
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3.1.2 Brancheanalyse - Porters Five Forces
8
  

I dette afsnit vil jeg ved at benytte Porters Five Forces model analysere de væsentlige forhold, der 

på brancheniveau påvirker Forenede Service A/S. Hermed vil jeg foretage en analyse af de 

muligheder og trusler der influerer på virksomhedens fremtidige forventede 

indtjeningsmuligheder. 

 

Modellen bidrager til at give et godt overblik over netop de væsentligste faktorer, som Porter har 

defineret. Disse væsentlige faktorer er placeret i modellens fem kasser: Truslen fra nye 

konkurrenter, Kundernes forhandlingsstyrke, Konkurrence fra substituerende produkter, 

Leverandørernes forhandlingsstyrke, Konkurrenceintensiteten i branchen. 

 

Det klare formål med selve modellen er for en virksomhed, at se på netop disse fem punkter og 

ud fra dem forsøge at skabe sig et overblik over indtjeningspotentialet i den pågældende branche. 

Modellen er som sagt en brancheanalyse og den vil derfor blive foretaget på de fire 

forretningsområder, rengøring, hospitalsservice og ældreomsorg, kantinedrift samt vikarydelser, 

som Forenede Service A/S beskæftiger sig med. 

 

3.1.2.1  Rengøring 

Jeg vil i dette afsnit foretage en analyse af branchen i forhold til forretningsområdet rengøring. 

Dog vil jeg ikke forholde mig til substituerende produkter, da dette ikke vurderes at eksistere.   

 

3.1.2.1.1 Truslen fra nye konkurrenter 

For at undersøge truslen fra nye konkurrenter er det dog først nødvendigt at kigge på om der 

eksisterer væsentlige adgangsbarrierer. Da rengøring er en meget basal vare, betyder det, at det er 

relativt nemt at etablere sig, da det billedligt talt kun kræver en spand, moppe og noget manuel 

arbejdskraft. Branchen er kendetegnet ved, at der eksisterer mange konkurrenter. Der er især 

mange små virksomheder, men branchen er også i gang med en mærkbar konsolidering. Dette 

betyder, at det må forventes er der i fremtiden vil komme flere spillere på markedet, der vil være 

af en vis størrelse. En joker i dette spil er selvfølgelig kapitalfondene, som allerede har erhvervet 

                                                 
8
 Johnson, Scholes & Whittington: ”Exploring Corporate Strategy” s. 59 
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ISS, som er den største virksomhed på markedet. Spørgsmålet er, om de vil fortsætte med at 

deltage i den yderligere konsolidering af markedet. Dette må vurderes at være sandsynligt. Det 

skal dog også bemærkes at afkastene i branchen er små. Alt andet lige indikerer disse forhold, at 

der er en reel trussel for nye konkurrenter, men da indtjeningen ikke er høj, afskrækker det en del 

fra at forsøge at etablere sig, hvilket også hænger meget godt sammen med, at den væsentligste 

udgiftspost er lønomkostninger. 

 

3.1.2.1.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

Branchen er som tidligere nævnt kendetegnet ved at der er mange leverandører. For kundernes 

vedkommende er det ikke forbundet med væsentlige omkostninger at skifte leverandør. Hvis det 

skulle blive nødvendigt kan kunderne endda blot ansætte rengøringspersonale og købe udstyr for 

et begrænset beløb. Der må altså vurderes, at være væsentlige forhold der taler for at kundernes 

forhandlingsstyrke er stor.  

 

3.1.2.1.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

De produkter der indgår i produktionen af rengøring er i meget høj grad standardprodukter, der 

kan købes forskellige steder fra. Det betyder, at det er relativt enkelt og omkostningsfrit at 

udskifte leverandører. Som en stor spiller på markedet betyder det samtidig at det bliver lettere at 

kræve bedre betingelser end mindre konkurrenter kan kræve. Det må derfor vurderes, at Forenede 

Service A/S har væsentlige forhandlingsstyrke overfor sine leverandører.  

 

3.1.2.1.4 Konkurrenceintensiteten i branchen 

Rengøringsbranchen består som sagt af mange virksomheder. Dette skyldes til dels, at der ikke 

kræves store investeringer i produktionsanlæg og der dermed ikke er specielt høje exit-

omkostninger forbundet med at lukke virksomheder ned. En anden grund til den intense 

konkurrence skyldes at rengøring groft sagt er rengøring. Det betyder, at der ikke findes mange 

muligheder, hvis nogen overhovedet, for at differentiere sine produkter fra konkurrenternes. Dette 

er også ensbetydende med, at pris i høj grad er det væsentligste parameter for kunderne. Der er 

dog helt sikkert tegn på en konsolidering, som vil betyde at nogle små leverandører vil bukke 

under pga. presset i branchen. Andre mindre virksomheder vil finde sammen eller blive opkøbt 
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og dermed skabe færre, men større konkurrenter. Dette peger alt andet lige på en branche med en 

meget intens konkurrencesituation, som ikke ser ud til at ændre sig. 

3.1.2.2  Hospitalsservice og ældreomsorg 

Jeg vil i dette afsnit foretage en analyse af branchen i forhold til forretningsområdet 

hospitalsservice og ældreomsorg. Jeg vil dog friholde mig fra substituerende produkter, da dette 

ikke vurderes at være meningsgivende. Segmentet er Forenede Service A/S’ markant største på 

det svenske marked men endnu noget mindre betydningsfuldt på det danske marked.  

 

3.1.2.2.1 Truslen fra nye konkurrenter 

I forhold til forretningsområdet rengøring er der anderledes forskel på truslen fra nye 

konkurrenter. Der er her tale om et segment som stiller større krav til de kompetencer der kræves 

for at agere heri. Forretningsområdet dækker endvidere bredere, da det består af såvel enheder 

som man ejer og driver samt enheder som man driver for andre. 

 

Branchen stiller større krav til kapital, da det er forbundet med væsentlige investeringer at starte 

og drive disse enheder. Desuden er det også nødvendigt med en stor viden om hvordan man 

styrer dem. Og slutteligt er der en høj grad af lovgivning der regulerer dette marked. Dette 

betyder bl.a. at der indgås kontrakter af en vis varighed, som er med til sikre den fornødne 

kvalitet samtidig med at virksomhederne sikres indtjening. Dette peger alt andet lige på, at der 

ikke med stor sandsynlighed er en stor trussel fra nye konkurrenter. 

 

3.1.2.2.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

Kunderne består i dette forretningsområde af en del forskellige typer. Der findes såvel private 

som offentlige kunder. Størstedelen af kunderne er dog direkte eller indirekte det offentlige. Da 

det offentlige er en meget stor kunde på dette marked har denne i en forhandlingssituation en 

meget stor styrke, da de ligesom rengøring frit kan vælge mellem de leverandører der eksisterer i 

markedet og endvidere har den mulighed at in-source ydelsen. Der er altså ikke stor mulighed for 

de private aktører at sætte prisen overfor denne kunde. Lidt anderledes står det til med de private 

kunder. Her står kunderne umiddelbart lidt svagere, da der ved en konkret forespørgsel på en 

ydelse er en fast pris. Dog bør det bemærkes, at hvis ydelsen betales af en privat forsikring er 
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situationen en noget anden, da forsikringsselskaberne som oftest også er storkunder med en stor 

portion forhandlingsstyrke. 

 

Fra kundernes side er det også begrænset hvor stor omkostningen er ved skifte af leverandør, og 

da der eksisterer andre muligheder, vil det også være muligt uden store omkostninger at skifte 

leverandøren ud. Dette gælder dog kun så længe der er tale om pris, for den anden del af 

ligningen er kvaliteten. Og her kan kunderne være lidt tilbageholdende med bare at skifte, da der 

er tale om ydelser der handler om behandling/omsorg af/for mennesker.  

 

3.1.2.2.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Leverandørerne til denne branche er en lettere broget skare. De produkter der indgår i 

produktionen varierer fra de mest basale varer til komplicerede maskiner og højtuddannede 

læger. 

 

Disse leverandører har meget forskellige forhandlingsstyrker. Men hvis vi betragter 

leverandørerne over en bred kam må man sige, at der eksisterer mange af dem. Det betyder også, 

at omkring mange af de produkter, som der fast indkøbes har leverandøren en relativ svag 

forhandlingsstyrke. Dette understøttes endvidere af, at disse uden nævneværdige omkostninger 

kan udskiftes. Selvfølgelig er undtagelserne der hvor der kræves meget stor ekspertise som det 

gør sig gældende for nogle af de speciellæger som man entrerer med. 

 

3.1.2.2.4 Konkurrenceintensiteten i branchen 

Branchen er, set med danske øjne, relativ ung, mens den i Sverige er væsentligt mere udbygget. 

Markedet er præget af flere konkurrenter, men det er bestemt ikke lige så fyldt med konkurrenter 

som f.eks. rengøring. Der er derfor pæne muligheder for at tilegne sig en del af den vækst, som 

der er i branchen. 

 

Ydelserne der tilbydes i dette segment er relativt ens. For virksomhederne i branchen betyder det, 

at ydelserne kan opfattes som værende de samme.  Det betyder, at det alt andet lige, er svært at 

differentiere disse uden at det betyder at prisen bliver alt for høj i forhold til konkurrenternes. 
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Til gengæld er det for den del af segmentet, hvor virksomhederne selv ejer og driver plejehjem og 

hospitaler, forbundet med væsentlige exit-omkostninger, da lokationerne er specielindrettede til 

netop dette formål. 

3.1.2.3  Kantinedrift 

I dette afsnit vil jeg forholde mig til branchen i forhold til segmentet kantinedrift. Dette segment 

eksisterer på nuværende tidspunkt kun på det danske marked hvorfor jeg kun vil beskæftige mig 

med dette. 

 

3.1.2.3.1 Truslen fra nye konkurrenter 

Kantinedrift er kendetegnet ved, at en virksomhed lader en anden virksomhed overtage driften af 

kantinen. Det betyder at det er relativt billigt for den virksomhed der overtager kantinedriften at 

videreføre den. At drive kantine er dog ikke så nemt som det umiddelbart lyder. Det kræver den 

fornødne uddannelse og erfaring at producere effektivt, da det som udgangspunkt vil være et krav 

fra kunden at det skal gøres billigere end da denne selv drev kantinen. Dette stiller derfor krav til 

de kompetencer nye konkurrenter skal besidde. Derudover kræver det gode samarbejdsaftaler 

med leverandører så der opnås de fornødne stordriftsfordel der skal være, når man driver mange 

kantiner i stedet for en enkelt. Umiddelbart vurderedes der derfor ikke at være overhængende fare 

for at det kommer mange nye konkurrenter. 

 

3.1.2.3.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

Markedet er generelt præget af mange kunder. Hver kunde bidrager dog væsentligt til 

omsætningen, da en kantine er dyr at drive. Kunderne har relativt let ved at skifte leverandør uden 

de store omkostninger, da kantinen med inventar som oftest tilhører kunden og der eksisterer en 

del leverandører til denne type ydelser.  

 

Kunderne har også den mulighed at de kan vælge at in-source igen, og derved drive kantinen 

selv, hvis de ikke er tilfredse med prisen og/eller kvaliteten. Det betyder alt andet lige, at 

kunderne har en væsentlig forhandlingsstyrke. 
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3.1.2.3.3 Konkurrence fra substituerende produkter 

Jeg mener ikke at der reelt er mange muligheder for at substituere ”produktet” kantinedrift med 

mange andre. Man kunne dog forestille at en virksomhed helt vælger at nedlægge sin kantine og 

out-sourcer opgaven til en ekstern leverandør eller alternativt giver medarbejderne en økonomisk 

kompensation, som følge af at medarbejderne selv overtager ansvaret for at indkøbe mad til dem 

selv. Jeg anser dog ikke dette scenarie for at være en reel trussel. 

  

3.1.2.3.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Leverandørerne til kantinedrift består primært af store grossister, der er leveringsdygtige i de 

fleste produkter som indgår i produktionen af mad. Der eksisterer en del af disse grossister og 

deres branche er præget af en meget hård konkurrence. Det betyder også, at de store kunder har 

gode muligheder for at forhandle gode priser, og dermed også sagt at leverandørernes 

forhandlingsstyrke ikke i udpræget grad er høj. 

 

3.1.2.3.5 Konkurrenceintensiteten i branchen 

Branchen er kendetegnet ved, at der er mange konkurrenter. Der findes nogle rigtig store 

konkurrenter, men også en del mindre konkurrenter. Exit-omkostninger i branchen er relativt 

beskedne, da investeringerne er forholdsvis moderate. Dette betyder, at virksomhederne i 

branchen konkurrerer voldsomt på prisen, hvilket man også kan se i netop de kantineregnskaber, 

som kunderne modtager fra leverandørerne af kantinedrift. 

3.1.2.4  Vikarydelser 

Jeg vil i dette afsnit beskæftige mig med segmentet vikarydelser, som Forenede Service A/S først 

i  2006 har udskilt i deres regnskab som et selvstændigt forretningsområde. Jeg vil dog undlade at 

beskæftige mig med substituerende produkter, da det ikke vil være meningsfyldt. 

 

3.1.2.4.1 Truslen fra nye konkurrenter 

Vikarbranchen har igennem mange år været en støt stigende branche. Dette har bl.a. kunnet lade 

sig gøre fordi virksomhederne har manglet arbejdskraft og dermed har været villige til, populært 

sagt, at tage hvad der muligt at få fat i. Dette har givet grobund for mange konkurrenter, især 
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indenfor den del af vikarydelserne hvor uddannelse ikke har været en presserende nødvendighed. 

Dette gør sig f.eks. gældende indenfor rengøring, hvorimod pleje- og sundhedspersonale kræver 

mere viden. Netop indenfor pleje og sundhedsområdet har Forenede Service A/S satset en del og 

det har også betydet, at man har opnået en del aftaler med kommunerne, som alt andet lige er 

nødt til at sikre sig, at de leverandører de benytter sig af, lever op til de fornødne standarder. 

Indenfor netop dette delsegment er det dog tvivlsomt, at der store trusler fra nye konkurrenter.  

 

Vikarbranchen er endvidere ikke en specielt kapitalintensiv branche, da den primære vare er 

mennesker og dermed er det relativt billigt at starte en sådan virksomhed.  Med den finansielle 

krise har dette billede dog ændret sig kraftigt og mange vikarbureauer har måttet lukke igen. 

 

På nuværende tidspunkt lukker mange af de især nyere virksomheder, som ikke har været i stand 

til at opbygge en tilstrækkelig stor kritisk masse, og dermed er det de større spillere på markedet, 

som står tilbage. Der er dog ingen tvivl om, at så snart der kommer vind i de økonomiske sejl 

igen vil der starte nye selskaber igen, og det vil især være indenfor de ydelser, hvor uddannelse 

ikke er af meget væsentlig karakter. 

 

3.1.2.4.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

Aftagerne af vikarydelser er meget forskellige. Både for så vidt angår hvilke typer ydelser de 

aftager, men også med hensyn til størrelse og antallet af ydelser de ønsker at aftage. 

Kommunerne har f.eks. meget stor forhandlingsstyrke i kraft af de mængder de kan aftage og at 

de til enhver tid kan vælge at in-source, hvis de ikke er tilfredse med deres eksterne leverandør. 

Den mindre virksomhed, der blot har et lille behov og dermed og dermed også begrænset 

økonomisk betydning må i højere grad affinde sig med at betale listepris. I blandt disse to 

yderpunkter findes der selvfølgelig en del virksomheder, der vil have varierende 

forhandlingsstyrke.  

 

3.1.2.4.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Leverandørerne til vikarydelser består umiddelbart primært at de mennesker, som man har 

lønningslisten. Deres forhandlingsstyrke er alt andet lige ganske begrænset i tider med 
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økonomisk afmatning. Dette kan f.eks. ses indenfor sygepleje-området, hvor mange strømmede 

til det offentlige, da den økonomiske krise var en realitet og jobsikkerheden i det private pludselig 

opfattedes som værende meget lav. Med det in mente skal man dog huske på, at vi i Danmark 

trods alt har en beskyttelse af de ansatte, hvilket sikrer en hvis betaling for at stykke arbejde, og 

dermed har de ansatte altid et minimum af ”forhandlingsstyrke at falde tilbage på. 

3.1.2.4.4 Konkurrenceintensiteten i branchen 

Branchen er i høj grad kendetegnet ved at den består af mange virksomheder. Der findes både en 

del store konkurrenter og rigtig mange små konkurrenter. Den store udskiftning af virksomheder i 

branchen peger alt andet lige i retning af en branche med forholdsvise lave omkostninger i 

forbindelse med udtræden af branchen med et stærkt fokus på prisen, og det kan heraf udledes, at 

konkurrenceintensiteten i branchen er kraftig.  

 

3.1.2.5  Sammenfatning, Porters Five Forces 

Formålet med brancheanalysen foretaget ved hjælp af Michael Porters Five Forces Model var at 

vurdere hvordan konkurrencesituationen er i den branche som Forenede Service A/S befinder sig 

i, og eventuelt se på hvordan denne kan udnyttes til deres fordel. 

 

Truslen fra substituerende produkter har vist sig at være mere eller mindre ikke-eksisterende. Og 

dermed er branchen umiddelbart godt beskyttet mod denne trussel. 

 

Der er mange leverandører og kunder. Nogle af kunderne er endda så store og betydningsfulde at 

deres forhandlingsstyrke er væsentlig, hvorfor det vil være nødvendigt at forsøge at differentiere 

sig med f.eks. certificeringer, da der er et meget stort pres på prisen, da store dele af varerne 

betragtes som standardvarer og dermed lette at imitere. Truslen fra nye leverandører er derfor 

også til stede, men en konsolidering i branchen er dog i gang. 

 

Analysen, der blev gennemført på forretningsområdeniveau, viste altså klart at de markeder som 

der ageres i, er kendetegnet ved en meget hård konkurrencesituation, som det umiddelbart er 

svært at ændre på. 

  



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Forenede Service A/S 

17. maj 2010 

 

 36 

3.2 Intern analyse 

Jeg vil i dette afsnit afdække de væsentligste interne faktorer af de ikke-finansielle værdidrivere. 

Den interne analyse vil i sagens natur altid være belastet af, at man som ekstern analytiker ikke 

har adgang til intern data. Derved bliver det også en væsentlig opgave at trække så meget 

information ud af den offentlige tilgængelige data, og opstille den meningsfyldt for at kunne 

vurdere hvilke ressourcer og kompetencer der giver Forenede Service A/S deres særlige 

egenskaber. 

 

3.2.1 Kompetencer 

For at kunne analysere og vurdere virksomhedens interne kompetencer, vil jeg i dette afsnit 

udarbejde en værdikædeanalyse baseret på Michael Porters opdeling i primære aktiviteter og 

støtteaktiviteter
9
. Netop udnyttelsen af disse kompetencer er nøglen til, at en virksomhed kan 

skabe sig en konkurrencemæssig fordel. Derfor er modellen særdeles nyttig om end den bærer 

præg af, i sit udgangspunkt, at være tiltænkt til brug for decideret produktionsvirksomheder. 

 

De primære aktiviteter i Forenede Service A/S er alle særdeles væsentlige. Da virksomheden 

befinder sig i markeder med en ganske lav indtjening er det essentielt, at den fokuserer på hele 

værdikæden og optimerer lige fra den indgående logistik til servicering af kunden efter salg og 

levering. Virksomheden arbejder på at være tæt på både sine leverandører, kunder, medarbejdere 

og den øvrige omverden. Dette betyder, at man er meget fokuseret på at opnå aftaler med 

leverandører, som tilbyder gode priser med gode leveringsbetingelser. Der hvor koncernen dog 

primært fokuserer og er nødt til at fokusere er dog på selv produktionen. Grunden til dette fokus i 

form af deres Service Akademi, som skal sikre at man tiltrækker, uddanner og fastholder de gode 

medarbejdere, er at alle koncernens forretningsområder i høj grad bærer præg af at være utrolig 

arbejdskrafttunge. Dette bekræftes af at personaleomkostningerne udgjorde hele 82,5 % af 

omsætningen i 2008. Virksomheden har også opnået mange ISO certificeringer i både Danmark 

og Sverige, der er med til at effektivisere produktionen, men som også bruges i marketing og salg 

til at signalere at kunderne opnår en høj kvalitet men stadig til fornuftige priser. Altså på den 

måde få etableretet brand, der forbindes med høj kvalitet.  

 

                                                 
9
 Johnson, Scholes & Whittington: ”Exploring Corporate Strategy” s. 110 
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Støtteaktiviteterne har ledelsen valgt at samle øverst i koncernen. Hermed har man sørget for at 

der på tværs af virksomheden er enslydende behandling af disse funktioner. Funktionerne består 

af økonomi / finans / controlling, Business development, Marked/Kundeservice samt HR / 

uddannelse. Herved sikres der, at de synergier, der kan opstå i en koncern bliver opdaget og 

udnyttet. Samtidig opnår man også, at man fra centralt hold får mulighed for at understøtte og 

videreudvikle disse funktioner. Hermed opnår man også en høj grad af vidensdeling, som gerne 

skulle resultere i højere effektivitet og kvalitet. 

 

Det er tydeligt, at Forenede Service A/S primært fokuserer deres energi på at produktionen af 

ydelser foregår så effektivt som muligt. Samtidig har man også opbygget et brand som er kendt i 

såvel Danmark som Sverige for, at levere ydelser af høj kvalitet med en fornuftigt prisprofil. 

Støttefunktionerne bibringer ligeledes til en effektiv styring, som er med til at sikre en helhed i 

virksomheden med fokus på fastholdelse og udvikling af kompetencer. 

 

3.2.2 Konkurrencestrategier
10

 

Formålet med dette afsnit er, at analysere om de konkurrencestrategier og vækststrategier som 

Forenede Service A/S har valgt at fokusere på skaber værdi for virksomheden og dermed for 

ejerne. For aktionærerne er det særdeles væsentligt, at der er sammenhæng i disse forhold. I de 

efterfølgende afsnit gennemgået disse i form af vision. mission, værdigrundlag, strategiske mål 

samt vækststrategi- 

 

3.2.2.1  Vision 

Visionens formål er at beskrive hvor virksomheden ønsker at befinde sig engang i fremtiden. 

Denne opstilles uden nærmere angivelse af tidspunkt for hvornår den ønskes opfyldt og ligeledes 

uden at tage nævneværdigt hensyn til hvilken position virksomheden befinder sig i. 

 

Forenede Service A/S har beskrevet sin vision som ”Forenede Service koncernens vision er at 

være førende på koncernens forretningsområder i Norden. Gennem udvikling skal koncernens 

divisioner levere den bedste service på arbejdspladser og til mennesker efter arbejdslivet. 

                                                 
10

 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 102 
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Med udgangspunkt i empati skal Forenede Services aktiviteter bidrage til værdier i samfundet. 

For at skabe udvikling i koncernen, vil divisioner fokusere på nærhed til kunden, nærhed til 

medarbejderen, og nærhed til det aktuelle samfund, samt vækst og udvikling”
11

 

 

Det væsentligste punkt i visionen er at man giver udtryk for at ville være den førende udbyder, 

dog uden man nærmere definerer hvad der menes med førende. Dernæst er det ordet empati, som 

man har valgt som værende den styrende faktor for at bidrage til det samfund, som man er en del 

af. 

 

3.2.2.2  Mission 

Hvor visionen er lidt mere højtflyvende forsøger virksomhedens mission at konkretisere lidt 

nærmere om bl.a. hvem der skal tilgodeses og indenfor hvilke forretningsområder man ønsker at 

agere. 

 

Dette har ført Forenede Service A/S frem til følgende mission ”Forenede Service løser opgaver 

indenfor service på et højt kvalitets- og miljømæssigt niveau i hele Norden. Vi supplerer kundens 

hovedforretningsområde, så dagligdagen bliver lettere, og skaber derved værdi for vore kunder. 

 

Forenede Service dækker alle serviceområder indenfor sundhed og pleje og skaber derved en 

lettere hverdag for mennesker i arbejdslivet og efter arbejdslivet”
12

 

 

Den konkretisering, som der gerne skulle være i missionen i forhold til visionen, er i dette 

tilfælde ganske begrænset. Men alligevel er der to punkter, der træder mere frem. Man ønsker at 

operere på alle serviceområder, hvilket dog må siges at være temmelig bredt defineret samt at 

man ønsker at bruge sine kernekompetencer til at supplere kundernes kernekompetencer. 

 

                                                 
11

 Årsrapport 2008 side 3 
12

 Årsrapport 2008 side 3 
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3.2.2.3  Værdigrundlag 

Værdigrundlaget skal være med til at underbygge hvordan man ønsker at agere. Forenede Service 

A/S har ikke udarbejdet et egentligt værdigrundlag. Til gengæld har de funderet deres vision og 

mission og så bredt, at jeg mener at det er muligt at trække på disse og supplere dem med 

årsrapporten for 2008 og dermed udlede koncernens værdigrundlag. 

 

Man ønsker at bidrage til samfundet ved at skabe værdi gennem sine aktiviteter. Dette skal ske 

med udgangspunkt i en empatisk tilgang til hele sin omverden. Endvidere ønsker man at 

producere på en måde, der er af høj miljømæssig standard samtidig med at der bibeholdes en høj 

kvalitet for kunderne. Man har altså en helhedsorienteret tilgang til de forretningsområder man 

beskæftiger sig med.  

 

3.2.2.4  Strategiske mål 

Formålet med de strategiske mål er at sikre samt beskrive hvordan man har tænkt sig at opnå 

visionen, missionen og værdigrundlaget. Igen har Forenede Service A/S ikke opstillet nogen 

klare strategiske mål, men jeg mener igen at der kan trækkes på visionen, missionen og 

årsrapporten som helhed. 

 

På trods af, at den økonomiske udvikling for 2008 slet ikke blev indfriet, hvor man forventede 

vækstrater på 10 % men kun oplevede vækstrater på 4 % - 5 % i rengørings- og kantineområdet 

fastholdte man forventningerne til 2009 på et niveau på 10 %. Disse mål forventes indfriet på 

baggrund af driftsenhederne omdømme i markedet. Jeg finder det muligt, at man kan realisere 

sådanne stigninger og på den baggrund vurderer jeg, at man ikke er helt urealistisk i dette 

henseende, på trods af, at det vil betyde, at der skal erobres markedsandele – såvel nye som tabte. 

 

For at sikre, at man kan leve op til at kunne producere effektivt, med en høj grad af kvalitet 

samtidig med et der opretholdes et miljømæssigt forsvarligt niveau, har man oprettet sit eget 

service akademi, hvor medarbejderne løbende modtager struktureret uddannelse. Disse forhold 

hænger meget fint sammen med at man er ISO certificeret indenfor såvel kvalitet som miljø. 
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3.2.3 Vækststrategi
13

 

Da Forenede Service A/S har det erklærede mål at være førende i Norden vil jeg i dette afsnit 

definere det som ønsket om økonomisk vækst. Altså med andre ord hvordan koncernen opnå den 

vækst som er nødvendig for at blive/forblive en stor spiller på alle side forretningsområder. Til 

dette formål vil jeg tage udgangspunkt i Anshoffs vækstmatrice, der foreskriver, at der findes fire 

generiske vækststrategier: markedspenetrering, markedsudvikling, produktudvikling og 

diversifikation. 

 

Virksomheden har fra sin spæde start som rengøringsvirksomhed benyttet sig af såvel 

markedspenetrering, markedsudvikling og produktudvikling. Diversifikation har man som 

udgangspunkt friholdt sig fra at benytte. Efter en lang periode med fokus på markedspenetrering 

og produktudvikling er man i færd med at konsolidere virksomheden. Dette lader til at være en 

meget sund udvikling ovenpå en meget kraftig ekspansion. I den nuværende situation arbejder 

man derfor primært med markedspenetrering. Dette betyder også, at fokus er ændret fra primært 

at kigge på toplinien til også at forholde sig til at bundlinien følger med. Dette giver også mening, 

da fortjenesten gerne skulle stige i takt med omsætningen så man sikrer en fornuftig og ej 

faldende overskudsgrad. 

 

Måden hvorpå man gennemfører sin vækststrategi kan foregå på to måder. Enten ved hjælp af 

organisk vækst, hvor man blot benytter de ledelsesmæssige og økonomiske ressourcer der 

allerede eksisterer i virksomheden eller man kan alternativt foretage opkøb eller fusionere. 

Forenede Service A/S har i høj grad benyttet sig af begge metoder. Fordelen ved denne strategi 

har været, at man relativt hurtigt er vokset samtidig med, at man er blevet klogere på f.eks. det 

svenske marked. Problemet har blot været, at man umiddelbart ikke har opnået en tilsvarende 

stigning i resultatet og dermed kan det se ud som om, at man har ekspanderet udover de rammer, 

som det har været muligt for organisationen at absorbere. Et andet problem kan være, at man 

muligvis har betalt en for høj pris for de virksomheder som man har opkøbt, og der er det svært at 

kapitalisere på den investering der er foretaget.  

  

                                                 
13
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3.2.4 Sammenfatning, Intern analyse 

Forenede Service A/S kernekompetence ligger indenfor produktion af serviceydelser. For at 

understøtte dette sørger man kontinuerligt for at uddanne sine medarbejdere på et internt Service 

Akademi.  

 

For at sikre at viden ikke går tabt har man centraliseret de primære støttefunktioner, hvilket også 

skal underbygge fokus på kernekompetencen og samtidig hvile på et solidt fundament af vision, 

mission, værdigrundlag og ambitiøse strategiske mål. Alt dette for at sikre en kontinuerlig vækst 

såvel organisk som ved opkøb. 
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3.3 Strategisk analyse sammenfatning, SWOT
14

 

Jeg har i de foregående afsnit analyseret Forenede Service A/S strategiske situation i forhold til 

omverden, branchen og de interne forhold. 

 

For at sammenfatte de væsentligste pointer fra disse analyser har jeg opstillet disse i 

nedenstående Figur 7 - SWOT model (Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats). 

 

Strengths Weaknesses 

 Kendt brand  

 Miljøvenlig profil 

 Stor aktør på markedet 

 Uddannelse 

 ISO-certificeringer 

 

 Manglende kapitalisering på vækst 

 Familiedrevet virksomhed 

 Lav forhandlingskraft 

Opportunities Threats 

 Den økonomiske krise 

 Øget udlicitering/outsourcing 

 Fokus på miljøforhold 

 Flere ældre 

 Konsolidering i branchen 

 

 

 Den økonomiske krise 

 Hård konkurrencesituation 

 Politisk uvilje mod privatisering 

Figur 7 - SWOT-analyse 

  

Den strategiske analyse har påvist flere interessante forhold. Et væsentligt forhold er at 

omverdensanalysen har påvist at der ageres under stabile forhold.  

 

Endvidere påvirker den økonomiske krise Forenede Service A/S såvel positivt som negativt. Når 

hele samfundet er økonomisk presset betyder det umiddelbart en afmatning i afsætningen. Her er 

det dog væsentligt at holde sig for øje, at netop de serviceydelser som virksomheden tilbyder 

ligger udenfor mange virksomheders kerneområder, hvilket betyder at det her er muligt at byde 
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sig til. Dette gør sig for så vidt gældende såvel til private virksomheder i form at outsourcing som 

til den offentlige sektor i form af udliciteringer, som der på nuværende tidspunkt er politisk 

velvilje for – ikke mindst pga. de økonomiske vanskeligheder i den offentlige sektor. Desuden er 

der en demografisk udvikling i samfundet, som betyder at der vil være flere ældre, som kan 

påvirke efterspørgslen efter nogle af de produkter som Forenede Service A/S tilbyder. 

 

Der er i samfundet et øget fokus på miljø og kvalitet. Disse forhold ligger i tråd med 

virksomhedens grundholdning om at arbejdet skal udføres af uddannede medarbejdere under 

hensyntagen til såvel miljø som medarbejderne i en branche der generelt er berygtet for dårlige 

arbejdsforhold. 

 

Branchen er præget af en meget hård konkurrencesituation, hvor den enkelte aktør har begrænset 

indflydelse. Det er derfor væsentligt for Forenede Service A/S at fastholde fokus på at forsøge at 

differentiere sig, som f.eks. ved benyttelse af uddannet arbejdskraft og de mange  

ISO-certificeringer. Dog er der tegn på at forretningsmodellen er korrekt, da man fortsætter med 

at vækste, om end det vil være en udfordring at få kapitaliseret på denne vækst. 
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4 Regnskabsanalyse 

Jeg vil i dette afsnit foretage en historisk analyse af Forenede Service A/S nuværende finansielle 

situation samt hvilken udvikling virksomheden har gennemgået i årene 2005 til 2008. Formålet 

med denne analyse er, at opnå en indsigt i hvordan virksomheden har formået at genere afkast og 

herigennem finansiel værdi for sine aktionærer. Regnskabsanalysen har desuden det formål, at 

den sammen med den strategiske analyse danner grundlag for en kvalificeret vurdering af 

fremtiden for virksomheden for derigennem at kunne opstille forudsætninger til budgetteringen 

og den endelige værdiansættelse. 

 

Regnskabsanalysen vil blive foretaget med henblik på at vurdere rentabiliteten ud fra en 

nøgletalsanalyse på baggrund af den udvidede Du Pont model og vil blive gennemført ved hjælp 

af de reformulerede egenkapitalopgørelser, balancer samt resultatopgørelser. 

 

Jeg har ved beregning af nøgletal, der involverer balanceposter benyttet mig af simple 

gennemsnitberegninger for regnskabsåret i form af: 

 

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑝𝑜𝑠𝑡 =
1

2
∗ (𝑉æ𝑟𝑑𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 + 𝑉æ𝑟𝑑𝑖𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 )    

 

4.1 Regnskabspraksis 

For at sikre, at tallene i årsrapporterne er troværdige og brugbare er det væsentligt at sikre, at der 

ikke er foretaget væsentlige ændringer af regnskabspraksis. Dette kunne i yderste konsekvens 

betyde at værdiansættelsen efter DCF-modellen vil blive behæftet med væsentlige fejl, som ville 

betyde at den estimerede teoretiske markedsværdi ville være ubrugelig.  

 

Årsrapporten, der er aflagt efter årsregnskabsloven, har i den analyserede periode haft en 

konsistens regnskabspraksis, og der er derfor ikke noget i dette afsnit der giver anledning til 

bekymring. 

 

Man har igennem perioden dog udskiftet revisor. Et revisorskifte kan være en indikation på at 

noget ikke er helt i orden, og som ekstern analytiker skal man selvfølgelig være opmærksom på 
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dette. Årsrapporterne for 2005 og 2006 er revideret af PKF Revisorsamvirket. I 2007 har man 

dog valgt at skifte til Ernst & Young. Jeg anser ikke et skifte fra et mindre revisionsselskab til et 

af de største i Danmark som et alarmerende signal snarere tværtimod. Det indikerer mere for mig, 

at man er på vej til at bevæge sig i mod at blive en mere moderne og professionel virksomhed. 

Ved overgangen til Ernst & Young er der ved revisionen af 2008 opdaget en fejl i forbindelse 

med periodiseringen af vareforbruget vedrørende tidligere år. Da man i årsrapporten for 2008 

også viser regnskabstallene for 2007 er tallene i dette projekt en afspejling af dette. 

 

4.2 Reformulering af regnskaber 

For at kunne gennemføre en regnskabsanalyse, der er valid og dermed brugbar, er man nødt til at 

sikre sig, at det regnskabsmateriale der ligger til grund for beregning af nøgletallene er opstillet i 

en form, der er meningsfuld til det analytiske formål. I dette afsnit vil jeg derfor reformulere 

egenkapitalopgørelsen, balancen samt resultatopgørelsen til analyseformål. 

 

4.2.1 Egenkapitalopgørelse 

Egenkapitalopgørelsen reformuleres til analyseformål ved at klassificere posterne som enten 

transaktioner med ejerne eller som totalindkomst. Formålet med dette er at kunne identificere de 

poster der vedrører ejerne samt de poster der vedrøre totalindkomsten, men som er indregnet 

direkte på egenkapitalen. Poster der er indregnet direkte på egenkapitalen benævnes også som 

dirty surplus-poster. 

 

Forenede Service A/S har i deres egenkapitalopgørelse tre dirty surplus-poster, som skal indgå i 

beregningen af virksomhedens totalindkomst. Disse tre er: 

 

 Kursregulering ved omregning til ultimokurs 

 Årets opskrivning af anlægsaktiver 

 Regulering af finansielle instrumenter til dagsværdi. 
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Dette leder frem til den reformulerede egenkapitalopgørelse, som også fremgår af bilag 8.1 her 

fremstillet i Figur 8: 

 

Reformulering af egenkapital (1.000 kr.) 2005 2006 2007 2008

Egenkapital primo 64.791 80.321 76.578 82.328

Transaktioner med ejerne:

Betalt udbytte -4.000 -8.000 0 0

Transaktioner med ejerne -4.000 -8.000 0 0

Totalindkomst:

Årets resultat 21.367 2.284 8.165 7.427

Kursregulering ved omregning til ultimokurs -1.837 2.476 -3.279 -11.676

Årets opskrivning af anlægsaktiver 0 -503 2.962 -3.311

Kursregulering af renteswap 0 0 -432 -4.323

Korrektion af fundamental fejl i vareforbrug 0 0 -1.666

Totalindkomst 19.530 4.257 5.750 -11.883

Egenkapital ultimo 80.321 76.578 82.328 70.445  
Figur 8 - Reformuleret egenkapitalopgørelse 
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4.2.2 Balance 

Balancen reformuleres til analyseformål ved at reklassificere posterne i balancen fra at være 

inddelt i aktiver og passiver ud fra et likviditetskriterium i langfristede og kortfristede poster til 

en opdeling i driftsaktiver, finansielle aktiver samt finansielle forpligtelser. 

 

Ovenstående overvejelser giver hermed anledning til at opstille den reformulerede balance i Figur 

9, som kan ses i sin helhed i bilag 8.2: 

 

Reformulering af balancen (1.000 kr.) 2005 2006 2007 2008

Driftsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver 51.293 62.243 58.929 68.341

Materielle anlægsaktiver 116.305 138.955 163.688 166.819

Finansielle anlægsaktiver 6.558 8.285 17.230 14.365

Anlægsaktiver i alt 174.156 209.483 239.847 249.525

Omsætningsaktiver 159.324 242.892 264.704 261.184

Driftsaktiver i alt 333.480 452.375 504.551 510.709

Driftsforpligtelser

Driftsforpligtelser i alt 191.654 246.683 245.618 244.900

Kerne Netto driftsaktiver (investeret kapital) 141.826 205.692 258.933 265.809

Netto driftsaktiver (investeret kapital) 141.831 206.559 259.438 266.313

Netto finansielle forpligtelser

Netto finansielle forpligtelser i alt 61.510 126.695 176.501 195.924

Egenkapital 80.321 76.578 82.328 70.445

Minoritetsinteresser 0 3.286 609 -56

Investeret kapital 141.831 206.559 259.438 266.313  

Figur 9 - Reformuleret balance  
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4.2.3 Resultatopgørelse 

Resultatopgørelsen reformuleres til analyseformål ved at opdele posterne i den officielle 

resultatopgørelse i henholdsvis drift og finansiering. Driftsposterne opdeles endvidere yderligere i 

henholdsvis poster vedrørende ordinær drift samt andre poster. Endelig indregnes dirty surplus-

posterne fra egenkapitalen for at få opgjort indtjeningen som totalindkomst.  

 

Reformulering af resultatopgørelsen (1.000 kr.) 2005 2006 2007 2008

Nettoomsætning 1.208.030 1.440.022 1.733.852 1.801.330

Vareforbrug -122.660 -99.559 -144.275 -158.532

Bruttoresultat 1.085.370 1.340.463 1.589.577 1.642.798

Driftsomkostninger -1.055.800 -1.333.155 -1.571.386 -1.622.124

Driftsoverskud fra salg (før skat) 29.570 7.308 18.191 20.674

Skat på driftsoverskud fra salg -8.052 -3.919 -7.025 -8.146

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 21.518 3.389 11.166 12.528

Andet driftoverskud (efter skat) 1.887 1.296 2.110 1.917

Totalt driftoverskud (efter skat) 21.568 6.658 10.860 -4.948

Netto finansielle omkostninger (efter skat) -2.038 -2.401 -6.812 -7.709

Minoritetsinteresser 0 0 1.702 773

Totalindkomst 19.530 4.257 5.750 -11.883  

Figur 10 - Reformuleret resultatopgørelse 

 

Den reformulerede resultatopgørelse kan derfor opstilles som vist i Figur 10. Denne kan ses i sin 

helhed i bilag 8.3. 
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4.3 Rentabilitetsanalyse 

I dette afsnit vil jeg med brug af den reformulerede egenkapitalopgørelse, balance samt 

resultatopgørelse gennemføre en analyse af rentabiliteten af Forenede Service A/S ud fra den 

udvidede Dupont-model. Inden jeg gennemfører den egentlige rentabilitetsanalyse, vil jeg dog 

undersøge udviklingen i omsætningen indenfor de fire forretningsområder som virksomheden 

beskæftiger sig med. 

 

4.3.1 Omsætningsudvikling i forretningsområderne 

Nettoomsætningen er et meget væsentligt tal for at få et meget overordnet og groft billede af at se 

hvordan forretningen udvikler sig. Jeg har derfor valgt at analysere udviklingen i omsætningen på 

forretningsniveau.  

 

Selve størrelsen på omsætningen har dog ikke i denne sammenhæng den store interesse. For mig 

er det mere væsentligt at se på den udvikling omsætningen har gennemgået igennem 

analyseperioden. 

 

Indeks 2005 2006 2007 2008

Nettoomsætning 100 119 144 149

Rengøring 100 109 116 131

Hospitalservice og ældreomsorg 100 121 161 150

Kantinedrift 100 138 192 199

Vikarydelser 0 100 171 192  

Figur 11 - Indekseret udvikling i nettoomsætningen 

 

Som det kan ses af Figur 11 er omsætningen steget betragteligt igennem analyseperioden. De to 

små områder Kantinedrift og Vikarydelser er steget mest, men kommer dog også fra et ganske 

relativt lavt niveau. Det bemærkes selvfølgelig at Vikarydelser har forskelligt udgangspunkt i 

indeksberegningen. Dette skyldes, at forretningsområdet først blev udskilt som et selvstændigt 

forretningsområde i 2006. For nærmere at undersøge udviklingen i de enkelte år har jeg genereret 

en oversigt med de årlige stigninger som kan ses i Figur 12, som ikke kan ses direkte af de 

indekserede tal.   
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År-til-År stigning 2006 2007 2008

Nettoomsætning 19% 20% 4%

Rengøring 9% 6% 13%

Hospitalservice og ældreomsorg 21% 33% -7%

Kantinedrift 38% 39% 4%

Vikarydelser - 71% 12%  

Figur 12 - År-Til-År stigning i nettoomsætning 

 

Det ses tydeligt, at 2008 har været et relativt dårligt år for Forenede Service A/S i forhold til 2006 

og 2007, da der har været små vækstrater. Det store lyspunkt har selvfølgelig været Rengøring 

som klarede sig imponerende i 2008 med den største årlige stigning i hele analyseperioden, 

hvilket er væsentligt, da forretningsområdet udgør omkring 50% af omsætningen. Den mest 

negative udvikling er selvfølgelig Hospitalsservice og ældreomsorg som gik fra 2-cifrede 

vækstrater i 2006 og 2007 til negativ et-cifret vækstrate i 2008 .  

 

4.3.2 Egenkapitalforrentning (ROE) 

Egenkapitalens forretning benævnes som oftest ROE (return on equity). Denne viser hvorledes 

afkastet på aktionærernes investering er forløbet for den pågældende periode som et resultat af 

virksomhedens værdiskabende aktiviteter sat i forhold til den kapital som aktionærerne har 

placeret i virksomheden i den pågældende periode.  ROE er altså givet ved følgende 

sammenhæng: 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡  𝑡𝑖𝑙  𝑒𝑗𝑒𝑟𝑛𝑒

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔  𝐸𝐾
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Figur 13 - Udvikling i ROE 
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Det ses af Figur 13 at ROE i 2006 lå på 5,43% og steg i 2007 til 7,24% for i 2008 at falde til  

-15,56%. Denne udvikling er alt andet lige ikke just betryggende for ejerne. Årsagen til dette fald 

kan skyldes, at der enten ikke tjenes penge på driften og/eller at der ikke tjenes penge på 

fremmedkapitalen. For at undersøge dette nærmere dekomponeres ROE yderligere i henhold til 

Du Pont modellen. 

 

ROE kan dekomponeres i 4 faktorer. Disse fire faktorer er afkastningsgraden (ROIC), finansiel 

gearing (FGEAR), SPREAD samt MIA
15

. Nøgletallene udregnes ved hjælp af følgende fire 

formler: 

 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝐷𝑂

𝑁𝐷𝐴
 

 

𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 =
𝑁𝐹𝐹

𝐸𝐾 + 𝑀𝐼𝑁
 

 

𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟 (𝑟 =  
𝑁𝐹𝑂

𝑁𝐹𝐹
) 

 

𝑀𝐼𝐴 =
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛𝑒𝑛

 

 𝐸𝐾/(𝐸𝐾 + 𝑀𝐼𝑁) 
 

 

  

                                                 
15

 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 256 
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4.3.3 Afkastningsgrad (ROIC) 

Afkastningsgraden udtrykker virksomhedens evne til at genere driftsoverskud i forhold til den 

investerede kapital. Dette er vist i nedenstående Figur 14 . 
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Figur 14 - Udvikling i ROIC 

 

Udviklingen i ROIC, som er en underliggende driver for ROE er identisk. Det betyder, at i 2006 

opnåede man et afkast på NDA på 3,82%, hvilket steg til 4,66% i 2007 for at falde i 2008 til  

-1,88%. Denne udvikling må betegnes som utilfredsstillende.  

 

ROIC kan yderligere dekomponeres i overskudsgrad (OG) og Aktivernes omsætningshastighed 

(AOH). 

4.3.3.1  Overskudsgrad (OG) 

Overskudsgraden måler virksomhedens evne til at genere driftsoverskud (DO) i forhold til 

nettoomsætningen. Overskudsgraden viser dermed i hvilken grad virksomheden formår at tilpasse 

sin omkostningsstruktur i forhold til sin afsætning.  

 

𝑂𝐺 =
𝐷𝑂

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
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Figur 15 - Udvikling i OG 

 

Som det ses af Figur 15 udviser OG en faldende tendens set over perioden fra 2005 til 2008 fra et 

niveau på 1,79%. Ligesom ROIC udviser ROIC også en stigende tendens fra 2006 til 2007 fra 

0,46% til 0,63% for at falde i 2008 til -0,27%. Virksomheden har altså ikke formået at tilpasse 

sine omkostninger til den genererede omsætning. 

 

Overskudsgraden kan dog også dekomponeres yderligere, for at undersøge hvor i 

omkostningsstrukturen det går galt. Jeg har derfor dekomponeret overskudsgraden yderligere i 

overskudsgrad ved bruttoresultat samt overskudsgrad fra salg efter skat. 
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Figur 16 - Udvikling i dekomponeret OG 
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Den dekomponerede OG som er vist i Figur 16 viser tydeligt, at der er overskud på de poster, 

som med rette kan kategoriseres som ordinære driftsposter. Bruttoresultatet udviser således en 

OG på gennemsnitligt omkring 91,5%. OG på DO fra salg efter skat udviser ligeledes end mere 

positiv tendens en den totale OG. Dog bør det bemærkes, at man i 2005 havde en OG på DO fra 

salg efter skat på 1,78%  der i 2006 faldt til 0,24% for i 2007 og 2008 at ligge på henholdsvis 

0,64% og 0,70%.  

 

Ovenstående giver hermed anledning til at problemet i udviklingen i den totale OG primært 

skyldes posterne der vedrører andet driftsoverskud og ikke de ordinære poster. De primære 

årsager i 2007 var således korrektion af en fundamental fejl vedrørende periodisering af 

vareforbrug vedrørende tidligere år, kursreguleringer samt opskrivning på anlægsaktiver.  I 2008 

er der to primære årsager, og disse er henholdsvis kursreguleringer samt nedskrivninger af 

anlægsaktiver. Det bliver hermed tydeligt, at eksponeringen mod den svenske krone samt 

SWAPS har haft betydelige indvirkning på udviklingen i det totale driftsoverskud for Forenede 

Service A/S. Den fundamentale fejl rammer formodentligt 2007 unødigt hårdt, da den er 

oparbejdet gennem flere år. Og den er derfor en svær størrelse som ekstern analytiker at gøre 

andet ved, end at konstatere, at den har påvirket 2007, og fejlen må formodes at være rettet op på 

fremadrettet.  

 

4.3.3.2  Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

Aktivernes omsætningshastighed er det nøgletal, som beskriver i hvilken grad virksomheden 

formår at generere omsætning fra den investerede kapital. Nøgletallet beregnes derfor som vist 

nedenfor: 

 

𝐴𝑂𝐻 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑁𝐷𝐴
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Figur 17 - Udvikling i AOH 

 

Udviklingen i AOH er faldende over hele analyseperioden som vist i Figur 17. Det ses fordi AOH 

falder i 2006 til 2007 fra 8,27 til 7,44 og yderligere til 6,85 gange. Denne udvikling må 

karakteriseres som negativ og utilfredsstillende. 

 

Aktivernes Omsætningshastighed kan dekomponeres yderligere. Ved at dekomponere i 

Anlægsaktivernes omsætningshastighed (AAOH), Omsætningsaktivernes omsætningshastighed 

(OAOH) samt Driftsforpligtelsernes omsætningshastighed (DFOH) kan en bedre forståelse for 

udviklingen i AOH opnås. 
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Figur 18 - Udvikling i den dekomponerede AOH 

 

Figur 18 viser en lettere broget udvikling i de dekomponerede omsætningshastigheder. AAOH 

udviser en svag stigning fra 2006 til 2007, men falder i 2008 til lidt under niveauet for 2006. 

Denne udvikling skyldes, at omsætningen steg mere i 2007 end i 2008 i forhold til stigningen i 

anlægsaktiverne. OAOH faldt fra 2006 til 2007 og holdt dette niveau i 2008. Årsagen til denne 

udvikling skal findes i at omsætningen ikke steg tilstrækkeligt i 2007 til at dække bindingen af 
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kapital i omsætningsaktiverne. Specielt debitorerne bør her nævnes som primær årsag. DFOH 

udviser en stigende tendens gennem hele perioden. Dette skyldes primært, at Forenede Service 

A/S har formået at holde sine driftsforpligtelser på samme niveau mens omsætningen har været 

stigende i hele analyseperioden.  

 

Denne udvikling er ikke gunstig for aktivernes samlede omsætningshastighed og har dermed ikke 

været med til at generere værdi til aktionærerne.  

  

4.3.4 Finansiel gearing (FGEAR) 

Den finansielle gearing udtrykker hvordan virksomheden har valgt at finansiere sine 

nettodriftsaktiver. Dette tal giver hermed en indikation af udviklingen i Forenede Service A/S 

finansielle risiko. 
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Figur 19 - Udviklingen i FGEAR 

 

Som det ses af Figur 19 er den finansielle gearing stigende gennem hele analyseperioden fra et 

niveau på 1,2 til henholdsvis 1,9 i 2007 og 2,4 i 2008. Der er altså sket et markant skifte fra lige 

store dele EK og NFF til en stor lånoptagning, som betyder at for hver gang der er investeret i 

NDA så er det finansieret med 60% gæld. Denne udvikling betyder alt andet lige, at 

virksomheden bliver mindre solid og man kan sige, at et der nu skal mindre til for at 

virksomheden kommer i økonomiske problemer pga. den øgede finansielle risiko.  

 

Den øgede finansielle gearing har endvidere fungeret som en slags løftestang på resultatet. Det 

har betydet, at den finansielle gearing har påvirket resultatet yderligere såvel positivt som 
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negativt afhængig af udviklingen i SPREAD. Dette er også grunden til, at man ikke entydigt kan 

sige at en øget finansiel gearing er negativ for et selskab. 

 

4.3.5 SPREAD 

SPREAD er et udtryk for forskellen mellem ROIC og den netto finansielle rente. Hermed kan det 

ses om der tjenes eller tabes penge på fremmedkapitalen. Hvis der tjenes penge på 

fremmedkapitalen vil det betyde, at en forøgelse af den finansielle gearing vil bidrage positivt til 

ROE. 
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Figur 20 - Udviklingen i SPREAD 

 

Udviklingen i SPREAD har udvist en stærkt faldende tendens, som det tydeligt fremgår af 

 Figur 20. Fra 2006 til 2007 faldt SPREAD fra 1,27% til 0,17% for endeligt at falde til  

-6,02% i 2008. 

 

År 2006 2007 2008

r 2,55% 4,49% 4,14%  

Figur 21 - Udviklingen i r 

 

Som det ses af Figur 21 skyldes denne udvikling en meget kraftig udvikling i r sammenholdt med 

den negative udvikling i ROIC jf. afsnit 4.3.3. 

. 
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4.4 Sammenfatning, regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen har afsløret flere interessante elementer. Det er meget tydeligt, at Forenede 

Service A/S har haft en markant omsætningsstigning fra 2005 til 2008. Dog må 2008 betegnes 

som et kriseår, hvilket ikke er overraskende givet den økonomiske krise.  

 

Analysen har vist, at udviklingen i den samlede overskudsgrad har været negativ, men at dette 

primært skyldes risici på udviklingen i valutakurser og renter. Dermed er de ordinære 

omkostninger i resultatopgørelsen tilpasset omsætningsstigningen. 

 

Faldet i Aktivernes omsætningshastighed viste tydeligt, at man ikke har formået at kapitalisere på 

de øgede nettodriftsaktiver. Denne udvikling har ikke været gunstig, og kan måske tolkes som at 

man har foretaget investeringer med forventning om at disse med tiden vil generere omsætning 

eller omsætningen simpelthen blot skal stige og aktivernes niveau fastholdes for denne måde at 

rette op på den dårlige udvikling.  

 

Måden hvorpå man har finansieret investeringerne i nettodriftsaktiverne består i højere grad af 

fremmedkapital end tidligere. Det betyder alt andet lige, at den finansielle risiko er steget, men 

ikke umiddelbart til et alarmerende niveau. Dette kan også tolkes ud fra stigningen i lånerenten r, 

som er steget markant i analyseperioden. 

 

Samlet set vurderer jeg, at vi har tale om en virksomhed i vækst, der har søgt at ekspandere 

hurtigt, og som på nuværende tidspunkt skal til at skabe bedre sammenhæng mellem sin 

omsætning og sine nettodriftsaktiver, da man rent faktisk tjener penge på den primære drift af 

virksomheden om end overskuddet på den primære drift er relativt lav i forhold til omsætningens 

størrelse.   
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5 Budgettering 

Jeg vil i dette afsnit foretage den endelige budgettering af Forenede Service A/S. Den endelig 

budgettering danner basis for at beregne pengestrømmene, der udgør hjertet i værdiansættelsen. 

 

Budgetteringen vil tage udgangspunkt i den strategiske analyse samt regnskabsanalysen. Disse vil 

sammen med egne betragtninger danne grundlag for den forventede økonomiske udvikling. 

 

Jeg vil i budgetteringen så vidt muligt fraholde mig fra at tage del i den aktive budgettering. 

Dermed bliver budgetteringen overvejende passiv, da jeg forudsætter at virksomheden vil 

fortsætte sin ageren som hidtil. 

 

Budgetteringen vil have fokus på at budgettere resultatopgørelsen samt balancen. Disse vil danne 

grundlag for fremstilling af pengestrømmene, som vil blive præsenteret i afsnit 6. 

 

Budgetteringen vil ikke blive gennemført som en komplet budgettering af samtlige 

regnskabsposter. Dette er valgt af to årsager. For det første har jeg ikke den fornødne detailviden 

om de enkelte poster og for det andet, og måske vigtigst, er det ikke nødvendigt for at opnå kunne 

en tilstrækkelige høj grad af korrekthed i værdiansættelsen
16

. 

 

For at kunne gennemføre budgetteringen er det nødvendigt at få fastlagt budgetperiodens længde 

samt fastlægge hvilke værdidrivere der skal budgetteres.  

 

5.1 Budgetperiodens længde 

Værdiansættelsesmodeller som DCF modellen baseres på at analytiker skal budgettere det frie 

cash flow til det uendelige, da der foreligger den basale antagelse, at der er tale om Going 

Concern. I praksis er det dog ikke muligt, at estimere hvordan den økonomiske udvikling vil 

forløbe for en given virksomhed. På grund af dette opdeles budgetteringen i to perioder – en 

budgetperiode og en terminalperiode. Budgetperioden løber frem, til det ikke længere er relevant 

at budgettere. Derfor vælges der fremover at budgetposterne fremadrettet vil vokse med en 

konstant vækstrate. 

                                                 
16

 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 313 
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Budgetperiodens længde er derfor ikke en entydig størrelse og det skal her vurderes hvor langt 

frem i fremtiden det kan antages at virksomheden vil vokse med vækstrater der ikke er konstante. 

Jeg har i dette projekt fastlagt budgetperioden til 5 år 2009 til 2013. 

 

Terminalperioden vil derfor indtræffe i 2014. Ved estimering af vækstraten for virksomheden, er 

det relevant at overveje ikke at sætte den konstante vækst for højt. Hvis den fastsættes højere end 

den generelle udvikling i samfundet vil det på sigt betyde, at virksomheden vil blive større end 

det samfund, som den er en del af. Jeg har derfor ikke i dette projekt estimeret den konstante 

vækstrate til 3%. 

 

5.2 Værdidrivere  

Efter at have fastlagt budgetperiodens længde er det nu væsentligt at finde de værdidrivere som 

værdiansættelsen skal opbygges på baggrund af. 

 

Jeg har valgt at følgende drivere skal benyttes: 

 

 Salgsvækstrate 

 Bruttoavanceprocent 

 Driftsomkostninger 

 Skatteprocent 

 Andre driftsindtægter 

 Nettoarbejdskapital 

 Langsigtet kerne NDA 
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5.2.1 Salgsvækstrate 

Jeg har valgt at budgetteringen af salgsvækstraten skal foregå på forretningsområdeniveau. Jeg 

vil derfor budgettere på de fire forretningsområder: 

 

 Rengøring 

 Hospitalsservice & ældreomsorg 

 Kantinedrift 

 Vikarydelser 

 

Jeg har valgt denne opdeling fordi det er evident, at disse forretningsområder udvikler sig meget 

forskelligt. Det har derfor været relevant ikke at betragte nettoomsætningen som en ensartet 

masse, men at underopdele, når det både har vist sig relevant og praktisk muligt. 

5.2.1.1   Rengøring 

Dette område er det ene af de to kerneområder for koncernen og samtidig også det 

forretningsområde man startede med og dermed har stor erfaring med og indsigt i.  

 

Branchen er dog også særdeles påvirket af den meget hårde konkurrencesituation. Forenede 

Service A/S forsøger at differentiere sig fra konkurrenterne ved at markedsføre sig som 

miljøvenlige og at man kun benytter uddannet arbejdskraft som man selv uddanner på sit service 

akademi.  

 

Den økonomiske krise har bragt meget fokus på kerneforretningen overalt. Dette er denne 

mulighed sammen med yderligere privatisering, hvor der åbner sig egentlige nye muligheder i 

rengøringsbranchen for at opnå større omsætning. 

 

Forenede Service A/S har også vist at de indenfor netop rengøring har formået at opnå pæne 

stabile vækstrater. 

 

Jeg vurderer, at Forenede Service A/S har godt fat i rengøringsbranchen hvorfor jeg også 

vurderer at der her er mulighed for at opnå acceptable vækstrater i en meget konkurrencepræget 

branche. 
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5.2.1.2   Hospitalsservice & ældreomsorg 

Området for hospitalsservice & ældreomsorg er det andet af de to kerneområder for koncernen.  

 

Dette område er i Sverige mere opdyrket end i Danmark, og det er derfor også på det danske 

marked, at de største vækstrater skal findes.  

 

Historisk har Forenede Service A/S opnået flotte vækstrater, men led dog kraftigt i 2008. Jeg 

anser dette for et forbigående fænomen blandt andet fordi man har udvidet sit privathospital i 

Danmark betragteligt, men jeg tror dog heller ikke på de tidligere meget høje vækstrater på trods 

af den demografiske udvikling også er gunstig for dette forretningsområde. 

 

Jeg mener derfor at der er potentiale for opnå acceptable vækstrater indenfor netop dette 

forretningsområde. 

5.2.1.3   Kantinedrift 

Forretningsområdet kantinedrift er et mindre segment, som har været igennem en kraftig 

udvikling. Man har formået at opnå meget høje vækstrater indtil 2008, hvor niveauet er faldet 

markant. 

 

Området vurderes at være et stærkt konkurrencepræget marked. Især prisen udgør altså her en 

ikke uvæsentlig faktor. Man har også opnået en størrelse, hvor de andre konkurrenter i markedet 

er opmærksomme på Forenede Service A/S, så samtidig med at man skal forsøge at erobre nye 

kunder, skal der kæmpes for at holde på de gamle. 

 

Fokus på kerneforretningen vil muligvis kunne understøtte forretningen, men jeg vurderer ikke at 

det vil være lige så udtalt som i for eksempel rengøringsområdet.  

 

5.2.1.4   Vikarydelser 

Forenede Service A/S valgte som tidligere nævnt at udskille dette segment i 2006 som et 

selvstændigt segment.  
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Markedet er præget af mange aktører og det er derfor kritisk at Forenede Service A/S fastholder 

deres fokus på kvalitet, da gode relationer til kunderne vurderes at være væsentlige her. Tidligere 

har det endvidere været svært for kunderne selv at tiltrække personale, hvorfor de har benyttet sig 

af vikarer. Dette behov har krisen dog ændret, men når krisen aftager vurdere jeg på at denne 

dæmpet efterspørgsel vil stige igen.  

 

Jeg vurderer dog, at dette segment ikke umiddelbart kommer til at udvikle sig lige så markant 

som det tidligere har gjort. 

 

5.2.2 Sammenfatning, salgsvækstrater 

Ovenstående overvejelser om salgsvækstrater giver anledning til at opstille nedenstående 

forventninger til udviklingen i salget 

 

2009/E 2010/E 2011/E 2012/E 2013/E 2014/T

Salgsvækst - Rengøring 15,0% 10,0% 7,0% 5,0% 5,0% 3,0%

Salgsvækst - Hospitalsservice & Ældreomsorg 10,0% 15,0% 15,0% 10,0% 6,0% 3,0%

Salgsvækst - Kantinedrift 5,0% 8,0% 8,0% 7,0% 5,0% 3,0%

Salgsvækst - Vikarydelser 5,0% 10,0% 15,0% 11,0% 6,0% 3,0%  

Figur 22 - Salgsvækstrater 

  

5.2.3 Bruttoavanceprocent 

Regnskabsanalysen viste at bruttoavanceprocenten var relativ konstant i løbet af hele 

analyseperioden. Da den strategiske analyse ikke er fremkommet med nogen information om at 

dette skulle ændre sig, antager jeg derfor at denne udvikling vil fortsætte på lang sigt. 

 

2009/E 2010/E 2011/E 2012/E 2013/E 2014/T

Bruttoavanceprocent 91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5%  

Figur 23 - Bruttoavanceprocent 
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5.2.4 Driftsomkostninger 

Driftsomkostninger budgetteres ved at se på hvor stor en andel i forhold til omsætningen de 

udgør. Regnskabsanalysen viste ligesom ved bruttoavanceprocenten et meget konstant forløb. 

Heller ikke her er den strategiske analyse fremkommet med information, som vil få mig til at 

forkaste den historiske udvikling hvorfor den antages at fortsætte. 

 

2009/E 2010/E 2011/E 2012/E 2013/E 2014/T

Driftsomkostninger (% af salg) 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5%  

Figur 24 - Driftsomkostninger 

  

5.2.5 Skatteprocent 

Den effektive skatteprocent har varieret meget kraftigt, men da jeg i afsnit 1.4.1 afgrænsede mig 

fra at benytte andet end den generelle selskabsskat på 25% fra 2007 og frem, vil denne være 

gældende og blive benyttet her. 

5.2.6 Andre driftsindtægter 

Andre driftsindtægter består primært af lejeindtægter og til dels af øvrige indtægter. Disse ikke 

nærmere specificerede indtægter antager jeg kommer til at udvikle sig på samme vis som den 

langsigtede forventede udvikling i samfundet. 

 

2009/E 2010/E 2011/E 2012/E 2013/E 2014/T

Andre driftsindtægter, efter skat 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%  

Figur 25 - Andre driftsindtægter 

 

5.2.7 Nettoarbejdskapital og Langsigtet kerne NDA 

 Udviklingen i omsætningshastighederne for Forenede Service A/S har ikke været imponerende i 

analyseperioden. Jeg mener dog, at det skal anskues i en mere nuanceret kontekst for at kunne 

vurdere hvordan disse vil udvikle sig fremadrettet. 

 

Det er tydeligt at virksomheden har gennemgået en særdeles kraftig ekspansion, hvor man er 

ekspanderet såvel organisk som ved opkøb. Når man ekspanderer så kraftigt, kan det ikke 
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forventes at alle nøgletallene følger trit. Til gengæld vurderer jeg, at man har foretaget de største 

investeringer, som der vil være brug for i den kommende tid.  

 

Ovenstående peger altså i retning af en gradvis men særdeles markant forbedring af 

omsætningshastigheden på de langsigtede kernenettodriftsaktiver. For så vidt angår 

nettoarbejdskapitalen vurderer jeg også, at disse vil blive forbedret. Dog knap så kraftigt som for 

de langsigtede kernenettodriftsaktiver. 

 

2009/E 2010/E 2011/E 2012/E 2013/E 2014/T

Nettoarbejdskapital/salg 0,016 0,016 0,016 0,015 0,015 0,015

Langsigtede kerne netto driftsaktiver/salg 0,125 0,115 0,105 0,099 0,095 0,093  

Figur 26 - Nettoarbejdskapital og Langfristet NDA 

 

5.3 Budgetteret resultatopgørelse 

På baggrund af værdidriverne er det hermed muligt at opstille den budgetterede resultatopgørelse 

for Forenede Service A/S, som kan ses af nedenstående Figur 27 - Budgetteret resultatopgørelse. 

 

(i mio. kr.) 2009/E 2010/E 2011/E 2012/E 2013/E 2014/T

Omsætning - Rengøring 1.066 1.173 1.255 1.318 1.383 1.425

Omsætning - Hospitalsservice & ældreomsorg 763 878 1.009 1.110 1.177 1.212

Omsætning - Kantinedrift 77 83 89 96 100 103

Omsætning - Vikarydelser 113 124 143 159 168 173

Vareforbrug -172 -192 -212 -228 -240 -248

Bruttoresultat 1.847 2.065 2.284 2.454 2.588 2.666

Andre driftsomkostninger -1.807 -2.020 -2.234 -2.400 -2.532 -2.608

Driftoverskud fra salg, før skat 40 45 50 54 57 58

Driftoverskud fra salg, efter skat 30 34 37 40 42 44

Andre driftsindtægter, efter skat 2 3 3 3 3 3

Totalt driftoverskud 33 36 40 43 45 47  
Figur 27 - Budgetteret resultatopgørelse 
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5.4 Budgetteret balance 

Efter at have opstillet resultatopgørelsen vil jeg hermed opstille den budgetterede balance. Inden 

balancen dog kan opstilles er jeg nødt til at gøre en antagelse omkring størrelsen af Netto 

driftsaktiver i forhold til Egenkapitalen - også benævnt kapitaliseringsgraden
17

.  

 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝑁𝐷𝐴

𝐸𝐾
=  

265.809

70.445
= 3,77 

 

(i mio. kr.) 2009/E 2010/E 2011/E 2012/E 2013/E 2014/T

Netto driftsaktiver 285 296 302 306 311 315

Netto finansielle forpligtelser 209 217 222 225 229 231

Egenkapital 75 78 80 81 82 83  
Figur 28 - Budgetteret balance 

 

Efter at have opstillet såvel resultatopgørelsen som balancen er jeg hermed i stand til at begynde 

på den endelige værdiansættelse.  

 

5.5 Sammenfatning, budgettering 

Budgetteringen er sket på baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen. Hermed er 

de væsentligste finansielle og ikke-finansielle værdidrivere benyttet til at opstille forudsætninger 

for budgettet. 

 

Forventningerne til Forenede Service A/S økonomiske fremtid har vist sig at være en relativ 

kraftig stigning i den samlede omsætning. 

 

Regnskabsanalysen viste stabile bruttoavanceprocenter samt driftsomkostninger i procent af 

omsætningen. Den strategiske analyse har ikke kunnet tilvejebringe information, som skulle 

ændre dette billede markant. For en servicevirksomhed er dette dog ikke unormalt, men det 

betyder alt andet lige, at det totale driftsoverskud er af en beskeden størrelse i forhold til 

omsætningen.   

 

 

                                                 
17

 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 57 
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Den massive investering der er foretaget i såvel bygninger og grunde tidligere forventes at falde 

markant, hvor dette alt andet lige vil betyde en forbedring i aktivernes omsætningshastighed. 

 

Dette har resulteret i at der må forventes fortsatte små driftsoverskud, der vil udgøre omkring 

1,6% af omsætningen i fremtiden, men med en bedre kapitaltilpasning.  
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6 Værdiansættelse 

Jeg vil i dette afsnit på baggrund af budgetterne i afsnit 5 samt de yderligere forudsætninger der 

vil blive opstillet i de efterfølgende afsnit værdiansætte Forenede Service A/S ved brug af DCF-

modellen. 

 

DCF-modellen beregner værdien af virksomheden på ét tidspunkt hvorfor de frie cash flow til 

virksomheden, såvel til ejere som til långivere, skal tilbagediskonteres med de gennemsnitlige 

kapitalomkostninger til værdiansættelsestidspunkt og endelig fratrækkes de netto finansielle 

forpligtelser for at beregne markedsværdien af egenkapitalen. Beregningen af virksomhedens 

værdi kan derfor opstilles på følgende vis
18

: 

 

V0
NDA =  

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

𝑇

𝑡=1

+
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)𝑇 ∗ (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇
− V0

NFF  

hvor,  

Vo
NDA

 = Markedsværdi af virksomheden på tidspunkt 0 

FCFF = Frit cash flow til virksomheden  

WACC = Gennemsnitlige kapitalomkostninger 

g = Konstant vækst i FCFF i terminalperioden 

Vo
NFF

 = Markedsværdiværdi af NFF på tidspunkt 0 

 

Værdiansættelsen vil ske pr. 31. december 2009. Denne dato er statusdag for regnskabsåret 2009. 

Dette har den implikation, at de budgetterede regnskabstal for 2009 kommer til at indgå i 

beregningen af værdien for virksomheden som primo værdier.  Endvidere vil de budgetterede 

regnskaber for regnskabsåret 2014 indgå i beregningen af terminalværdien. 

 

For endelig at kunne gennemføre værdiansættelsen er det nødvendigt at estimere de 

gennemsnitlige kapitalomkostninger.  Denne estimering vil blive gennemført i det efterfølgende 

afsnit 6.1.   

                                                 
18

 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 36 
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6.1 Estimering af de gennemsnitlige kapitalomkostninger 

De gennemsnitlige kapitalomkostninger benævnes som oftest som WACC (Weighted Average 

Cost of Capital). WACC udtrykker altså det afkastkrav der påhviler virksomheden mindst at opnå 

for at tilfredsstille såvel ejere som långivere
19

. Dette skyldes, at WACC udtrykker det afkastkrav 

som investor vil kræve som kompensation for at påtage sig den risiko som virksomheden 

indebærer, og som investering i lignende aktiver med enslydende risikoprofil også afkræves. 

 

For at beregne WACC benyttes følgende formel: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝑉0

𝐸

𝑉0
𝑁𝐷𝐴 ∗ 𝑘 +  

𝑉0
𝑁𝐹𝐹

𝑉0
𝑁𝐷𝐴 ∗ 𝑟 

Hvor, 

WACC = Gennemsnitlige kapitalomkostninger 

Vo
E
 = Markedsværdi af egenkapital på tidspunkt 0 

Vo
NFF

 = Markedsværdiværdi af NFF på tidspunkt 0 

Vo
NDA

 = Værdi af virksomheden på tidspunkt 0 

k = Ejernes afkastkrav 

r = Långivers afkastkrav 

 

For at WACC kan benyttes som diskonteringsfaktor  er det væsentligt at holde sig for øje, at det 

fordre at der benyttes den samme kapital struktur. Det betyder, at der vil være et konstant og 

entydigt forhold mellem gæld og egenkapital. Endvidere forudsættes det, at der kun anvendes 

disse to typer at finansiering. Det skal her bemærkes, at det også er tilfældet med Forenede 

Service A/S, hvilket gør denne antagelse valid.  

 

6.1.1 Estimering af kapitalstrukturen 

Kapitalstrukturen indgår som et væsentligt element, hvis det antages, at afkastkravet fra ejerne og 

långiverne antages at være forskellige.  

 

                                                 
19

 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 54 
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Ved udregning af kapitalstrukturen er det meget væsentligt at der benyttes markedsværdier for 

såvel egenkapital som fremmedkapital. Dette skyldes, at kapitalomkostningerne for driften af 

virksomheden er et udtryk for hvor meget de enkelte indskydere af kapital ofrer ved at placere 

deres penge i virksomheden
20

 . 

 

Denne beregning er dog ikke helt uden problemer. Dette skyldes, at der skal benyttes 

markedsværdier. Men da det netop er virksomhedens værdi man ønsker at beregne ved en 

værdiansættelse antages det at virksomhedens værdi er ukendt. Hermed er der opstået en såkaldt 

cirkulær reference
21

 . 

 

Der findes flere metoder til at opnå et kendskab til markedsværdierne og dermed hvordan 

henholdsvis egenkapital og fremmedkapital skal vægte. Jeg har her opstillet tre alment 

benyttede
22

: 

 

1. Markedsværdi af egenkapital = Nuværende aktiekurs * Antal aktier 

2. Kapitalstruktur = kapitalstruktur på sammenlignelige børsnoterede virksomheder 

3. Kapitalstruktur = skønnet langsigtet kapitalstruktur 

 

Ad 1 

Metoden er som sådan et meget fint estimat under betingelse af at det antages, at aktiemarkedet er 

efficient samt at det pågældende selskabs er børsnoteret og aktien er likvid. Jeg har dog desværre 

ikke mulighed for at benytte denne metode, da Forenede Service A/S netop ikke er børsnoteret 

 

Ad 2 

Denne metode er særdeles anvendelig, hvis man prøver at værdiansætte en unoteret virksomhed 

under antagelse om at aktiemarkedet er efficient. Jeg har dog forkastet denne metode, da jeg ikke 

har kunnet finde nogen børsnoterede servicevirksomheder som jeg har fundet tilstrækkeligt 

sammenlignelige. 

 

                                                 
20

 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 55 
21

 FSR: ”Fagligt notat om statsautoriserede revisors arbejde med værdiansættelse af virksomheder og 

virksomhedsandele” s. 50 
22

 FSR: ”Fagligt notat om statsautoriserede revisors arbejde med værdiansættelse af virksomheder og 

virksomhedsandele” s. 50-51 
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Ad 3 

Metoden bliver ofte anvendt ved opkøb af virksomheder, hvor køber har et ønske til hvordan 

finansieringen skal være. Jeg vil støtte mig op ad denne metode, da jeg mener at den vil være 

relevant i forbindelse med værdiansættelse af et unoteret selskab med de karakteristika som 

Forenede Service A/S besidder. 

 

Ifølge Rådgivningsudvalget i FSR skal man afholde sig fra at estimere med en meget høj andel af 

gæld, da det alt andet lige vil betyde øgede afkastkrav fra såvel ejere som långivere pga. den 

øgede finansielle risiko
23

 . 

 

På baggrund af ovenstående overvejelser vil jeg benytte følgende vægtning: 

 

𝑉0
𝐸

𝑉0
𝑁𝐷𝐴 = 70%                      

𝑉0
𝑁𝐹𝐹

𝑉0
𝑁𝐷𝐴 = 30%   

 

6.1.2 Estimering af ejernes afkastkrav 

For at estimere ejernes afkastkrav vil jeg støtte mig til CAP-modellen (Capital Asset Pricing 

Model)
24

. Den basale antagelse bag CAPM er, at investorer kun bliver belønnet for at påtage sig 

systematisk risiko. Dette skyldes at usystematisk risiko er diversificerbar og dermed belønnes 

investor ikke for manglende diversifikation. CAPM kan opstilles som følger: 

 

𝑟 =  𝑟𝑓 +  𝛽 ∗ (𝐸 𝑟𝑚 −  𝑟𝑓  ) 

Hvor,  

k = Ejernes afkastkrav 

rf = Risikofri rente 

β = Beta, Aktivets systematiske risiko  

E(rm) = Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen   

                                                 
23

 FSR: ”Fagligt notat om statsautoriserede revisors arbejde med værdiansættelse af virksomheder og 

virksomhedsandele” s. 51 
24

 Brealy, Myers & Allen: “Principles of Corporate Finance” s. 214 
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6.1.2.1  Estimering af den risikofri rente 

Den risikofri rente, er den rente, som det antages at alle investorer kan opnå uden at påtage sig 

nogen risiko. Det antages altså at den systematiske risiko på dette aktiv er 0. Denne antagelse må 

alt andet lige betragtes som en smule teoretisk. I praksis har den dog vundet gehør og såvel 

PriceWaterhouseCoopers
25

 som FSR
26

 anbefaler at man benytter den effektive rente på den 

toneangivende 10-årige statsobligation som estimat for netop den risikofri rente. 

 

Jeg har derfor også valgt at benytte mig af danske 10-årige statsobligationer, som d. 31. december 

2009 havde en effektiv rente på 3,62 %
27

. 

 

6.1.2.2  Estimering af den systematiske risiko 

Den systematiske risiko, β, ved investering i et aktiv belønnes ifølge CAPM, som nævnt i afsnit 

6.1.2, mens den usystematiske risiko ikke belønnes. Det er derfor væsentligt at estimere hvilken 

systematisk risiko et aktiv har. Sammenhængen for β kan opstilles som vist nedenfor
28

: 

 

β = 0 Risikofri investering 

β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

β = 1 Investering med samme risiko som markedsporteføljen 

β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 

 

β ved investering i aktier beregnes som udgangspunkt ved at beregne den historiske samvariation 

mellem aktiens kurs og et indeks for aktiemarkedet
29

. Da Forenede Service A/S ikke er 

børsnoteret kan denne metode ikke benyttes. Dog kunne jeg forsøge at benytte β for en 

sammenlignelig virksomhed. Men da jeg i afsnit 6.1.1 ræsonnerede at der ikke var 

servicevirksomheder med tilstrækkelig høj grad af sammenlignelighed, er denne metode ikke 

anvendelig. 

 

                                                 
25

 PWC: ”Prisfastsættelsen på aktiemarkedet” s. 1 
26

 
26

 FSR: ”Fagligt notat om statsautoriserede revisors arbejde med værdiansættelse af virksomheder og 

virksomhedsandele” s. 55 
27

 www.borsen.dk: http://pdf.borsen.dk/2009/12/20091231T011.pdf 
28

 Brealy, Myers & Allen: “Principles of Corporate Finance” s. 213-214 
29

 PWC: ”Prisfastsættelsen på aktiemarkedet” s. 56 

http://www.borsen.dk/
http://pdf.borsen.dk/2009/12/20091231T011.pdf
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Dette har betydet, at jeg har valgt at støtte mig op ad en ”Common-Sense” betragtning. 

Implikationen af denne tilgang til estimering af β betyder, at værdien bliver mere subjektiv, da 

jeg ikke kan observere om β-værdien er i overensstemmelse med hvordan aktiemarkedet vurderer 

Forenede Service A/S. 

 

Jeg mener, på baggrund af såvel den strategiske samt regnskabsmæssige analyse, ikke at 

Forenede Service A/S har karakteristika, som giver anledning til at vurdere at virksomheden har 

en hverken voldsom høj eller lav β. Jeg vil dog anslå at aktien vil skulle beregnes med en β der er 

en lille smule højere end markedsporteføljen.  

 

På baggrund af ovenstående overvejelser fastsætter jeg hermed β til 1,10. 

  

6.1.2.3  Estimering af forventet afkast på markedsporteføljen 

Det forventede afkast på markedsporteføljen er det afkast, som investor kan forvente at opnå ved 

at foretage en investering i markedsporteføljen, som teoretisk indeholder alle aktiver. 

 

I PriceWaterhouseCoopers undersøgelse fra 2005
30

 nåede de frem til, at markedsrisikopræmien 

udgør ca. 4,5%. Risikopræmien er defineret som:  E(rm) - rf. 

 

Dette betyder altså at E(rm) = 4,50% + 3,62% = 8,12%. 

 

6.1.3 Estimering af ejernes afkastkrav 

Ved hjælp af CAPM og ovenstående gennemgang i afsnit 6.1.2.1 til afsnit 6.1.2.3 kan ejernes 

afkastkrav hermed beregnes: 

 

𝑘 = 3,62 + 1,10 ∗   8,12 − 3,62  =  8,57% 

 

                                                 
30

 PWC: ”Prisfastsættelsen på aktiemarkedet”  
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6.1.4 Estimering af långivernes afkastkrav 

Långivernes afkastkrav udtrykker den rente, som långiverne kræver for at stille kapital til 

rådighed for virksomheden. Principielt skal denne afspejle den markedsrente, som virksomheden 

kan opnå lån til
31

. Dette giver anledning til at afkastkravet på de finansielle forpligtelser kan 

beregnes som følger: 

 

𝑟 =   𝑟𝑓 + 𝑟𝑠   ∗ ( 1 − 𝑡 ) 

Hvor,  

r = Långivernes afkastkrav 

rf = Risikofri rente 

rs = Selskabsspecifik risikotillæg 

t = Selskabsskatteprocent 

 

Den risikofri rente blev i afsnit 6.1.2.1 estimeret til 3,62 %. 

 

Det selskabsspecifikke risikotillæg er det tillæg som långiver kræver for at påtage sig den risiko, 

at virksomheden ikke er i stand til at honorere sine finansielle forpligtelser. I årsrapporten for 

2008 er renten på de langsigtede forpligtelser opgivet til 4%, hvilket så skulle dække 

overudtrykket: rf  + rs . Jeg antager at dette er i underkanten og antager derfor, at risikotillægget 

udgør 3,67% svarende til en kreditrating på B
32

. 

 

Selskabsskatteprocenten blev i budgetteringsafsnittet 5.2.5 estimeret til 25%. 

 

Hermed kan långivernes afkastkrav beregnes som; 

 

𝑟 = ( 3,62% + 3,67% ) ∗   1 − 0,25  = 5,47% 

 

                                                 
31

 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 55 
32

 FSR: ”Fagligt notat om statsautoriserede revisors arbejde med værdiansættelse af virksomheder og 

virksomhedsandele” s. 54 
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6.2 Estimering af de gennemsnitlige kapitalomkostninger 

Efter at have estimeret kapitalstrukturen, ejernes afkastkrav samt långivernes afkastkrav er det 

hermed muligt at opstille kalkulationsrenten i form af WACC: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,70 ∗ 8,57% + 0,30 ∗ 5,47% = 7,64%  

 

6.3 Beregning af det frie cash flow til virksomheden (FCFF) 

Det frie cash flow til virksomheden er i afsnit 6 defineret som pengestrømme til såvel ejere som 

långivere. Opstillet i termer kendt fra pengestrømsopgørelsen kan dette opstilles som
33

: 

 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐶 − 𝐼 

Hvor, 

C = Pengestrømme fra driftsaktiviteten 

I = Pengestrømme fra investeringsaktiviteten 

 

For at dette kan bruges i sammenhæng med de reformulerede regnskabsopgørelser samt 

opstillede budgetter for Forenede Service A/S for perioden 2009 til 2014 kan dette skrives om 

som følger
34

: 

 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐷𝑂 −  𝑁𝐷𝐴 

Hvor, 

DO = Driftsoverskuddet efter skat 

NDA = Ændring i netto driftsaktiver 

 

Ovenstående forudsætninger giver hermed mulighed for at opstille de frie cash flow for 

budgetperioden: 

 

                                                 
33

 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 42 
34

 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 43 
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(i mio. kr.) 2009/E 2010/E 2011/E 2012/E 2013/E 2014/T

DO 33 36 40 43 45 47

NDA -19 -11 -6 -4 -5 -4

FCFF 14 25 34 39 40 43  

Figur 29 - Beregning af FCFF 

 

Efter at have beregnet de budgetterede frie cash flow til virksomheden er det nu muligt at opstille 

den endelige værdiansættelse af virksomheden ved at tilbagediskontere med WACC og endelig at 

beregne markedsværdien af egenkapitalen, som jo er dette projekts endelig formål. 

 

(i mio. kr.) 2009/E 2010/E 2011/E 2012/E 2013/E 2014/T

FCFF 14 25 34 39 40 43

Diskonteringsfaktor

(1,0764)t 1 1,076 1,159 1,247 1,342

PV FCFF 14 24 29 31 30

PV FCFF pr. 31/12-09 128

Terminalværdi 691

PV af Terminalværdi 515

Virksomhedsværdi 642

-NFF 209

Egenkapitalværdi 433  

Figur 30 - Beregning af egenkapitalværdi 

 

Ved benyttelse af DCF modellen med udgangspunkt i den strategiske analyse, 

regnskabsanalysen, budgetteringen samt de estimerede kapitalomkostninger er den teoretiske 

markedsværdi af Forenede Service A/S pr. den 31. december 2009 beregnet til: 

 

Teoretisk markedsværdi af Forenede Service A/S = DKK 433 mio.  
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6.4 Følsomhedsanalyse af værdiansættelsen 

Jeg vil i dette afsnit gennemføre en række følsomhedsanalyser af værdiansættelsen. Baggrunden 

for at gennemføre følsomhedsanalyser er ønsket om, at undersøge hvor stor indflydelse de 

forskellige faktorer som værdiansættelsen bygger på, har for beregningen af den endelige 

teoretiske markedsværdi. 

 

Jeg har i dette projekt analyseret mig frem til forskellige tendenser, som sammenlagt har dannet 

grundlag for mine subjektive vurderinger og skøn. Det er især disse vurderinger og skøn jeg 

ønsker at undersøge påvirkningen af. 

 

Følsomhedsanalysen vil undersøge følgende faktorer: 

 

 Salgsvækstrater i budgetperioden 

 

 Bruttoavanceprocenten 

 

 Driftsomkostningerne i procent af salg 

 

 Langsigtede kerne netto driftsaktiver i forhold til salg 

 

 WACC 

 

6.4.1 Salgsvækstrater i budgetperioden 

Jeg har i dette afsnit afdækket følsomheden i værdiansættelsen med salgsvækstraten som eneste 

faktor. Jeg har valgt at undersøge følsomheden ved at lave ændringer i salgsvækstraterne for 

samtlige forretningsområder med den samme ændring procentpoint i spændet -2,0% til +2,0%. 

Dette kan ses af Figur 31. 
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Figur 31 - Følsomhed ved ændring i salgsvækstraterne 

 

Figuren viser tydeligt, at om end der er en påvirkning af den teoretiske markedsværdi, er den dog 

begrænset. Ved et fald med 2%-point falder værdien til 411 mio. kr. medens en stigning på 2%-

point betyder en stigning i værdien til 459 mio.kr. 

 

6.4.2 Bruttoavanceprocenten 

Bruttoavanceprocenten er budgetteret til 91,5% i såvel budgetperioden som terminalperioden. 

Ved undersøgelse af følsomheden overfor ændringer i bruttoavanceprocenten har jeg valgt at 

foretage en ændring i procentpoint for begge perioder. 
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Figur 32 – Følsomhed ved ændring i bruttoavanceprocenten 

 

Ovenstående Figur 32 viser tydeligt at selv meget små ændringer i bruttoavanceprocenten 

resulterer i meget store lineære ændringer i den estimerede teoretiske markedsværdi af Forenede 

Service A/S. En stigning på 2%-point resulterer i at værdien stiger til 1.113 mio. kr. Et fald på 

2%-point betyder derimod at værdien bliver negativ med hele -248 mio.kr. 

 

6.4.3 Driftsomkostninger i procent af salg 

Nedenstående Figur 33 viser følsomheden for den estimerede teoretiske markedsværdi ved 

ændringer. Det ses tydeligt af figuren, at selv små ændringer har en stor lineær påvirkning på 

værdien.  

 

Et fald på blot 1%-point resulterer således i en massiv stigning, mens en stigning af tilsvarende 

størrelse medfører et kraftigt fald i værdien til henholdsvis 773 mio. kr. og 93 mio. kr.   
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Figur 33 - Følsomhed ved ændring i driftsomkostninger 

 

6.4.4 Langsigtede kerne netto driftsaktiver i forhold til salg 

Følsomhedsanalysen for de langsigtede kerne netto driftsaktiver i forhold til salget er gennemført 

ved at ændre på variablen relativt.  

 

 

Figur 34 - Følsomhed ved ændring i Langsigtede kerne netto driftsaktiver/salg 

 

Ovenstående Figur 34 viser at dette tal udviser en væsentlig følsomhed. Således giver en 

forbedring på 10% en værdi på 481 mio. kr. og et fald på 10% en værdi på 385 mio. kr. 
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6.4.5 WACC 

Nedenfor vises følsomheden over for ændringer i WACC i Figur 35. 

 

 

Figur 35 - Følsomhed ved ændring i WACC 

 

Det ses tydeligt at selv mindre ændringer i WACC påvirker den estimerede teoretiske 

markedsværdi væsentligt eksponentielt. Således stiger markedsværdien til 628 mio. kr. når 

WACC falder med 1%-point, mens den til gengæld falder til 309 mio. kr. når WACC stiger med  

1%-point.  

 

6.5 Sammenfatning, værdiansættelse 

Ved at benytte DCF modellen har jeg estimeret den teoretiske markedsværdi af Forenede Service 

A/S d. 31. december 2009 til 433 mio. kr. 

 

Efterfølgende har jeg gennemført en række følsomhedsanalyser, som har vist, at der ikke skal 

meget til at ændre på den estimerede markedsværdi. Følsomhedsanalysen viser tydeligt, at det 

ikke er omsætningen der udviser den største følsomhed overfor små ændringer, men derimod 

bruttoavanceprocenten og driftsomkostninger i procent af salg samt WACC.   
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7 Konklusion 

Formålet med dette projekt har været at værdiansætte Forenede Service A/S pr. den 31. december 

2009. For at kunne gennemføre dette har jeg foretaget en strategisk analyse og en 

regnskabsanalyse, der til sammen har dannet grundlag for den budgettering som selve 

værdiansættelsen er baseret på. 

 

Den strategiske analyse har vist at Forenede Service A/S opererer i stabile omgivelser præget af 

en igangværende økonomisk krise. Den økonomiske krise påvirker virksomheden såvel positivt 

som negativt. Den positive side er, at der i samfundet er fokus på kerneaktiviteter og dermed er 

serviceopgaver, som blandt andet Forenede Service A/S tilbyder, interessante for såvel private 

som offentlige. Omvendt betyder krisen at kunderne også forsøger at spare hvor de kan. 

Derudover viste analysen at de opererer i en meget konkurrencepræget branche med kraftigt 

fokus på pris. For at differentiere sig og skabe konkurrencemæssig fordel fokuserer 

virksomheden på såvel miljø samt kvalitet ved for eksempel at uddanne egne ansatte på deres 

eget service akademi og opnå ISO-certificeringer. 

 

Regnskabsanalysen viste klart, at Forenede Service A/S har gennemgået en kraftig vækst i 

omsætningen. Desværre har dette ikke udmøntet sig i højere afkast på bundlinien, der har 

udviklet sig negativt, hvilket dog primært skyldes valutakurs- og rentereguleringer. Dermed har 

udviklingen i kapacitetsomkostningerne været fornuftig, om end der ikke tjenes mange penge pr. 

omsætningskrone – reelt omkring 1,6% pr. omsætningskrone. Samtidig med den kraftige 

omsætningsvækst er der også sket en kraftig vækst i nettodriftsaktiverne. Endvidere har man 

valgt at lade finansieringen i højere grad bestå af fremmedkapital, hvilket har øget den finansielle 

risiko. 

 

Forenede Service A/S fremtid er vurderet til at forløbe på grundlæggende samme vis som 

tidligere. Man har dog opnået en størrelse i markedet, som betyder at konkurrenterne er 

opmærksomme på virksomheden, så mens man jagter nye kunder skal man også i højere grad 

forsøge at holde fast på de kunder man allerede har. Derfor er det vurderet, at der ikke vil kunne 

opnås de samme vækstrater i omsætningen, som man har oplevet historisk. Til gengæld er det 

vurderet at bruttoavanceprocenten og driftsomkostningerne i procent af salg vil forløbe som den 

er forløbet historisk. Til gengæld er det vurderet, at der vil opnås en gradvis markant forbedring 
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af de langsigtede kernenettodriftsaktiver og en mindre forbedring for så vidt angår 

arbejdskapitalen. 

 

Ovenstående giver hermed anledning til at besvare projektets problemformulering: 

 

Den teoretiske markedsværdi af Forenede Service A/S koncernen den 31. december 2009 er 

estimeret ved brug af Discounted Cash Flow Modellen til DKK 433 mio.   

 

  



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Forenede Service A/S 

17. maj 2010 

 

 84 

8 Bilag 

 

8.1 Reformuleret egenkapitalopgørelse 

 

Reformulering af egenkapital (1.000 kr.) 2005 2006 2007 2008

Egenkapital primo 64.791 80.321 76.578 82.328

Transaktioner med ejerne:

Betalt udbytte -4.000 -8.000 0 0

Transaktioner med ejerne -4.000 -8.000 0 0

Totalindkomst:

Årets resultat 21.367 2.284 8.165 7.427

Kursregulering ved omregning til ultimokurs -1.837 2.476 -3.279 -11.676

Årets opskrivning af anlægsaktiver 0 -503 2.962 -3.311

Kursregulering af renteswap 0 0 -432 -4.323

Korrektion af fundamental fejl i vareforbrug 0 0 -1.666

Totalindkomst 19.530 4.257 5.750 -11.883

Egenkapital ultimo 80.321 76.578 82.328 70.445  
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8.2 Reformuleret balance 

 
Reformulering af balancen (1.000 kr.) 2005 2006 2007 2008

Driftsaktiver

Goodwill 51.293 62.243 58.816 68.341
Udviklingsprojekter 0 0 113 0
Immaterielle anlægsaktiver 51.293 62.243 58.929 68.341

Grunde og bygninger 96.910 113.585 122.895 126.081
Inventar, maskiner og biler 19.381 24.028 36.089 35.974
Indretning af lejede lokaler 14 1.342 4.704 4.764
Materielle anlægsaktiver 116.305 138.955 163.688 166.819

Kapitalandele i dattervirksomheder 157 157 157 157
Langfristet tilgodehavender 1.847 3.414 1.847 1.847
Tilgodehavende selskabsskat 4.554 4.714 13.531 10.366
Deposita 0 0 1.695 1.995
Finansielle anlægsaktiver 6.558 8.285 17.230 14.365

Anlægsaktiver i alt 174.156 209.483 239.847 249.525

Varebeholdninger 4.685 3.518 2.631 2.924
Kortfristet del af langfristet tilgodehavender 0 400 0 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 329 324 929 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 134.124 208.230 223.839 225.156
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 56 0 36 36
Andre tilgodehavender 2.643 6.886 11.571 7.186
Periodeafgrænsningsposter 5.407 9.134 8.359 7.869
Driftslikviditet 12.080 14.400 17.339 18.013
Omsætningsaktiver 159.324 242.892 264.704 261.184

Driftsaktiver i alt 333.480 452.375 504.551 510.709

Driftsforpligtelser

Hensættelse til udskudt skat 10.046 10.303 10.964 10.187
Leverandører af varer og tjenesteydelser 19.354 35.553 31.148 29.656
Selskabsskat 14.600 4.609 7.705 6.059
Anden gæld 147.654 196.218 195.801 198.998

Driftsforpligtelser i alt 191.654 246.683 245.618 244.900

Kerne Netto driftsaktiver (investeret kapital) 141.826 205.692 258.933 265.809

Værdipapirer 5 867 5 4
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 500 500

Netto driftsaktiver (investeret kapital) 141.831 206.559 259.438 266.313

Netto finansielle forpligtelser

Likvide beholdninger -14.941 -9.687 1.390 -12.370
Gæld til realkredinstitutter - langfristet 0 0 104.285 119.302
Gæld til kredinstitutter - langfristet 47.539 75717 0 6341
Gæld til realkredinstitutter - kortfristet 0 0 0 0
Gæld til kredinstitutter - kortfristet 28.912 60.665 70.826 82.651

Netto finansielle forpligtelser i alt 61.510 126.695 176.501 195.924

Egenkapital 80.321 76.578 82.328 70.445

Minoritetsinteresser 0 3.286 609 -56

Investeret kapital 141.831 206.559 259.438 266.313   
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8.3 Reformuleret resultatopgørelse 

 

Reformulering af resultatopgørelsen (1.000 kr.) 2005 2006 2007 2008

Nettoomsætning 1.208.030 1.440.022 1.733.852 1.801.330

Vareforbrug -122.660 -99.559 -144.275 -158.532

Bruttoresultat 1.085.370 1.340.463 1.589.577 1.642.798

Andre eksterneomkostninger -77.107 -101.739 -111.146 -106.336

Personaleomkostninger -960.379 -1.209.341 -1.433.194 -1.485.378

Af- og nedskrivninger -18.314 -22.075 -27.046 -30.410

Driftsoverskud fra salg (før skat) 29.570 7.308 18.191 20.674

Skat på driftsoverskud fra salg -8.052 -3.919 -7.025 -8.146

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 21.518 3.389 11.166 12.528

Andre driftsindtægter 2.593 2.794 3.437 3.163

Andet driftoverskud (før skat poster) 2.593 2.794 3.437 3.163

Skat på andet driftoverskud  (før skat poster) -706 -1.498 -1.327 -1.246

Andet driftoverskud (efter skat) 1.887 1.296 2.110 1.917

Resultat af kapitalandelse i dattervirksomheder 0 0 0 -82

Kursregulering ved omregning til ultimokurs -1837 2476 -3279 -11676

Årets opskrivning af anlægsaktiver 0 -503 2962 -3311

Kursregulering af renteswap 0 0 -432 -4323

Korrektion af fundamental fejl i vareforbrug 0 0 -1666 0

Andet driftoverskud (efter skat poster) -1837 1973 -2415 -19392

Totalt driftoverskud (efter skat) 21.568 6.658 10.860 -4.948

Finansielle indtægter 496 1.237 1.482 1.727

Finansielle udgifter -3.327 -4.572 -10.565 -12.005

Netto finansielle omkostninger (før skat) -2.831 -3.335 -9.083 -10.278

Skattefordel på netto finansielle omkostninger 793 934 2.271 2.570

Netto finansielle omkostninger (efter skat) -2.038 -2.401 -6.812 -7.709

Resultat 19.530 4.257 4.048 -12.656

Minoritetsinteresser 0 0 1.702 773

Totalindkomst 19.530 4.257 5.750 -11.883  
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