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Executive summary 
The fitness industry in Denmark has within the last couple of years seen high growth rates with Fitness World 
being the dominant player with yearly growth rates around 19%. The number of fitness clubs has since 2016 
doubled, and even though 810,000 Danes have a gym membership, the market for fitness is expected to 
grow in the coming years. With only one fitness club in Denmark being owned by an equity fund, and with a 
growing market, it seems reasonable to evaluate whether the fitness market is attractive to private equity 
investors. The purpose of this thesis is to examine if the fitness market is attractive for private equity 
investors with an investment horizon of 5-7 years. 
 
Low barriers to enter, many substitutes and low switching costs should lead to a higher degree of rivalry, and 
which is why Fitness World for instance has been forced to adjust their business model and their types of 
training because of new players entering the market. Niche-oriented fitness gyms have had success of 
competing with large players like Fitness DK and Fitness World with Crossfit Copenhagen being an example.  
 
Crossfit Copenhagen opened in 2008 but still only had 5 workout locations in 2011. In 2015 Crossfit 
Copenhagen started to expand and are expected to continue the growth in 2016, 2017 and 2018. Crossfit 
Copenhagen only focuses on crossfit and has since 2010 seen growth in gross profit of 63% yearly. Another 
example of these attacks on mainstream fitness gyms is the Fresh Fitness gym, which opened in 2010 
focusing on low-cost, and was in 2014 acquired by Fitness World as a defense buy. Fitness World was the 
first fitness club which was acquired by private equity investors in Denmark and are expected to be listed on 
the stock exchange before 2020. Because of this, Fitness World is not assessed as a potential target for a 
private equity investor, unless the IPO fails. In terms of number of chains in Denmark, Loop Fitness is the 
second biggest fitness chain after Fitness World, but generates not enough cash to be attractive to private 
equity investors.  
 
Crossfit Copenhagen should be seen as an attractive investment opportunity for private equity investors with 

a 5-7 investment horizon, who are willing to have the first 1-2 years with negative cash flow (FCFF) because 

it requires openings of new workout facilities, and then afterwards have positive stable cash flows (FCFF). 
Crossfit Copenhagen has since 2010 had EBITDA growth of on average 35% yearly, and have the possibility to 
expand further outside the Copenhagen area with the possibility of opening 9-10 new workout facilities in 
the coming years. With a required return on capital of 15% which seems to be in the lower end of the private 
equity business, the equity value would be DKK 54m. The valuation is based on the discounted cash-flow 
model, the adjusted present value model, and 3 different multiples. 
 
A leverage buyout is possible but because Crossfit Copenhagen is so asset light with all equipment and 
workout-machines being leased, there is not enough collateral to finance a leverage buyout with secured 
senior debt only – mezzanine capital is therefor needed at an estimated interest rate of 13% which are based 
on 10 different banks’ lending agreements. At leverage buyouts the target firm often pay extraordinary 
dividends to the acquirer after the takeover, but this would not be possible in this case due to insufficient 
equity value. According to the budget it will be possible to pay out dividends at a satisfying scale, but not in 
the first 1-2 years after the takeover, and it will also require new loans to finance the payments. The 
assessment is that Crossfit Copenhagen is attractive to private equity investors, but not perfect, because the 
firm still are in a growing phase, where private equity investors often appreciate a firm in a mature phase 
more. 
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1 Indledning og motivation 
 

Antallet af fitnesscentre er fordoblet på de sidste ti år og antallet af medlemmer var i 2014 højere end 

nogensinde før1. I 2006 var 426.000 danskere medlem af et fitnesscenter, mens der i 2014 var 810.000 

aktive medlemmer2. Antallet af kommercielle fitnesscentre er desuden steget fra 334 i 2006 til 575 i 2014. 

Fitness branchens to største kæder, Fitness World og Fitness DK står for hovedparten af de aktive 

medlemmer, men det er specielt fra de små niche centre at væksten i antal medlemmer kommer. 

 

De traditionelle udbydere af dansk sport og foreningsliv DIF og DGI, har en vision om at 75 procent af 

befolkningen skal være aktive i 2025, hvilket betyder at 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion 

inden for de næste 10 år3.  

  

Danmarks største fitness kæde, Fitness World, blev i april 2014 solgt til den norske kapitalfond FSN for et 

beløb i nærheden af de 2,5 milliarder kroner4. Salget af fitnesskæden har øget opmærksomheden på den 

danske fitness branche, hvor også den næststørste kæde på markedet, Fitness DK, angiveligt er sat til salg5. 

  

Der har altså været et voksende antal medlemmer og et større fitness udbud ved flere træningscentre i de 

seneste par år i branchen, hvilket forventes at fortsætte i de kommende år. Den store fokus på folkesundhed 

giver adgang til et potentielt stort marked, hvilket er interessant for virksomhederne i branchen.  

 

Ingen danske fitnesskæder er endnu børsnoteret, og kun en enkelt kæde på markedet er kapitalfondsejet, 

hvilket specielt gør det interessant for private equity interessenter at læse dette speciale. Branchen er i 

kraftig vækst, men samtidig er ”uberørt”. Specialet giver svaret på, hvilken virksomhed i branchen der anses 

som den bedste investeringsmulighed for en privat equity investor, men indeholder også en analyse af, 

hvordan investeringsstrategien bør udføres i praksis. Fire spillere på markedet er analyseret grundigt, og en 

enkelt virksomhed er på baggrund af en række relevante KPI’er (key performance indicator) udvalgt som 

investeringscase. Disse KPI’er er nøje udvalgt på baggrund af, hvad en private equity investor i Danmark og 

Norden typisk lægger vægt på, ved deres investering.  

   

Et karakteristisk investeringsparameter for private equity fonde, er den korte tidshorisont for 

investeringerne før exit tidspunktet. Private equity investorer der læser denne afhandling, vil derfor få 

analyseret mulige exit strategier for den mest attraktive investeringsmulighed i fitness branchen. Strategien 

vil være grundigt overvejet i forhold til målgruppens behov.  

 

Private equity fonde har oftest et på forhånd fastlagt afkastkrav, før en investering i et selskab foretages. 

Dette speciale vil tage højde for, hvad en private equity investor i Danmark typisk vil forlange at få i afkast på 

                                                
1 http://politiken.dk/motion/fitness/ECE2572970/antallet-af-fitnesscentre-er-fordoblet-paa-under-10-aar/ 
2 http://politiken.dk/motion/fitness/ECE2572970/antallet-af-fitnesscentre-er-fordoblet-paa-under-10-aar/ 
3 http://politiken.dk/motion/fitness/ECE2572970/antallet-af-fitnesscentre-er-fordoblet-paa-under-10-aar/ 
4 http://www.business.dk/detailhandel/fitness-world-solgt-for-milliarder 
5 http://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/2127001/popular_fitnesskade_blader_penge_og_vil_lukke_centre.html 
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sin investering, for dermed bedst muligt at kunne fastlægge, hvor vidt en investering i branchen vil være 

attraktiv.  

  

Kort sagt kortlægger afhandlingen altså investeringsmuligheder, opkøbsstrategi, exit-muligheder og 

afkastanalyse for eventuelle private equity investorer, med interesse i fitness branchen. Hvert enkelt afsnit 

er tilrettelagt således at det fokuserer på de vigtigste parametre, som private equity investorer lægger vægt 

på i praksis.  

 

Ingen fitnesskæder er børsnoteret i Danmark, væksten er høj i branchen, og ingen har offentligt publiceret 

en større undersøgelse af de danske fitnesskæders attraktivitet i forhold til opkøb. Opgaven bliver derfor 

specielt interessant for netop private equity interessenter at læse. 

2 Målgruppe 
  

Som beskrevet i indlednigen er målgruppen for denne afhandling, private equity fonde der har interesse i at 

investere i den danske fitness branche. Målgruppen inkluderer private equity investorer, primært fra de 

nordiske lande, Danmark, Norge og Sverige.  

  

Denne afhandling fokuserer ikke på nystartede fitness kæder men på de relativt etablerede. Opgavens hoved 

målgruppe er derfor ikke venture capital interessenter, som investerer i nystartede virksomheder med høj 

risiko og højt afkastpotentiale, men derimod private equity fonde som investerer i mere modne selskaber.  
 

Figur 1: Kapitalfondens størrelse og investeringsfokus 

 
Kilde: Egen tilvirkning & Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde: Danish Venture Capital and Private Equity Association, 2008. På dvca.dk 
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investorerne i Danmark har forskellige kriterier til f.eks. enterprise value for target, hvilket ses i figur 1. Som 

udgangspunkt er målgruppen altså på de 18 ovenstående investorer, men målgruppen vil indsnævres senere 

i opgaven, når den fra opgavens synspunkt bedste investeringsmulighed er fundet.  

3 Problemformulering  
  

Fitnessbranchen har haft markant vækst fra 2006 frem til i dag. I Danmark er der dog kun iagttaget to 

virksomhedsovertagelser i branchen fra 2006-2015 (Fitness World opkøbte Fresh Fitness i starten af 2015, og 

den norske kapitalfond FSN Capital købte i juni 2015 Fitness World).  

 

Grundet vækst i branchen og et stort markedspotentiale, undrer det os, at der ikke har været flere private 

equity transaktioner på markedet. Derfor ønsker vi, at undersøge attraktiviteten af de forskellige 

fitnesskæder i branchen. Da ingen af fitness kæderne er børsnoterede, ser vi det som mest oplagt, at en 

private equity fond er interesseret i at investere i en virksomhed i branchen.  

 

En udfordring i forhold til denne gruppe interessenter er, at disse fonde arbejder med en speciel 

investeringsstruktur, samt specifikke krav til investeringen, som er stillet op på forhånd. Vi vil derfor 

undersøge, hvorvidt det er attraktivt for en sådan investor, at investere i en virksomhed i den danske fitness 

branche, givet kravene til investeringen. For nærmere at afgrænse vores problem, har vi valgt at opstille 

følgende overordnede problemformulering: 

  

Er det attraktivt for en kapitalfond i den opstillede målgruppe, at investere i et selskab i fitness branchen i 

Danmark? 

  

For yderligere at konkretisere problemformuleringen og overskueliggøre analyseprocessen, har vi valgt at 

formulere følgende syv underspørgsmål: 

  

1. Hvordan er konkurrencesituationen på fitnessmarkedet i Danmark 

  

Dette besvares ved først at definere fitness branchen med afsæt i Abell’s matrix om kundebehov, 

kundegruppe og teknologi. Derefter arbejdes med et internt og eksternt perspektiv.  

Det interne perspektiv fokuserer på virksomhedernes interne værdiskabelse ved en værdikædeanalyse. I det 

eksterne perspektiv anvende PESTEL modellen og Porter’s five forces. Det er nødvendigt at vurdere 

konkurrenceintensiteten i branchen, da det er grundlaget for virksomhedens muligheder for vækst, 

indtjening og erobring af kunder. De interne og eksterne perspektiver summeres op i en SWOT-model.  

  

2. Hvordan er rentabiliteten for fitnesskæderne Danmark?  

  

Udgangspunktet for målingen af virksomhedens rentabilitet findes i resultatopgørelsen og balancen. 

Kerneindtjeningen findes ved at reformulere regnskabet. Herefter analyseres ROE, ROIC, kapitalstruktur, og 

frie cash flows for at måle hvilke finansielle og driftsmæssige faktorer der skaber værdi.  
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3. Hvordan er vækstudsigterne i fitness branchen? 

  

Væksten i branchen er nødvendig at undersøge, da det er grundlaget for fitnesskædernes fremtidige 

indtjeningsgrundlag. Private equity fonde opererer med en kort investeringshorisont og en veldefineret exit-

strategi før et opkøb. Det er derfor vigtigt for private equity fonde, hvor branchen befinder sig, når den 

købende fond skal ud af markedet. I relation til dette undersøges nuværende og kommende trends i 

markedet for at klargøre hvor branchen bevæger sig hen.   

  

4. Hvilken fitness kæde er mest attraktiv i forhold til opkøb for en kapitalfond? 

  

Centralt for besvarelsen er en klar definition af de vigtigste KPI’er. KPI’erne tager udgangspunkt i, hvad 

private equity investorerne finder vigtigst når de foretager investeringer. KPI’erne falder indenfor 7 

hovedgrupper. Ud fra vores litteraturanalyse har vi valgt en række KPI’er inden for produkt-markedsforhold, 

konkurrencemæssige forhold, lederteamet, finansielle forhold og finansieringsforhold. Afslutningsvist, vil der 

blive givet et bud på den mest attraktive investeringsmulighed for en PE-investor. 

  

5. Hvad er værdien af egenkapitalen for den mest attraktive fitness kæde? 

  

Værdien af egenkapitalen for den mest attraktive kæde, ud fra sammenligning af KPI’er, vil i opgaven blive 

bestemt. Værdiansættelsen vil fastsættes med udgangspunkt i DCF og APV modellen. Desuden vil værdien 

fastsættes ud fra multipler. Virksomhedens pris er afgørende for, hvilke private equity fonde der ønsker at 

investerer i selskabet. Hermed indsnævres målgruppen for opgaven yderligere, som nævnt i afsnit 2 om 

målgruppen. 

  

6. Hvorledes er det muligt at optimere kapitalstrukturen for den mest attraktive fitness kæde, i forbindelse 

med opkøb af targetselskabet? 

  

Kapitalfonde investerer ofte med det henseende at effektivisere processer i virksomheden, herunder 

optimere kapitalstrukturen i virksomheden. Det vurderes derfor som relevant at undersøge om 

kapitalstrukturen kan optimeres. Det undersøges om det er muligt at optimere kapitalstrukturen ved at øge 

gældsandelen i virksomheden efter et opkøb fra kapitalfonden. Typisk vil dette ske i forbindelse med en LBO, 

hvor target virksomheden gældsættes. LBO modellen vil i denne forbindelse blive analyseret.  

  

7. Hvordan er mulige exit strategier for en kapitalfond? (Videresalg eller IPO?) 

  

Kapitalfonde opererer ved, at der oprettes en fond der investerer i en eller flere virksomheder, og som inden 

en fastlagt tidsramme skal skabe et afkast. Det er nødvendigt for kapitalfonden at have en plan for hvordan 

afkastet realiseres inden for investeringshorisonten. Disse exit strategier kan indebære salg til anden 

kapitalfond, eller børsnotering af den pågældende virksomhed. Mulige strategier for exit vil her blive 

analyseret.  
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4 Afgrænsning 
 

For bedst muligt at kunne tilrettelægge denne opgave for interessenterne fra målgruppen, defineret i kapitel 

2, er det vigtigt klart at definerer, hvilke informationer opgaven tager udgangspunkt i. Dette er desuden en 

akademisk opgave, hvorfor at der i opgaven er lavet en række begrænsninger for at kunne holde den 

praktiske og teoretiske tilgang på et, for opgaven, akademisk højt niveau.  

 

Da opgaven henvender sig til en bred målgruppe af kapitalfonde/PE-investorer, som alle har forskellige 

kriterier til deres investering, har det været et centralt element, at der i denne opgave ikke udelukkende 

tages udgangspunkt i metoder eller synspunkter fra én enkelt investorer i målgruppen. Det har derfor været 

prioriteret i opgaven, ikke at henvende sig direkte til kapitalfondene, men til fageksperter fra PE branchen og 

eksperter fra den generelle fitness industri, for derved bedst at kunne tilrettelægge afhandlingen mod den 

bredest mulige målgruppe.  

 

Afgrænsningsdatoen for denne afhandling er sat til 31/12/2015. Offentlige informationer efter denne dato er 

udelukket fra opgavens indhold og det vil også være denne opgave som PE-investors entry tidspunkt i 

branchen er fastlagt til6. Vi er opmærksomme på, at denne dato ligger ex post, hvilket skaber en risiko for at 

afhandlingen ikke indeholder alt relevant information fra afgræsningsdatoen til nu. Det har dog været 

nødvendigt med denne dato, for at opgavens fokus kunne forblive den samme igennem hele 

opgaveskrivningen.  

 

Da opgavens målgruppe (som defineret i afsnit 2) er private equity investorer, er der i opgaven fokuseret på 

at opkøbet af den mest attraktive fitnesskæde sker som et leveraged buyout (LBO), hvilket er den mest 

almindelige opkøbsform for virksomhederne i målgruppen. Desuden er det i opgaven valgt, udelukkende at 

fokusere på de fitness udbydere der vurderes at være store nok til at være relevante for en private equity 

køber. Dette indsnævrer feltet af eventuelle opkøb til fire, hvilket vil blive uddybet yderligere i opgaven. 

 

I forbindelse med analysen af LBO købet, vil der igen være et bredt fokus på den samlede målgruppe, og ikke 

på hvordan en enkelt fond i målgruppen ville gribe LBO’en an. Dette skyldes at hver private-equity investor 

har forskellige præferencer ift. f.eks. gældsandel og også er forskellige ift. hvorledes virksomheden efter 

opkøbet optimeres.  

 

Der er ligeledes lavet en afgrænsning ift. opkøbsstrukturen ved LBO modellen. Typisk finansieres en LBO med 

mange forskellige typer af lån, hvilket afhænger af den specifikke opkøbscase. For enkelthedens skyld, er det 

i opgaven valgt at låntagningen vil foregå i form af langsigtet sikret gæld og kortsigtet usikret gæld, altså to 

lånetyper.  

 

Slutteligt skal det benævnes at opgaven forudsætter, at læser har eksisterende viden om corporate finance, 

regnskabsanalyse og en hvis viden omkring LBO-modellen. I opgaven er det dog forsøgt, i videst muligt 

omfang, at redegøre for de almindelige såvel som de mere komplicerede begreber i disse faggrupper.  

                                                
6 Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde: Danish Venture Capital and Private Equity Association, 2008. På dvca.dk 
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5 Metode 
  

Dette afsnit forsøger at afdække de metodevalg der i opgaven er anvendt samt strukturen som opgaven er 

bygget op efter. Derefter vil den videnskabelige fremgangsmåde, som dækker indsamling af data, 

bearbejdning af data og hvordan der i opgaven er holdt i kritisk perspektiv i forhold til denne data, blive 

redegjort for. Metodeafsnittet indeholder ikke en gennemgang af opgavens modeller.  

 

5.1 Opgavens struktur 

 

Strukturen i afhandlingen er således, at målgruppen for opgaven først er defineret, som det ses i afsnit 2. 

Herefter defineres opgavens problemstillinger og hovedproblem. Derefter fastlægges det, hvilke 

fitnesskæder som vil være udgangspunktet for analysen. De fire udvalgte fitness kæder vi blive undersøgt 

med et strategisk og finansielt fokus, hvor det strategiske vil komme forud for den finansielle undersøgelse.  

 

Herefter vil den bedste fitnesskæde, ud fra en KPI analyse for den analyserede målgruppe, blive udvalgt. I 

denne forbindelse indsnævres målgruppen i opgaven ligeledes som nævnt i afsnit 2. Denne fitnesskæde vil 

blive værdiansat ud fra en række forskellige modeller og multipler. Slutteligt vil en LBO case blive sat op, som 

er komplementeret med en exit-strategi samt en beregning af et eventuelt afkast for PE investorerne. 

Strukturen kan ses i figur 2.  

 
Figur 2: Afhandlings opbygning 

 
Kilde: egen tilvirkning 

 

Udover de fem overordnede dele som opgaven indeholder, er det centralt at bemærke den vidensproces der 

foregår under opgave skrivningen. Fra opgavens start har der været en række forventninger til udfaldet af 
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opgaven, kaldet indledende antagelser. Disse antagelser forandres, når litteratur og metoder undersøges i 

løbet af opgaveskrivningen, hvilket gør, at konklusionerne på niveau 1,2,3 og 4 revurderes igennem opgaven.   

 

5.2 Videnskabelig tilgang til opgaven 
 

For at få det bedste udbytte af denne opgave, har den videnskabelig tilgang til information og tilegnelse af 

denne været vigtig. Denne opgave er udført ud fra en meget praktisk tilgang, hvor den primære 

arbejdsmetode i opgaven er induktiv. Eksempelvis forsøger opgaven at besvare, hvad målgruppen primært 

vil lægge vægt på ved investering i en target virksomhed. Dette gøres gennem undersøgelse af interviews og 

litteratur omkring private equity investorer. Derefter drages der konklusioner ud fra empirien. Det primære 

krav til denne metodiske tilgang er, at metoderne til bearbejdning af information er udført korrekt. For det 

første, er det opgaven forsøgt at tilegne de udførte interviews optimalt ift. Hvilken information der ønskes, 

hvilket er beskrevet i afsnit 5.3. Dernæst er det centralt at informationen der anvendes i opgaven også ses i 

et kritisk perspektiv. Dette er gjort løbende i opgaven. 

 

5.3 Metoder og data anvendt i opgaven 
 

Opgavens datagrundlag er bygget op omkring primærdata fra interviewpersoner og sekundærdata fra 

videnskabelige artikler, bøger og dataindsamling fra internettet.  Igennem den strategiske og finansielle 

analyse, er modeller og teori primært indsamlet fra pensum på Cand.Merc. FIR på CBS. Data indsamlingen 

omkring den danske fitness branche kommer primært fra DIF (Dansk idrætsforening).  

Det er i opgaven forsøgt at samle informationer fra begge ”sider” af opgavens fokuspunkt, nemlig personer 

fra private equity branchen og personer fra fitness branchen. Der er blevet anvendt en markant mængde 

data og analyseret en lang række undersøgelser fra det danske fitnessmarked. Der vil blive holdt et kritisk 

fokus på troværdigheden og brugbarheden af denne data igennem opgaven.  

 

Primærdataen i opgaven består af interviews med  eksperter og personer i private equity branchen, samt 

skriftligt stillede spørgsmål til personer fra fitness branchen i Danmark.  Nogle af personerne i interview 

gruppen er udvalgt på baggrund af erfaring med private equity i netop fitness branchen. I figur 3 i bilag 1 ses 

en oversigt over de interviewede personer.  

 

I forbindelse med denne opgave er det blevet forsøgt at få kontakt til investorerne fra målgruppen i afsnit 2. 

Det er dog kun lykkedes at få besvarelse fra en enkelt kapitalfond. Desuden har det i opgaven været forsøgt 

at få kontakt til alle fitnesskæder i den definerede målgruppe, også med begrænset succes. De interesserede 

parter der har medvirket, vil blive gennemgået senere i opgaven.  

 

5.3.1 Personlige interviews 

De tre personlige interviews med Sanna Haarsae og Lennart Meiniche var underlagt en høj 

struktureringsgrad. Standardiseringsgraden var ikke på samme niveau. Struktureringsgraden angiver, i hvor 

høj grad emnerne for spørgesituationerne er fastlagt på forhånd7. Hver respondent havde på forhånd 

                                                
7 Andersen, Ib. (2008) Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. Frederiksberg C: Samfundslitteratur. 
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modtaget spørgsmålene, hvorfor personerne var forberedt på emner og spørgsmål på forhånd.  

Standardiseringsgraden angiver i hvor høj grad personerne var udsat for den samme spørgesituation i løbet 

af interviewet8. På trods af at interviewpersonerne fik spørgsmålene i omtrent samme rækkefølge, var 

spørgsmålene meget åbne og ofte formuleret forskelligt, hvilket indikerer en lav grad af standardisering9. 

 

Der er altså for de personlige interviews gjort brug af et delvist struktureret interview10. Dette interview er 

kendetegnet ved, at interviewer på forhånd kender området der spørges ind til. I disse interviews er der 

normalt også udarbejdet en spørge- eller interviewguide, som opridser emner og spørgsmål der skal belyses, 

hvilket var tilfældet for denne opgave. Emnerne berøres nødvendigvis heller ikke i samme rækkefølge i hvert 

interview.  

 

Spørgsmålene i de åbne interviews er åbent formulerede og der stilles sjældent lukkede spørgsmål. Dette 

skyldes at det primært er ønsket at få uddybet problemstillinger i forhold til denne opgave og ikke få be- eller 

afkræftet fakta.  

 

Fordelen ved denne metode er, at det på forhånd er fastlagt hvad interviewet skal handle om. Derved har 

den interviewede mulighed for at forberede sig og kan derfor svare bedst muligt. Derudover har der været 

mulighed for at få besvaret de specifikke spørgsmål som ønskes besvaret.  

 

Ulempen ved denne interviewform er, at den som udgangspunkt ikke tillader at forfølge interessante emner 

udenfor de opridsede emner.  Derudover kan de forskellige interviewsituationer gøre, at de interviewede 

svarer forskelligt på trods af at det stillede spørgsmål er det samme.  

 

5.3.2 Skriftligt stillede spørgsmål 

Den anden del af de personlige interviews bestod i denne proces af skriftligt stillede spørgsmål. Denne 

interviewform blev taget i brug såfremt interviewpersonen ikke ønskede at medvirke i et personligt møde 

eller i et telefoninterview.  

 

I bilag to er der vedhæftet et eksempel på skriftligt formidlede spørgsmål til interessenterne.  

 

I disse interviews er der tale om en meget høj grad af både struktureringsgrad og standardiseringsgrad, da 

spørgsmålene til de interviewede minder meget om hinanden. Spørgsmålene ligner dem fra det personlige 

interview, forskellen er dog her, at interviewpersonen selv skal udfylde svaret skriftligt.  

 

Da interviewer i denne form ikke er i direkte kontakt med interviewpersonen, stiller det krav til de 

formulerede spørgsmål. De fremsendte spørgsmål indledes med en kort introduktion til opgaven samt en 

beskrivelse af, hvad der ønskes besvaret af respondenten, samt hvorfor denne respondent er valgt.  

 

                                                
8 Andersen, Ib. (2008) Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. Frederiksberg C: Samfundslitteratur. 
9 Andersen, Ib. (2008) Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. Frederiksberg C: Samfundslitteratur. 
10 Andersen, Ib. (2008) Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. Frederiksberg C: Samfundslitteratur. 
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Spørgsmålene er primært åbent formulerede, så besvareren kan uddybe spørgsmålet og give uddybende 

svar. Dette er valgt, det i opgaven primært er ønsket at respondenten kan svare frit og ikke ”begrænses” af 

at spørgsmålet er lukket. 

 

Fordelen ved det skriftlige interview er at det for interviewer ikke kræver andet end blot at sende spørgsmål 

ud. Derudover fås et på forhånd nedskrevet svar tilbage. Dette gør det nemt at administrere og nemt at nå 

ud til flere respondenter. Samtidig er der ingen ”intervieweffekt”, hvor respondenten påvirkes af 

intervieweren11. Ulempen ved denne metode er, at det ikke er muligt at stille uddybende spørgsmål eller 

sikre sig at respondenten forstår hvad de stillede spørgsmål konkret betyder. Derudover er det efter 

opgavens afslutning en klar opfattelse af disse svar giver kortere og mindre gennemarbejdede svar fra 

respondenterne.  

 

6 Definition af branche og marked 
 

Dette afsnit forsøger at afdække hvilken branche og hvilket marked som opgaven omhandler. Det 

undersøges for at finde ud af, hvilken virksomhed der er mest attraktiv for en private equity investor. 

Branche definitionen definerer, hvilke virksomheder opgaven konkret fokuserer på, mens 

markedsdefinitionen fokuserer på de kunder der serviceres i denne branche. Branche definitionen bør dog 

ikke forveksles med brancheanalysen i afsnit 8.5.  

 

6.1 Definition af branchen 

 

Branchen der i denne opgave fokuseres på, er branchen for kommercielle fitnesscentre. På trods af at der i 

Danmark findes mange producenter af eksempelvis kost og ernæringssuplementer til fitnessudøvere, er det i 

denne opgave kun de virksomheder der udbyder styrketræning og fitness og som har lokationer (centre) 

hvor dette udbydes, som analyseres. De kommercielle fitnesscentre er de centre, der er private ejede som 

enten interessentskab, andelsselskab, aktieselskab eller er kapitalfondsejet.  

 

6.2 Definition af markedet 
 

Markedsdefinitionen bruges til at konkretisere det i opgaven analyserede marked og baseres på Abell's 3 

dimensioner. De 3 dimensioner er kundebehov/kundefunktion, kundegruppe og teknologi12.  

 

6.2.1 Kundebehov 

Kundebehovet der i dette marked tilfredsstilles kan defineres ved Maslow's behovspyramide13, da fysisk 

træning vil opfylde forskellige behov for kunderne. Modellen er vedhæftet i bilag 3. Nogle kunder vil opleve 

at træningen opfylder et socialt behov14. Det skyldes at der gennem træningen opnås social kontakt. I 2014 

                                                
11 Andersen, Ib. (2008) Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. Frederiksberg C: Samfundslitteratur. 
12  Gary L. Frazier & Roy D. Howell (2010): “Business Definition and Performance”. Journal of Marketing, Vol. 74 
13  Kotler, Philip m.fl. (2012): Marketing Management, 2. udg. Pearson side 385 
14 http://www.dfho.dk/files/media/dokumenter/dfho_aarsberetning_2014.pdf 
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trænede 56% af medlemmerne i træningscentrene i Danmark, somme tider eller ofte med venner eller 

bekendte. I nedenstående graf ses hovedgrundende til at indmeldelse i et fitness center blandt 1.616 

respondenter fra undersøgelsen ”portræt af de aktive medlemmer”15 
 

Figur 3:  Vigtigste årsager til indmeldelse i et fitnesscenter 

Kilde: Egen tilvirkning & Kirkegaard, K. L. & Østerlund, K. (2010) Portræt af de aktive medlemmer: Idrættens analyseinstitut, 1/2010(1). Fundet d. 

01/10/2016 på DIF.DK 
 

En anden gruppe vil føle at selvværdsbehovet opfyldes, hvor ønsket om mere kropslig velvære og vægttab er 

centralt, hvilket 87% af respondenterne svarer (kategori 1,2,3,4,5). 

Andre vil opleve at behovet for selvrealisering (ego behovet) opfyldes, da disse udfordrer dem selv og 

opfylder personlige mål gennem træningen. Dette svarer 8% af respondenterne (kategori 5,7, 8). 

 

6.2.2 Kundegruppe 

Fitnesskædernes største og vigtigste målgrupper er de 20-29 årige og de 30-39 årige, som det ses i 

nedenstående graf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Kirkegaard, K. L. & Østerlund, K. (2010) Portræt af de aktive medlemmer: Idrættens analyseinstitut, 1/2010(1). Fundet d. 01/10/2016 på DIF.DK. 
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Figur 4: Medlemsfordeling i kommercielle fitnesscentre fordelt på alder 

 
Kilde:  Egen tilvirkning & Kirkegaard, K. L. & Østerlund, K. (2010) Portræt af de aktive medlemmer: Idrættens analyseinstitut, 1/2010(1). Fundet d. 

01/10/2016 på DIF.DK 
 

Som det ses er størstedelen af de aktive medlemmer 20 og 39 år, der udgør 62% af medlemmerne.  

Størstedelen af personerne i målgruppen kommer fra de største byer i Danmark, nærmere bestemt 

København, Aalborg, Århus, Odense og Randers. En grafisk oversigt kan ses i bilag 4. Den overvejende del af 

medlemmerne i de komercielle fitnesscentre er funktionærer/tjenestemænd16. 50% af disse arbejder i den 

private sektor og har en gennemsnitlig arbejdsuge på 36-40 timer17. 

 

6.2.3 Teknologisk dimension 

Den teknologiske dimension, dvs. hvordan Fitnesskæderne opfylder kundernes behov er Abell's sidste 

dimension. Dette gøres ved at kunderne aktivt tager ned og besøger fitnesscentrene, da det kun er her der 

udbydes træningsmaskiner, vejledning, vægte og specialudstyr.   

 

6.3 Delkonklusion på branche- og markedsdefinition 

 

Branchen der i denne opgave vil blive analyseret har udelukkende fokus, på de kommercielle fitnesscentre. 

Disse centre er private ejede som enten interessentskab, andelsselskab, aktieselskab eller kapitalfondsejet. 

Branchen udelukker producenter af f.eks. fødevarer til træning. 

 

Kunderne på markedet er defineret gennem abell’s 3 dimensioner. Kundebehovene der primært opfyldes er 

det sociale behov og selvværdsbehovet. Størstedelen af kunderne der dyrker fitness er mellem 20 og 39 år. 

Disse er hovedsagligt funktionærer fra den private sektor med 36-40 timers arbejdsuger. Derudover opfyldes 

kundernes behov på dette marked nede i fitnesscentrene hvor træningen udføres.  

 

                                                
16

 Kirkegaard, K. L. & Østerlund, K. (2010) Portræt af de aktive medlemmer: Idrættens analyseinstitut, 1/2010(1). Fundet d. 01/10/2016 på DIF.DK 
17 Kirkegaard, K. L. & Østerlund, K. (2010) Portræt af de aktive medlemmer: Idrættens analyseinstitut, 1/2010(1). Fundet d. 01/10/2016 på DIF.DK 
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7 Identifikation af opkøbsmuligheder for målgruppen 
 

Dette afsnit vil klarlægge hvilke virksomheder der vil blive analyseret i opgaven på baggrund af 

branchedefinitionen.  

 

7.1 Virksomheder i branchen 
 

Som beskrevet i afsnit 6.1 fokuseres der i opgaven på kommercielle fitnesscentre. I nedenstående graf ses en 

oversigt over de største udbydere i branchen.  

 
Figur 5: de største fitnesskæder i branchen 

 
Kilde: Egen tilvirkning & fitnessworld.dk, fitnessdk.dk, loopfitness.dk, sportogfitness.dk, crossfitcopenhagen.dk, motionogtrivsel.dk 

 

7.2 Virksomheder udvalgt til videre analyse 
 

Virksomhederne der er valgt til videre analyse med henblik på målgruppen er Fitness World, Fitness DK, Loop 

Fitness og Crossfit Copenhagen. Dette skyldes primært en ting: Disse kæder er de fire største spillere på 

markedet målt på omsætning. Sport og Fitness vurderes ikke at være attraktiv for en private equity investor 

grundet størrelse og forretningsmodel, da de ligner Fitness World og Fitness DK for meget.  

8 Strategisk analyse  
 

Dette afsnit afdækker den strategiske analyse af de udvalgte virksomheder fra afsnit 7. Den strategiske 

analyse er opdelt af en intern analyse og en ekstern analyse. Det interne afsnit består af en 

værdikædeanalyse som afdækker, hvor de udvalgte virksomheder adskiller sig mht. værdiskabelse. Det 

eksterne afsnit består af tre dele. Del et er en PEST analyse af de makroøkonomiske forhold. Del to er en 

brancheanalyse via. porters five forces. Del 3 er en analyse af markedsudviklingen i fremtiden. Disse afsnit 

summeres til slut op i en samlet SWOT analyse. 
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8.1 Valg af strategimodeller  

 

Dette afsnit vil indeholde en gennemgang af valget af strategimodellerne i analysen. Opgaven vil beskrive til- 

og fravalgene af modeller i opgaven. Derudover indeholder afsnittet en kort kritik af de valgte modeller.  

 

For at undersøge virksomhederne internt, er værdikædemodellen som nævnt anvendt. Ulempen ved den 

simple model er, at den kan overse en række værdiskabende faktorer i virksomheden, hvor andre modeller 

kunne supplere analysen. I opgaven er det dog valgt at fokusere på denne ene model, da det vurderes at den 

dækker de værdiskabende elementer tilstrækkeligt.  

 

Del et og to af den eksterne analyse består af PEST modellen og porters five forces modellen. De to modeller 

er valgt, da de supplere hinanden godt ift. opgavens formål. Modellerne dækker virksomhedens vigtigste 

eksterne forhold, som bl.a. er baggrunden for virksomhedernes vækst. Kritikken af PEST og Porters modellen 

er at de er statiske. Omverdens faktorer kan ændres markant på meget kort tid, hvilket modellerne ikke 

tager højde for. Dette er i denne opgave dog suppleret med en analyse af markedsudviklingen. SWOT-

modellen er for denne opgave et glimrende værktøj, da den giver et godt overblik over virksomhedernes 

strategiske situation. Modellens begrænsning er dog at den ikke foreslår løsninger på eksempelvis 

virksomhedens problemer og ikke prioritere punkterne efter vigtigheden af disse.  

 

8.2 Værdikædeanalyse 

 

For at finde frem til, hvor virksomhederne adskiller sig mht. værdiskabelse, er en simpel værdikædemodel 

anvendt.  

 

8.2.1 Produktudvikling 

Fitness World og Fitness DK udbyder begge en lang række træningsformer som styrketræning, funktionel 

træning, powertræning, dans og kropsvægtstræning. Her adskiller dig sig fra Loop Fitness og Crossfit 

Copenhagen, der hver især ikke udbyder mere end én træningsform. 
 

Tabel 1: Træningsformer udbudt af de udvalgte fitnesskæder 

 
Kilde: Egen tilvirkning & fitnessworld.dk, fitnessdk.dk, loopfitness.dk, crossfitcopenhagen.dk 
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Det har en værdiskabende effekt for Fitness World og Fitness DK, at de kan udbyde flere træningsprodukter 

til kunderne end Loop Fitness og Crossfit Copenhagen. Det er dog ikke en konkurrencemæssig fordel, da de 

udbyder det samme.  

 

8.2.2 Produkt / Produktion 

Fitness World har et bredt produktsortiment, med mange forskellige træningsformer. Desuden har Fitness 

World det billigste produkt, hvis man ser bort fra et enkelt af kædens abonnementer18. 

 
Tabel 2: Priser for medlemskab.  

 
Kilde: Egen tilvirkning & fitnessworld.dk, fitnessdk.dk, loopfitness.dk, crossfitcopenhagen.dk 

 

Fitness World har det største antal centre af alle fitnesskæderne med 155 centre, hvilket differentierer dem. 

Fitness World er desuden den eneste af de analyserede kæder, der har døgnåbne træningscentre. Det er en 

konkurrencemæssig fordel for Fitness World.  

 

Fitness DK, har ligesom Fitness World satset på at udbyde en lang række forskellige træningsmuligheder. 

Fitness DK placerer sig på markedet med et dyrere produkt, og differentierer sig fra Fitness World ved at 

tilbyde en wellness pakke ved siden af træningen. Fitness DK tilbyder desuden Squash tilknyttet 

medlemskabet. Fitness DK forsøger desuden at differentierer sig ved forøget kvalitet i centrenes maskiner og 

hos de personlige trænere19. 

 

Loop Fitness tilbyder tidsbesparende cirkeltræning med fokus på høj intensitet. Træningen er bygget op 

omkring 16 stationer, med 40 sekunders arbejde og 5 sekunders pause mellem hver station. Loop Fitness 

appellerer altså til kunder med en travl hverdag. For langt de fleste af Loops kunder, vil træningstiden ligge 

omkring 24 minutter20. Som nævnt i 6.2.2 omkring målgruppen, er en stor del af medlemmerne 

funktionærer der arbejder 36-40 timer ugentligt, hvorfor der er stort potentiale for denne træningsform, 

som er deres konkurrencemæssige fordel.  

 

Crossfit Copenhagen fokuserer på funktionel træning. Priserne er væsentlig over de andre analyserede 

fitnesskæder. Træningen er meget varierende og skiftes dagligt ud for udøverne, hvilket kaldes ”workout of 

the day”. Styrken ved Crossfit Copenhagen i forhold til de andre kæder er holdtræningen og det sociale 

aspekt. Det sociale aspekt i forbindelse med fitness i Danmark har fået større betydning for antallet af 

                                                
18 https://www.fitnessworld.com/dk/prices, http://loopfitness.com/da/loop-cirkeltraening/priser/, https://www.fitnessdk.dk/node/112, 
http://www.crossfitcopenhagen.dk/priser 
19 http://www.business.dk/detailhandel/konkurrent-haaner-fitness.dks-ambitioner 
20 http://loopfitness.com/da/loop-cirkeltraening/konceptet/ 

https://www.fitnessworld.com/dk/prices
http://loopfitness.com/da/loop-cirkeltraening/priser/
https://www.fitnessdk.dk/node/112
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udøvere21. Undersøgelser viser, at der eksisterer en sammenhæng mellem socialt samvær og tilfredshed 

med træningen22. Dette er en udfordring for Fitness World og Fitness DK, hvor den traditionelle 

styrketræning stadig foregår meget på individuel basis. Det sociale aspekt og variationen er Crossfit 

Copenhagens konkurrencemæssige fordel. 

 

8.2.3 Marketing / Branding 

Fitness World har annoncer på de største tv kanaler i Danmark samt på de sociale medier og på diverse 

internetsider. Fitness World har det største marketingbudget af alle analyserede fitnesskæder.  Fitness DK 

operer på de samme annonceflader som Fitness World, dvs. I TV, på de sociale medier, og på internettet.  

Loop Fitness og Crossfit Copenhagen markedsfører sig ikke tilnærmelsesvist så meget som Fitness DK og 

Fitness World og anvender primært sociale medier.  

 

8.2.4 Salg og service 

Fitness Worlds medlemmer kan indmelde sig både online og i fitnesscentrene. Dette er fælles for alle 

kæderne. Der betales et tilmeldingsgebyr på 300 kr, hvilket er på niveau med de andre kæder.  

Fitness DK har ved uddannelsen af deres personale, samt deres fordelsprogram en konkurrencemæssige 

fordel i forhold til de andre kæder i branchen. Fitness DK’s kunder opnår fordele i forhold til medlemskabets 

længde. De fire niveauer i fordelsprogrammet er basis, sølv, guld og platin23. Fitness DK giver deres 

medlemmer en belønning for at være loyale og giver et incitament for ikke at skifte kæde, dette ses som en 

konkurrencemæssig fordel.  

 
Tabel 3 Fitness DK, opdeling af medlemskab

 
Kilde: egen tilvirkning  
 

Crossfit Copenhagen har en minimal grad af salg og service. Indmeldelse foregår over internettet, og typisk 

er det kun muligt at tale med en receptionist eller centerleder i de lokale centre 1-2 gange i løbet af ugen i et 

begrænset antal timer24. Kommunikationen foregår mest via mail eller Crossfit Copenhagens facebook side.  

Loop Fitness koncept er bygget op omkring udøverens egen indsats. Der udbydes ikke specialpakker med 

personlig træning, og kæden anvender ikke specielle tilbud på produkter.  

 

8.3 Delkonklusion på værdikædeanalyse 

 

Fitness World har en konkurrencemæssig fordel grundet placering og ekstra åbningstid i centrene samt den 

lave pris. Fitness DK’s konkurrencemæssige fordel ligger i deres loyalitetsprogram for kunderne og deres 

uddannelse af de personlige trænere. For Loop Fitness er den konkurrencemæssige fordel den træningsform 

                                                
21 http://www.dr.dk/nyheder/indland/kropsfokus-giver-fitnesscenter-boom 
22 http://jyllands-posten.dk/livsstil/familiesundhed/sundhed/article6308072.ece 
23 https://www.fitnessdk.dk/content/fordelsprogram 
24 Crossfitcopenhagen.dk 
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der udbydes. Crossfit Copenhagens konkurrencemæssige fordel er det sociale forhold til andre der udøver 

crossfit, samt de boxmanagers der administrere centrene.  

 

8.4 PEST Analyse 

PEST-analysen afdækker de makroøkonomiske forhold i markedet. Nærmere bestemt er det de politiske, 

økonomiske, sociale/kulturelle og teknologiske aspekter der undersøges.  

 

8.4.1 Political 

Inden for de sidste par år er konkurrence – og forbrugerrådet begyndt at modtage flere henvendelser fra 

kommercielle fitness kæder som mener, at offentlige støttekroner er med til at forvride konkurrencen25. 

Konkurrence – og forbrugerstyrelsen er i gang med at undersøge, om ovennævnte støttekroner til 

idrætsforeningerne er med til at forvride konkurrencesituationen, hvilket kan resultere i, at det i fremtiden 

vil være sværere for idrætsforeningerne at modtage støttekronerne, hvilket vil have positive virkning på de 

kommercielle centre.  

 

8.4.2 Economical  

Antallet af danskere der er medlem af et fitness center er steget fra 460.000 I 2006 til 810.000 I 2014. 

Samtidig er antallet af fitness centre steget fra 334 til 57526. På trods af finanskrisen er fitness branchen I 

Danmark altså vokset kraftigt. Det er en smule overraskende, da fitness og træning er et luksusgode.  

 

Lejeindtægterne for fitnesskæderne er en stor omkostningspost, da kæderne lejer de ejendomme hvor 

træningen udbydes. Ejendommene er typisk lejet med forskellig tidshorisont på mellem 8 og 64 måneder27 

og genforhandling af kontrakterne er af økonomisk betydning. Genforhandlingen af lejepriserne vil typisk 

være konjunkturafhængig, da udlejers afkastkrav alt andet lige vil stige i en højkonjunktur.  

 

Det generelle renteniveau spiller en rolle på udlejers afkastkrav. Afkastkravet og dermed udlejningspriserne 

bliver højere ved et højt renteniveau. Desuden er der kommet strammere udlånskrav til bankerne efter 

finanskrisen, som hæver prisen for investeringer hos fitnesskæderne.  

 

8.4.3 Social-cultural 

Sociale aspekter i forbindelse med fitness har fået større betydning for antallet af udøvere28. Som det ses i 

afsnit 6 fylder det yngre/middelaldrene segment (15-39 årige), 65% af medlemmerne. I denne gruppe har 

det sociale aspekt stor betydning.  

 

"Det handler om krop. Og kroppen har en større betydning end nogensinde før. Det er det første, vi ser på et 

menneske. Man tænker positivt om folk, der har en flot krop. Derfor bliver kroppen et visitkort, du bærer på. 

Det er en ”nem” måde at få social anerkendelse for mange unge"29. 

                                                
25 Bersagel Nielsen, Camilla. (2016) Forstå fitness-slagsmålet på 2 minutter: Finans.dk, 2016. Fundet d. 02/11/2016 på 
http://finans.dk/protected/finans/erhverv/ECE8346009/forstaa-fitnessslagsmaalet-paa-2-minutter/?ctxref=ext 
26 http://politiken.dk/motion/fitness/ECE2572970/antallet-af-fitnesscentre-er-fordoblet-paa-under-10-aar/ 
27 Årsregnskab 2014, Crossfit Copenhagen 
28 http://www.dr.dk/nyheder/indland/kropsfokus-giver-fitnesscenter-boom 
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Et andet socialt aspekt er samværet der opnås gennem træning, som nævnt i afsnit 6.2.1. Undersøgelser 

viser at der eksisterer en sammenhæng mellem socialt samvær og tilfredshed med træningen30. Det skaber 

en udfordring for fitnesskæderne, da den traditionelle styrketræning, der stadig er meget populær, foregår 

på individuel basis31.   

 

De sociale medier spiller en stor rolle i forbindelse med opfyldelsens af Maslow's sociale behov fra afsnit 6. 

En helt ny trend kaldet "healthies", hvor personer i alle aldre deler billeder af deres træning med andre via. 

Facebook og andre sociale medier, er eksploderet de sidste år32. De danske fitnessudøvere deler også deres 

resultater på de sociale medier og via. Fitness apps33. Det er en kombination af selvrealiseringsbehovet og 

det sociale behov.  

 

Sundhed er blevet et krav og ikke kun et tilbud. Alex Nielsen som er indehaver af Odder Fitness udtaler til 

Dansk Erhverv om årsagen til væksten i fitness branchen:  

 

” Det skyldes den øgede samfundsmæssige fokus på sundhed. Vi har eksempelvis fået en rygelov, der ikke 

længere gør det til en privat sag at tage en smøg. Indsatsen mod fedme er øget, både i det offentlige 

sundhedsvæsen og på det personlige plan. Der er stor fokus på både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.”34. 

 

Dette hænger også sammen med undersøgelsen fra afsnit 6.2.1, hvor den overvejende del af de adspurgte 

går i fitnesscenter pga. personlige sundheds og selvværdsbehov.  

 

8.4.4 Technological 

Både Fitness World og Fitness DK har lavet egne apps35. Disse apps fungerer til tracking af 

træningsresultater, kalorietæller og giver mulighed for at dele resultater, billeder og videoer med andre 

brugere36.  

 

"Det andet aspekt er det sociale. De individuelle sportsgrene som løb og cykling giver ikke det samme socialt 

som for eksempel fodbold, men med en motions-app nærmer du dig et sammenhold. Du kan dele dine 

præstationer, og folk kan kommentere det." 

 

Motions apps giver altså fitnesskæderne mulighed for at skabe fitness communities, der både kan motivere 

nuværende medlemmer og tiltrække nye medlemmer. Teknologien giver muligheder for 

                                                                                                                                                            
29 http://www.dr.dk/nyheder/indland/kropsfokus-giver-fitnesscenter-boom 
30 http://jyllands-posten.dk/livsstil/familiesundhed/sundhed/article6308072.ece 
31 http://jyllands-posten.dk/livsstil/familiesundhed/sundhed/article6308072.ece 
32 http://www.b.dk/sundhed/ud-med-selfies-nu-tager-vi-healthies 
33 http://vorespuls.dk/artikel/boom-sa-populaere-er-motions-apps 
34 Dansk erhvervs avis, 5.-7. august 2015: Fitnessbranchen har sat pulsen kraftigt op 
35 https://www.fitnessworld.com/dk/ 
36 https://www.fitnessdk.dk/node/115 
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omkostningsbesparelser hos de fitnesskæder der udbyder træning der kan praktiseres individuelt. I 2012 

lancerede det daværende Fresh Fitness f.eks. ubemandede døgnåbne centre37. 

 

8.4.5 Delkonklusion på PEST Analyse 

Dette afsnit har afdækket de makroøkonomiske forhold, som de udvalgte virksomheder opererer under.  Det 

primære politiske forhold er den faktor at de kommercielle fitnesscentre ikke modtager støttekroner fra 

staten. Det gør konkurrenter i idrætsforeningerne derimod, hvilket  kædernes side anses som 

konkurrenceforvridende. Et overraskende økonomisk forhold er, at flere danskere træner på trods 

finanskrisen, da fitness anses som et luksusgode. Derudover er et væsentligt økonomiske aspekt de 

lejeindtægter som virksomhederne betaler for deres bygninger hvor træningen udbydes. De sociale faktorer 

er blevet vigtigere grundet de sociale medier. Derudover er der kommet en øget fokus på sundhed i den 

danske kultur, hvilket hænger tæt sammen med selvværdsbehovet fra maslows behovspyramide. Fitness 

World og Fitness DK har fået fitness apps, som fungerer som tracking-device for brugerne. Apps er populære 

da de giver en individuel aktivitet et social aspekt, da resultaterne kan deles. Teknologien i centrene giver 

desuden kæderne mulighed for at omkostningsbespare bl.a. grundet muligheden for døgnåbne og 

ubemandede centre.  

 

8.5 Brancheanalyse: Porters five forces 
 

8.5.1 Definition af fitness branchen 

Branchen som en virksomhed opererer i defineres med udgangspunkt i to dimensioner , den 

produktmæssige rækkevidde og den geografiske rækkevidde38. Produktet som fitness kæderne tilbyder 

deres medlemmer, er adgangen til de respektive fitnesscentre hvor medlemmerne kan træne individuelt og 

sammen med andre, som nævnt i afsnit 6. 

 

Selvom der i afhandlingens afgrænsning og branchedefinition fra afsnit 6.1 fokuseres på decideret fitness 

kæder, udvides branchen til at udgøres af både almindelige sportsgrene, men også af fx muligheden for selv 

at dyrke idræt uden nogen former for indmeldelse i et center.  

 

Den anden dimension som branchen defineres ud fra jf. Porter, er den geografiske. Fitness branchen 

defineres her til at udgøre hele Danmark. Jf. afsnit 6 er fitness kæderne placeret spredt udover hele 

Danmark, dog koncentreret omkring de større byer.  

 

8.5.2 Truslen fra substituerende produkter 

Der er flere substituerende træningsformer som udgør en markant trussel for fitness kæderne. Personer 

som træner for bedre kondition vil i stedet kunne løbe eller cykle i det fri, og mange 

uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og foreninger tilbyder ligeledes træningsfaciliteter til deres 

medlemmer. Derudover er der diverse sportsgrene som mange i alle aldre er en del af.  

 

                                                
37 http://politiken.dk/motion/ECE1492627/pristjek-nyt-fitnesskoncept-halverer-prisen/ 
38 https://hbr.org/1979/03/how-competitive-forces-shape-strategy 
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8.5.3 Købernes forhandlingsstyrke 

Købernes forhandlingsstyrke bestemmes af to faktorer, prisfølsomhed og relativ forhandlingsstyrke. 

Produktet som Fitness World og Fitness DK udbyder er meget homogent som nævnt i værdikædeanalysen, 

hvilket øger prisfølsomheden for forbrugeren. Samme konklusion dragede Fitness Worlds direktør i 2008 om 

fitness branchen:  

 

"Og når virksomhederne ikke er i stand til at adskille sig fra hinanden, så havner de nemt i en situation, hvor 

de må overleve ved at konkurrere på priser og må leve et liv med evige nedskæringer"39. 

 

På baggrund af selve produktet der udbydes, er prisfølsomheden dermed høj for de almindelige fitness 

kæder som Fitness DK, Fitness World. Crossfit Copenhagen tilbyder et andet produkt som differentierer sig 

fra de almindelige fitness kæder, hvilket har resulteret i, at de har kunne tage en højere pris for 

medlemsskabet som det ses i afsnit 8. 

 

For de fire fitness kæder er der skifteomkostninger ved at skifte og ændre medlemsskab, hvilket reducerer 

prisfølsomheden. Fælles for de fire fitness kæder er, at det koster 299 kr. at indmelde sig og 100 kr. for at 

sætte medlemsskabet på pause.  

 

Som den eneste af fitness kæderne har Fitness.dk derudover et fordelsprogram for dets medlemmer, hvilket 

betyder, at medlemmer efter 6 måneders medlemskab, og gradvis op til 24 måneders medlemsskab, får en 

række løbende fordele. Disse fordele skal betragtes som en skifteomkostning.  

 

Da der er flere udbydere af fitness, er forhandlingsstyrken relativ høj hos forbrugerne.  Kunden vil nemt 

kunne skifte over til en anden fitness kæde med nogenlunde samme produkt.  

 

Konklusionen er at kundernes prisfølsomhed og relative forhandlingsstyrke både i de traditionelle fitness 

centre men også i crossfit centrene er høj. Prisfølsomheden overfor de traditionelle fitness centre vil være 

højere end overfor crossfit centrene, da udbuddet er større.  

 

8.5.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

For de almindelige fitness kæder ligger deres største investeringer i træningsmaskiner, og derefter frie vægte 

og udstyr dertil.  Generelt har alle fitness kæderne mulighed for at indkøbe deres træningsudstyr hos 

adskillige leverandører. Antallet af leverandører er højt, hvilket reducerer leverandørernes 

forhandlingsstyrke. Træningsmaskinerne og frie vægte er jævnt standardiserede, og da det eksempelvis ikke 

er nødvendigt for fitness centrene at have alle maskiner i samme mærke, resulterer det i lave 

skifteomkostninger. Dette reducerer ligeledes leverandørernes forhandlingsstyrke.  

 

8.5.5 Truslen fra nye indtrængere 

Markedet for salg af fitness medlemsskaber vokser stadig hvilket øger incitamentet hos nye potentielle 

konkurrenter for at trænge ind på markedet. Lave kapitalkrav øger truslen fra nye indtrængere. Til at starte  

                                                
39 Lunde, Niels. (2014) Hold øje med løftet fra Fitness World: Borsen.dk, 2014 
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et fitness center kan træningsmaskinerne leases, lokalerne som kan lejes. Dertil genereres hurtigt 

indkommende pengestrømme, da medlemmer skal betale oprettelsesgebyrer og fra start betale månedlig 

medlemsskaber.  

 

8.5.6 Konkurrenceintensiteten i branchen  

Konkurrenceintensiteten påvirkes markant af lav grad af produktdifferentiering og adskillelige udbydere af 

fitness. Der er mange substituerende produkter, og da det samtidig er relativt let for forbrugeren at skifte 

fitness kæde eller opsige medlemsskabet, øger dette konkurrenceintensiteten.  

 

Fitness markedet er forecasted til i at vokse med mellem 4% og 6% årligt frem til 2018 i Europa, hvilket 

reducerer konkurrenceintensisteten. Samtidig har Fitness World, Loop Fitness og Crossfit Copenhagen høje 

vækstrater. 

 

Hvis markedet i de kommende år stadig vokser, reducerer dette konkurrenceintensisteten da fitness 

kæderne ikke behøver konkurrere om eksisterende kunder men kan drage fordel af et voksende marked. På 

den anden side har branchen lave adgangsbarriere, hvilket øger incitamentet for nye konkurrenter til at 

trænge ind på markedet.  

 

Jf. ovenstående vurderes konkurrenceintensiteten på nuværende tidspunkt til at være moderat til højt. 

Konkurrenceintensiteten vil formentlig stige mere i de kommende år, hvis fitness kæderne bliver ved med at 

vokse som vækstudsigterne viser, da nye potentielle konkurrenter vil have stort incitament til indtrænge 

markedet med lave adgangsbarrierer og vækstudsigter.  

 

8.6 Delkonklusion på Porters Five Forces 
 

Produkterne omfatter adgangen til de respektive fitnesscentre. Produktet indeholder dog også et socialt 

aspekt, da træningen kan udføres sammen med andre. Branchen udvides desuden til nu også at omfatte 

andre træningsformer end den der kan udføres i træningscentrene. Den geografiske rækkevidde er i hele 

landet, dog centraliseret omkring de store byer i Danmark.  

 

Truslen fra substituerende produkter er høj, da kunderne i branchen let kan skifte over til andre 

træningsformer i og udenfor centrene. Prisfølsomheden er højere for de traditionelle fitnesscentre end for 

f.eks. Crossfit Copenhagen. Forbrugerne har en relativ høj forhandlingsstyrke, da de let kan skifte 

fitnessudbyder. Leverandørernes forhandlingsstyrke er lav. Det skyldes at fitnesskæderne kan substituere 

udbyder af træningsudstyr uden omkostninger. Truslen fra nye indtrængere er forholdsvis høj, da det ikke er 

kapitalintensivt at komme ind på markedet. Derudover er kunderne på markedet ikke bundet af deres 

nuværende fitnesskæde.  

 

Den samlede konkurrenceintensitet vurderes at være middel til høj i branchen. Dette kan ændre sig hvis 

branchen vokser, hvilket forecasts viser vil være tilfældet. Derimod kan intensiteten stige, hvis der kommer 

nye udbydere ind på markedet.  

 



   
 

  25 af 146 
 

8.7 Markedsudvikling 

 

Dette afsnit forsøger at beskrive markedsudviklingen i branchen for de analyserede fitness centre. Analysen 

prøver at redegøre for, hvordan branchen har udviklet sig historisk og ligeledes, hvordan den vil udvikle sig i 

fremtiden. Dette er relevant ift. at identificere om dette er en god branche at investere i for private equity 

investorerne i målgruppen.  

 

8.7.1 Antal fitness centre 

"Fitnesskulturen blomstrer og har det rigtig godt (…) men hvis man skal overleve som ny fitnessudbyder i 

kampen mod de store fitnesskæder, så skal konceptet være nichepræget ", udtrykker forskningsansvarlig 

Kasper Lund Kirkegaard fra Danmarks Idrætsforbund40. 

 
Tabel 4: udvikling i antallet af fitnesscentre i Danmark 

 
Kilde: Egen tilvirkning & DIF Analyse & Idan, 2015: Fitnesskulturen boomede i 2014 

 

Tabel 4 viser at antallet af fitness centre fra 2006 og frem til 2014 er vokset med 7% årligt i gennemsnittet, 

og der er i det senest opgjorte år, 2014, kommet 40 nye centre til en total på 575 på landsplan, hvilket er det 

højeste nogensinde41. Samtidig er 2014 det år, hvor færrest antal centre er blevet lukket siden 2007.  

 

Til det voksende antal fitness centre udtaler branchedirektør i Dansk Fitness og Helseorganisation DFHO 

Morten Brustad: 

 

"Der er ingen 0-vækst i fitnessbranchen (…) De store fitnesskæder med hovedparten af centrene og kunderne 

spiller en stor rolle. Men den store tilvækst af centre kommer også fra mindre fitnessudbydere, som 

specialiserer sig i en særlig gren af fitness - eller som har en mere nichepræget træningstilgang”42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2015/marts/20150304_fitness 
41 http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2015/marts/20150304_fitness 
42 Dansk erhvervs avis, 5.-7. august 2015: Fitnessbranchen har sat pulsen kraftigt op 

http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2015/marts/20150304_fitness
http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2015/marts/20150304_fitness
http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2015/marts/20150304_fitness
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8.7.2 Antal medlemmer 
Tabel 5: Antallet af medlemmer i Fitness World, Fitness DK, kommercielle fitness centre og forenings fitness centre 

 
Kilde: Egen tilvirkning & Idrættens analyseinstitut, 2010: Fitness trodser finanskrisen & Business.dk, 2015: Optimistisk fitnessgigant: Markedet kan 

fordobles 

 

Tabel 5 viser antallet af medlemmer i 2009 og 2015 for Fitness World, Fitness DK, kommercielle fitness 

centre og forening fitness centre. Crossfit Copenhagen og Loop Fitness oplyser ikke antallet af medlemmer i 

deres årsregnskaber. Tabellen viser at de kommercielle fitness centre med 89% udgør størstedelen af 

markedet, og at Fitness World har ca. halvdelen af medlemmerne.  

 

Næstformanden for Danske Gymnastik – og Idrætsforeninger Birgitte Nielsen ser stadig potentiale i væksten 

for både foreningsidrætten og de kommercielle fitness kæder og udtaler: 

 

"I foreningsidrætten oplever vi en enorm efterspørgsel på den sundhedsfremmende idræt, som især voksne 

efterspørger. Der er ingen tvivl om, at både foreningsidrætten og den kommercielle fitnessbranche sammen 

kan nå flere aktive udøvere"43. 

 

Som nævnt i indledningen til denne opgave, er målsætningen for Dansk idrætsforbund at få 75% af 

befolkningen til at være fysiske aktive i 2025, hvor tallet pr. marts 2015 var 68%44. I runde tal vil det svare til 

at ca. 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion.  

 

Ifølge Fitness Worlds direktør Per Lyngbak Nielsen er der stadig potentiale at hente i fitness markedet:  

 

" Markedet er slet ikke tæt på at være mættet. Jeg tror ikke, at vi er halvvejs (…) Så længe fitnesskæderne 

bliver ved med at udvikle produkter, som bliver mere målrettede, og kæderne placerer sig de rigtige steder til 

de rigtige priser, så vil flere folk gerne dyrke fitness"45. 

 

Helt så optimistisk er forskningsansvarlig Kasper Lund Kirkegaard fra Danmarks Idrætsforbund ikke og ser et 

fitness marked som er tæt på at være mættet:  

 

”Jeg tror, at man er ved at finde sit leje på knap en million, der dyrker fitness, hvis man tænker klassiske 

fitnesscentre”46. 

 

                                                
43  http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2015/marts/20150304_fitness 
44  http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2015/marts/20150304_fitness 
45 Business.dk, 2015: Optimistisk fitnessgigant: Markedet kan fordobles 
46 Business.dk, 2015: Optimistisk fitnessgigant: Markedet kan fordobles 

http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2015/marts/20150304_fitness
http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2015/marts/20150304_fitness
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8.7.3 Fitness Trends 

American College of Sports Medicine er verdens største organisation for træningsfysiologer og læger, og har 

hvert år siden 2006 undersøgt hvad fitness fagfolk fra alle kontinenter verden over ser som stabile fitness 

trends i det kommende år. Bilag 7 viser udviklingen i fitness trends fra 2011 – 2016. 

 

For 2016 anses wearable technology til at blive en top fitness trend, og har ikke tidligere været på listen. 

Wearable technology er ikke en direkte konkurrent til de etablerede fitnesscentre, da det ikke er en specifik 

træningsform, men derimod udstyr til træningen så som fitness trackere, GPS funktioner, pulsmåler m.m.  

 

Kropsvægttræning, høj-intensiv intervaltræning og styrketræning som er essensen i produktet som Fitness 

World, Fitness DK og Crossfit Copenhagen tilbyder har ligget top 5 siden 2011, og regnes også for at ligge i 

top 5 i 2016. Personlig træning, funktionel træning og holdtræning som også er centralt hos Fitness World, 

Fitness DK og Crossfit Copenhagen er ligeledes træningsformer som anses for at ligge i top 11 i 2016. 

Længere nede på listen som nr. 18 findes cirkeltræning som er kernen i træningsformen hos Loop Fitness. 

 

Om de fremtidige trends i fitnesskulturen udtaler forskningsansvarlig hos Danmarks Idrætsforbund Kasper 

Lund Kirkegaard:  

 

”Det er især Fitness World, som har præget markedet i de seneste mange år (…) Igen i 2014 er deres vækst 

imponerende. Men vi kan også se tre andre tydelige tendenser i de nye 2014-tal. For det første fortsætter 

crossfit-bølgen ufortrødent. For det andet udbyder mange af de mindre nye centre kvalitetsorienteret træning 

på ganske små hold, hvor udøveren både oplever glæden ved at træne sammen med ligesindede, og samtidig 

får en tæt relation til instruktøren. For det tredje kan vi se, at fysioterapeuter nu i stigende grad også åbner 

fitnesscentre i tæt tilknytning til deres klinik”47. 

 

Den tætte relation til instruktøren og holdet er netop hvad Crossfit Copenhagen og Loop Fitness fokuserer på 

som nævnt i værdikædeanalysen.  

 

”Til gengæld tror jeg også, at man vil se, at fitness ændrer sig drastisk de kommende fem til ti år, sådan at 

man ikke så meget taler om motion og træning, men mere taler om, at alt det, der finder sted inden for 

fitnesscentrenes område, vil man karakterisere som fitness. For tyve år siden var fitness meget klassisk 

styrketræning, særligt for mænd. I dag er fitness en meget bred fællesbetegnelse for alle mulige aktiviteter, 

både på hold og individuelt. Der, hvor udviklingen virkelig er sket, er inden for holdtræningsdelen. Der, tror 

jeg, at vi vil se en masse nye forskellige aktiviteter. Herunder vil også boldspil blive introduceret i 

fitnessregi”48. 

 

Alex Nielsen som er indehaver af Odder Fitness mener at fleksibiliteten hos medlemmerne i fitness centrene 

er en af årsagerne til væksten i branchen. Medlemmerne er ikke tvunget til at træne på specifikke dage som 

de er i de traditionelle foreninger, men kan melde sig på træningsholdene i fitness centrene fra dag til dag:  

 

                                                
47 DIF Analyse & Idan, 2015: Fitnesskulturen boomede i 2014 
48 Business.dk, 2015: Optimistisk fitnessgigant: Markedet kan fordobles 
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” Man som deltager ikke er afhængig af andre som i egentlig holdsport, og kan træne når man vil. Deltagerne 

kommer og går, som de vil, uden at det påvirker de øvrige deltageres aktivitet. Tendensen går i retning af 

mere individuelle aktiviteter, hvor man vælger ud derhjemme og booker online. Vi ser også en stærkt øget 

interesse for en mere personlig tilgang og individuel instruktion i at træne ”49. 

 

8.8 SWOT Analyse 

 

8.8.1 Styrker 

Som nævnt i værdikædeanalysen hos Fitness World, ligger deres styrke i deres billige pris, at deres centre 

ligger mange steder landet over og deres marketingbudget.  

Fitness Dk’s styrke ligger i servicen, kvalitet og medlemsfordelene. Fitness DK adskiller sig ved uddannelsen af 

deres personale, som er de bedste i branchen.  

Loop Fitness udbyder en hurtig form for træning, hvilket anses som en styrke for de kunder som vælger 

denne fitness kæde. Dette er en styrke da en stor del af målgruppen som nævnt er funktionærer med en 

travl hverdag.   

Crossfit Copenhagens styrke ligger i, at deres produkt er differentieret fra de almindelig fitness kæder. En 

markant styrke hos Crossfit Copenhagen er at brugerne føler, at de har et specielt tilhørsforhold til det lokale 

center de træner i, samt at kunderne får en social oplevelse ved holdtræningen.  

 

8.8.2 Svagheder 

Et af problemerne for Fitness World er, at de på trods af at være de billigste på markedet, hverken 

henvender sig helt til lavprissegmentet eller til det eksklusive segment. Denne svaghed sås tydeligt da Fresh 

Fitness kom til Danmark, hvor Fitness World, formentlig, foretog en defensive buyout. Dette fremhæves også 

af Sanna Haarsae, som mener at der er plads til endnu en lavprisspiller på det danske marked. 

 

”Fitness World opkøbte Fresh Fitness fordi de tog markedsandele. Det var en fuldstændig “defensive buy” fra 

Fitness Worlds side. Fitness World var blevet for dyrt. (..) Fitness World har bibeholdt deres priser hvilket gør 

at der stadig er mulighed for en ny low-end aktør, og mulighed for at samme fejl repeteres”50 

 

Fitness DKs svaghed er at de ikke har en ”first mover” fordel som Fitness World har i form af centre over hele 

Danmark.  

”En af forklaringerne til SATS succes i Sverige er at vi er de største og at vi altid er de første med de nye 

trends. At være markedsleder gør at det er lettere at åbne nye centre og nye hold”51 

 

Fitness DK har heller ikke formået at adskille sig nok kvalitetsmæssigt fra Fitness World.  

 

”Fitness World var utrolig dygtige til at positionere sig som billig fitness i forhold til Fitness DK - samme 

produkt men billigere”52 

                                                
49 Dansk erhvervs avis, 5.-7. august 2015: Fitnessbranchen har sat pulsen kraftigt op 
50 Interview med Sanna Haarsae (53.379 & (59.31) 
51 Interview med Sanna Haarsae (49.35) 
52 Interview med Sanna Haarsae (58.00) 
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Loop Fitness har kun et produkt som er cirkeltræning, og tilbyder ikke adgang til anden træning. Derfor er de 

sårbare overfor nye trends i markedet. 

 

Crossfit Copenhagen har ikke lige så mange centre som de andre konkurrenter og deres produkt er dyrere 

grundet differentiering. Crossfit Copenhagen er som Loop Fitness også sårbar overfor nye trends.  

 

8.8.3 Muligheder 

Mange af de seneste trænings trends er lette at kopiere hvilket qua Fitness Worlds størrelse giver dem en 

fordel i at have nødvendig kapital og ressourcer til at kunne kopiere nye træningstrends. Fitness World har 

mulighed for at implementere flere træningsmetoder i deres sortiment. Derudover er der grundet 

virksomhedens størrelse mulighed for at afdække andre prissegmenter.  

 

Fitness DK har mulighed for at sætte priserne ned, men spørgsmålet er så hvor priselastisk deres produkt er, 

og om en prisnedsættelse vil resultere i høj nok vækst i mængden af solgte medlemsskaber til at 

retfærdiggøre prisnedsættelsen.  

 

Fitness’ forretningsmodel stadig ny, hvilket giver dem en mulighed for at udvide denne type træning 

yderligere i Danmark. Loop Fitness har desuden langt fra det antal centre som f.eks. Fitness World, hvorfor 

de også har muligheder for at ekspandere yderligere.  

 

Crossfit Copehagens koncept er stadigt nyt og trendy. Virksomheden har et begrænset antal centre, hvorfor 

at der er mulighed for at åbne centre udenfor København og omegn. Specielt tænkes det at andre store byer 

i Danmark som Århus, Ålborg og Odense vil være oplagte muligheder for Crossfit Copenhagen.  

 

Fælles for alle centrene er dog at de kan hoppe med på nye ”teknologiske” fitness trends. Som nævnt i afsnit 

8.7.3, formodes wearable technology at blive det mest populære træningsudstyr i 2016. Dette kan alle 

kæderne holde øje med og udnytte med f.eks. egne apps, hvilket dog er mest realistisk for Fitness DK og 

Fitness World der har mere kapital end Loop og Crossfit Copenhagen.  

 

8.8.4 Trusler  

Alle fire fitness kæder påvirkes markant af ny-opståede trends inden for træningsmiljøet. Jf. Porters five 

forces, er der få skifteomkostninger for forbrugerne, hvilket gør det let for forbrugerne at skifte til nye 

træningstrends. Selvom der ikke opstår nye træningstrends, er markedet stadig  forecastet til at vokse i de 

kommende år, hvilket kan medfører at nye virksomheder og små nichetræningsformer indtrænger 

markedet. Denne trussel fra nye indtrængere og træningsformer er specielt gældende for Crossfit 

Copenhagen og Loop Fitness.  

 

8.9 Delkonklusion på SWOT analysen 
 

Fitness Worlds stærke side ligger i deres billige priser og store størrelse mht. ressourcer og antal centre. 

Derudover er forretningsmodellen meget alsidig. Svagheden for virksomheden er, at mange af deres kunder 

nemt vil kunne substituere væk til en billigere kæde, som var tilfældet ved åbningen af Fresh Fitness. 
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Grundet deres ressourcer har Fitness World gode muligheder for at kopiere nye fitness trends og erobre 

yderligere markedsandele. Truslen for virksomheden er de nye træningstrends samt nye indtrængere på 

markedet. 

 

Fitness DK har sin styrke i det veluddannede personale, den høje kvalitet og deres specielle loyalitetsmodel 

for kunderne. Deres svaghed er at de henvender sig til de eksklusive segment og ikke til den brede mængde 

som f.eks. Fitness World. Fitness DK formår desuden ikke at skille sig nok fra Fitness DK på trods af 

prisforskellen. De har dog en mulighed for at sætte priserne ned for at erobre markedsandele. På samme 

måde som Fitness World er de dog truet af nye indtrængere på markedet og nye træningstrends der. 

 

Loop Fitness har en styrke ved deres unikke forretningsmodel. Derudover henvender de sig til en stor 

mængde mennesker der har travlt og ønsker ”hurtig fitness”. Deres svaghed er at de kun udbyder et produkt 

ift. Træning. De har dog rig mulighed for yderligere at ekspandere denne forretningsmodel i Danmark. 

Truslen fra nye indtrængere er høj for Loop Fitness, da en nye Fitness trend ikke kan kopieres af 

virksomheden.  

 

Crossfit Copenhagen har ligesom Loop Fitness et unikt forretningskoncept som differentierer dem. Dette 

sker i forholdet kunderne imellem og forholdet til træneren i centret. Dog har virksomheden ikke mange 

centre og deres produkt er væsentlige dyrere end konkurrenternes. Virksomheden er i stor vækst og har god 

mulighed for at ekspandere yderligere. Som i tilfældet med Loop Fitness, har Crossfit Copenhagen dog svært 

ved at tilpasse sig en ny fitness trend. 

9 Konklusion på den strategiske analyse 
 

Den interne værdiskabelse for Fitness World sker primært grundet det lave prisniveau og det store antal 

centre rundtomkring i Danmark. Derudover har kæden ekstra lange åbningstider, hvilket er unikt i branchen. 

Fitness DK’s interne værdi skabes grundet loyalitetsprogrammet overfor kunderne samt uddannelsen som de 

personlige trænere går igennem. Loyalitetsprogrammet belønner medlemmerne for at blive hos Fitness DK, 

hvilket ”øger” omkostninger ved at skifte væk fra fitnesskæden. For Loop Fitness ligger den 

konkurrencemæssige fordel i den ”hurtige” træningsform der udbydes. Hos Crossfit Copenhagen er det de 

sociale forhold til andre udøvere og trænere der skaber værdien. 

 

På det politiske aspekt, er det tvisten mellem de kommercielle fitnesscentre og idrætsforeningerne der er 

central. Fitnesskæderne mener, at de støttekroner der går fra staten til idrætsforeningerne er 

konkurrenceforvridende. Det mest markante økonomiske forhold er de lejeindtægter som virksomhederne 

betaler for bygninger der anvendes som fitnesscentre. Disse lejeindtægter påvirkes af makroøkonomiske 

forhold. Sociale faktorer som social anerkendelse er blevet vigtigere grundet de sociale medier. Derudover er 

der i Danmark kommet en kultur med øget fokus på sundhed, som giver store muligheder for 

fitnesskæderne. Teknologisk er der en stor udvikling inden for apps til træning og på de sociale medier. 

Derudover kan der hentes omkostningsbesparelser grundet den teknologiske udvikling.  

 

Truslen for substituerende produkter er høj i branchen, da det er let for kunderne at vælge andre 

træningsformer. Prisfølsomheden er højere for Fitness World, Fitness DK og Loop Fitness end for Crossfit 
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Copenhagen, men forhandlingsstyrken hos kunderne er stadig høj, da der ikke er store omkostninger ved at 

skifte fitness udbyder. Leverandørernes forhandlingsstyrke er lav, hvilket skyldes den store mængde 

udbydere af træningsudstyr i branchen. Truslen fra nye indtrængere er høj, fordi det ikke kræver en stor 

mængde kapital at komme ind på markedet. Kunderne har let ved at skifte fitnesskæde, som forstærker 

truslen fra nye indtrængere. Den samlede konkurrenceintensitet vurderes i afsnittet til at være middel til høj, 

men som kan ændre sig fremover.  Hvis branchen vokser bliver det yderligere interessant for nye udbydere 

at komme ind på markedet.  

 

Markedet har været inde i en markant udvikling fra 2006 til 2015. 2014 er året hvor flest centre er blevet 

åbnet, men hvor færrest er blevet lukket. Derudover er antallet af medlemmer i fitnessbranchen det højeste 

nogensinde. I 2016 forudses det at ”wearable techonology” bliver den helt store fitness trend, hvor det er 

muligt at tracke resultater fra ens egen træning. Derudover ligger de kerneprodukter som Fitness World, 

Fitness DK og Crossfit Copenhagen udbyder i top 5 blandt træningsformer der forventes at være mest 

populære i 2016. 

 

Fitness Worlds styrke er deres antal af centre, åbningstider og billige priser. For Fitness DK er det 

uddannelsen af personlige trænere og loyalitetsprogrammet til medlemmerne. Loop Fitness har deres unikke 

forretningsmodel med træning, som ikke tager lang tid, mens styrken hos Crossfit Copenhagen ligger i den 

unikke træningsform som udbydes, og ved det sociale bånd mellem medlemmerne internt.  

 

Svagheden for Fitness World er, at mange af deres kunder let kan skifte over til en billigere konkurrent, 

hvilket var tilfældet med Fresh Fitness før opkøbet. Fitness DK har placeret sig meget snævert i det 

eksklusive segment, hvorfor de har tabt markedsandele til eksempelvis Fitness World, som de ikke kan 

differentiere sig nok fra, til at kunderne vil betale ekstra for produktet. Loop Fitness og Crossfit Copenhagen 

er mere nichepræget, men både Fitness DK og Fitness World har prøvet at kopiere deres træningsformer.  

 

Fitness World har gode muligheder for at udbyde nyopståede træningstrends grundet deres størrelse. 

Fitness DK har mulighed for at appellere til andet end det eksklusive segment og derigennem forsøge at 

erobre markedsandele. For Loop Fitness er forretningsmodellen stadig ny og succesfuld, derfor er der god 

mulighed for at ekspandere. Det samme er tilfældet med Crossfit Copenhagen der har mindst antal centre 

set i forhold til Fitness World, Fitness DK og Loop Fitness, og som hovedsageligt ligger i hovedstadsområdet. 

Derudover giver den teknologiske udvikling muligheder for alle fitnesskæderne i analysen via. f.eks. nye apps 

til træningen.  

 

Truslen for alle kæderne er nye fitnesstrends og nye spillere på markedet. Som det sås ved Fresh Fitness, kan 

en ny aktør relativt hurtigt indtræde markedet og udgøre en markant trussel til de etablerede 

træningscentre.  

 

 

 

 



   
 

  32 af 146 
 

10 Regnskabsanalyse 
 

Det følgende afsnits formål er at give en forståelse for de fire udvalgte virksomheders finansielle 

værdidrivere. Regnskabsanalysen analyserer historiske værdidrivere og forsøger at give et billede af det 

nuværende niveau samt trends i de finansielle drivere. Analysen fokuserer på de drivere der har størst 

indflydelse på virksomhedens værdiskabelse.  

 

Analysen tager udgangspunkt i de offentliggjorte årsregnskaber for Fitness World, Fitness DK, Loop Fitness 

og Crossfit Copenhagen fra 2010-2014. Kun de væsentligste poster for opgaven nævnes i afsnittet.  

 

10.1 Reformulering af resultatopgørelse og balance 

 

Der foretages en reformulering af resultatopgørelser og balancer for fitnesskæderne for at adskille drifts- og 

finansieringsaktiviteter, og for at tydeliggøre hvad der er kilderne til værdiskabelse i kæderne. 

Reformuleringen danner baggrund for beregning af diverse nøgletal som ROE, ROIC, finansiel gearing, 

investeret kapital m.m. De reformulerede balancer og resultatopgørelser er vedlagt i bilag 8, 9, 10 og 11. 

 

10.2 Reformulering af poster i resultatopgørelse og balance 
 

Dette afsnit forsøger at reformulere balancen og resultatopgørelsen således at de giver et retmæssigt billede 

af virksomhedens driftsaktivitet, således at drift og finansierings adskilles. Driftsaktiviteterne er den primære 

drivkraft i værdiskabelsen og finansieringsaktiviteterne udtrykker blot hvorledes driften er fremskaffet53. 

Formålet med dette er også, at når virksomhedens værdidrivere og nøgletal senere analyseres, afspejler de 

virksomhedens drift og er ikke udslag af usædvanlige poster. Hvis posten f.eks. er beskrevet for Fitness 

World og dækker over det samme for de andre kæder, nævnes behandlingen af denne post ikke igen.  

 

10.2.1 Fitness World  

Andre driftsomkostninger 

I årsregnskabet for 2014 indgår andre driftsomkostninger på 55,5 mio. kr. i resultat af primær drift EBIT. 

Posten andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til 

virksomhedens hovedaktivitet54, og medregnes derfor ikke som en del af kerneoverskuddet før skat EBIT  i 

den reformulerede resultatopgørelse.  

 

Anden gæld 

Det fremgår ikke i regnskabet om anden gæld kortfristet er driftsrelateret og eller rentebærende. Da det ikke 

er yderligere oplyst i noterne om den er rentebærende eller ej, postereres den som arbejdskapital i den 

reformulerede balance. Anden gæld langfristet posteres som rentebærende gæld i den reformulere balance.  

  

 

                                                
53 Plenborg, T. & Petersen, C. V. (2012) Fincancial Statement Analysis. Harlow: Pearson Education Limited. 
54 Fitness World årsregnskab 2014 
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Leasingforpligtelse 

Fitness World oplyser ikke en opdeling af løbetiden på leasingforpligtelserne. Disse opstår i forbindelse med 

leasing af udstyr til træningscentrene og flyttes derfor ind under arbejdskapitalen. 

 

10.2.2 Fitness DK 

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

I årsregnskabet for 2014 indgår indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder på -1,1 mio. kr. i 

resultat før skat. Posten er af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, og medregnes 

derfor ikke som en del af kerne netto finansielle omkostninger.  

 

Der er en renteomkostning i 2014 på 6,7 mio. Kr. i kapitalandele i tilknyttede virksomheder. Da lånerenten 

beregnes ud fra core netto finansielle omkostninger, og da der er en vedhængende rente tilknyttet 

kapitalandele i tilknyttede virksomheder, medtages renteomkostningen  

   

Gæld til tilknyttede virksomheder 

Posten er posteret under den nettorentebærende gæld. Fitness DK beretter i årsregnskabet ikke om posten, 

men posten størrelse i forhold til den totale passivside indikerer at der er tale om netto rentebærende gæld. 

 

10.2.3 Loop Fitness 

Finansielle indtægter 

Posten finansielle indtægter indeholder i 2012 en post af ekstraordinær stor karakter. Posten er speciel, da 

kun et enkelt franchise ud af 45 har finansielle indtægter af denne størrelse i perioden 2010-2014. Posten 

finansielle indtægter er grundet den ekstraordinære størrelse korregeret i kerne finansielle indtægter.  

 

Gæld til virksomhedsdeltager og ledelse 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse posteres i den reformulerede balance under netto finansielle 

forpligtelser da lånet er rentebærende og ikke er en del af den daglige drift i Loops franchise kæder.  

 

Andre tilgodehavender 

I Loop Fitness' årsrapporter er posten andre tilgodehavender at finde under tilgodehavender og under 

finansielle anlægsaktiver55. Posten der er placeret under de finansielle anlægsaktiver er lagt posteret i 

anlægskapitalen i den reformulerede balance, mens posten under tilgodehavender er placeret under 

arbejdskapitalen. Der er i årsrapporten ikke nærmere specificeret hvad disse poster indebærer.  

 

 

 

 

 

 

                                                
55 Loop Fitness 103 Viborg  årsregnskab 2012 



   
 

  34 af 146 
 

10.2.4 Crossfit Copenhagen 

Resultat af datterselskab 

I årsregnskabet for 2010 og 2011 indgår der resultat af datterselskaber på -34 og –287 tkr. Posten er ikke 

tilbagevendende og anses ikke som en del af virksomhedens kerne finansielle indtægter. Posten er derfor 

rykket fra kerne finansielle indtægter  til usædvanlige finansielle omkostninger i 2011 og 2012.  

 

Finansielle omkostninger 

I 2012 og 2013 er posten finansielle omkostninger opdelt i renteomkostninger og øvrige finansielle 

omkostninger56. Renteomkostningerne er posteret under kerne finansielle omkostninger med -15 og -11 tkr., 

mens de øvrige finansielle omkostninger er posteret med -151 og -75 tkr. under de usædvanlige finansielle 

omkostninger.  

 

Anden gæld 

I Crossfit Copenhagen dækker posten anden gæld over moms og afgifter, skyldig løn, A-skat, sociale bidrag 

mm. samt andre skyldige omkostninger57. Posterne er placeret under netto finansielle forpligtelser da det 

vurderes af poster som disse er rentebærende.  

 

11 Nøgletalsanalyse 
 

Dette afsnit har til formål at analysere nøgletallene i det udvalgte virksomheder.  Dette indebærer en 

rentabilitetsanalyse og en vækstanalyse. Analyserne er vigtige i forhold til at identificere hvorledes 

virksomheden har forrentet egenkapitalen, men også hvordan de finansielle drivere har bidraget til 

forretningen.  

 

Analysen af Loop Fitness er sammensat af regnskaber for alle fitness centrene separat, da disse opgør hver 

sit årsregnskab. Denne metode kan være usikker ift. beregning og måling, hvilket også ses da nøgletallene i 

for kæden viser markante udsving.  

 

 

11.1 Rentabilitetsanalyse  

 

Formålet med rentabilitetsanalysen er at måle hvordan virksomheden historisk har forrentet egenkapitalen.. 

Der vil i rentabilitetsanalysen blive foretaget en dekomponering af ROE, således at det kan ses, hvilke drivere 

der bidrager til ændringerne i nøgletallet. En oversigt over dette kan ses i bilag 14-17. 

Egenkapitalforrentningen er beregnet nedenfor og samme beregningsmetode er anvendt for samtlige 

regnskabsår. Forrentningerne kan ses i tabel 6. 

 

                                                
56 Crossfit Copenhagen årsregnskab 2013 
57 Crossfit Copenhagen årsregnskab 2014 
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ROE =
Årets resultat efter skat korrigeret for non − core poster

 Gns.  egenkapital
 

 

ROE = ROIC + [FGEAR ∙ (ROIC − r)] 

 

 
Tabel 6: Oversigt over ROE for de udvalgte fitnesskæder 

 
Kilde: Egen tilvirkning, Fitness World årsregnskab, Fitness DK årsregnskab, Loop Fitness årsregnskab, Crossfit Copenhagen årsregnskab, alle 2010-2014 

 

Loop Fitness har markant højere ROE end de andre kæder i 2013 og 2014. ROE varierer generelt ekstremt 

meget for Loop Fitness, hvilket formentligt skyldes beregningsmetoden som nævnt i indledningen til dette 

afsnit. Crossfit Copenhagen har et stabilt højt niveau for ROE fra 2010 – 2014, hvilket også er tilfældet for 

Fitness World. Fitness DK’s ROE er faldende fra 2011 til 2014, hvor den er negativ.  

 

11.2 Dekomponering af ROE 

 

11.2.1 Niveau 1 – Opdeling af driftsaktiviteter, finansieringsaktiviteter og finansiel gearing 

Den første nedbrydning af ROE adskiller rentabiliteten fra driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter ved at 

analysere afkastningsgraden efter skat ROIC, forskellen mellem ROIC og lånerenten benævnt SPREAD, og den 

finansielle gearing FGEAR. Beregningerne for de tre nøgletal ses nedenfor.  I bilag 12 ses oversigten over 

ROIC, FGEAR og lånerenten for virksomhederne.  

 

ROIC =
Core driftsoverskud efter skat (NOPAT)

Gns. investeret kapital
 

 

Finansiel gearing (FGEAR) =
Gns. netto rentebærende gæld

Gns.  egenkapital
 

 

Gennemsnitlig lånerente, r =
Netto finansielle omkostninger

Gns. netto rentebærende gæld
 

 

 

Fitness World 

Afkastet på driften er den primære årsag til afkastningsgraden på egenkapitalen, hvilket ses i bilag 14. ROIC 

ligger mellem 23,2% og 52,4% mellem 2010 og 2014. Den finansielle gearing har ligget omkring 0,45, og med 

et positivt spread i alle årene, har finansieringsaktiviteten bidraget med gennemsnitligt 8%-point til afkastet 

på egenkapitalen i perioden 2011 – 2014 (finansieringsaktivitetens bidrag til ROE er beregnet som forskellen 

mellem ROE og ROIC). ROIC er i 2010 højere end ROE, hvilket skyldes at spreadet er negativt.  
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Fitness DK 

Afkastet på egenkapitalen har i perioden fra 2010 – 2013 været positivt på mellem 12,2%-27,8%, men er i 

2014 faldet til -3,1%. Selve driften har fra 2010 – 2013 været årsag til ca. halvdelen af afkastningsgraden på 

egenkapitalen jf. bilag 15. Den anden halvdel til værdiskabelsen i ROE stammer fra finansieringsaktiviteten  

 

Loop Fitness 

Afkastet på egenkapitalen varierer mellem -202% og 727%. Selve driften udgør en marginal del af 

egenkapitalens forretning, hvilket ses ved at ROIC ligger mellem –6,6% og 24,2%, men da den finansielle 

gearing er ekstremt høj, resulterer det i en markant højere ROE, hvilket ses i bilag 16. Opgørelsen af Loop 

Fitness's nøgletal hviler som nævnt på en sammentælling af alle Loop Fitness franchisetageres individuelle 

regnskaber, så der er en usikkerhed forbundet med resultaterne.  

 

Crossfit Copenhagen 

Afkastet på egenkapitalen har i perioden fra 2010 – 2013 ligget på mellem 51,7% - 58,4%, og er i 2014 faldet 

til 15,5%. Driften er den primære årsag til afkastningsgraden på egenkapitalen, hvilket ses ved at ROIC udgør 

størstedelen af ROE jf. bilag 17.  ROIC har varieret mellem 49,5% i 2010 til 11,6% i 2014.  

 

11.2.2 Niveau 2 – Dekomponering ROIC 

Afkastet på driftsaktiviteten analyseres ved at analysere afkastningsgraden efter skat, ROIC. Afkastgraden 

måler i hvilket omfang virksomhedens netto driftsaktiver kan skabe overskud. Dette nedbrydes i 

overskudsgraden og omsætningshastigheden. Overskudsgraden måler overskuddet fra én krones salg fra 

virksomhedens driftsaktiver. Omsætningshastigheden er salget pr. Kronet investeret i netto driftsaktiver. 

Overskudsgraden beregnes som NOPAT delt med omsætningen. Omsætningshastigheden beregnes som den 

gennemsnitlige investerede kapital delt med omsætningen. Oversigten over disse findes i bilag 13.  

  

Fitness World 

Fitness Worlds overskudsgrad ligger i periode 2010 – 2013 mellem 8 og 18% med sit højeste afkast i 2011. 

Omsætningshastigheden varierer i samme periode mellem 2 og 3,5, med højeste omsætningshastighed i 

2010. Begge nøgletal er faldende efter 2011. Dog stiger overskudsgraden i 2014 til 12,7%. Det er primært 

overskudsgraden der bidrager til ændringen i ROIC jf. bilag 14.  

 

Den faldende overskudsgrad indikerer at Fitness World har udfordringer på indtægts-

omkostningstilpasningen, hvilket er typisk for virksomheder i brancher med høj konkurrence58. For at øge 

omsætningen har Fitness World investeret markant i marketingstiltag59. Samtidig har den øgede mængde 

centre krævet en øgning af personaleomkostningerne, hvilket fra 2011-2013 har givet faldende 

overskudsgrader. 

  

Faldet i omsætningshastigheden indikerer udfordringer ift. kapitalintensiteten. Fitness Worlds har udvidet 

markant de seneste år. Investeringen er specielt sket i de materielle anlægsaktiver da der er blevet åbnet 

flere centre. Omsætningen ikke har fulgt med forøgelsen i den investerede kapital, hvilket giver faldet i 

                                                
58 Sørensen, Ole. (2012) Regnskabsanalyse og værdiansættelse. En pratisk tilgang. København K: Gjellerup. 
59 Fitness World årsregnskaber 2011, 2012, 2013, 2014 
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omsætningshastigheden. Fitness World formåede i 2014 at vende den negative trend for ROIC, hvilket 

skyldes stigningen i overskudsgraden.  

 

Fitness DK 

Overskudsgraden lå stabilt i perioden fra 2010-2013 i intervallet 3-5,1%, med sit højeste niveau i 2011. 

Omsætningshastigheden lå ligeledes stabilt i perioden i intervallet 1,8-2,4 med sit højeste niveau i 2011. 

Begge nøgletal er faldende frem til 2014, hvilket også afspejles i den faldende ROIC. I 2014 er både 

overskudsgraden og omsætningshastigheden faldet. Dog er det mest markante fald sket i overskudsgraden, 

der er formindsket fra 3 % til 0,3 %. For Fitness DK er det ligeledes overskudsgraden der har størst effekt på 

ROIC jf. bilag 15. 

 

Fitness DK har ikke formået at forøge sin omsætning markant siden 2011. I 2014 tog omsætningen et dyk på 

21 mio. Kr. Samtidig forblev omkostningerne på stort set samme niveau, hvilket giver den lave overskudsgrad 

på 0,3%. Faldet i omsætningen skyldes formentlig konkurrenceintensiteten på markedet, hvor mange kunder 

har valgt Fitness World frem for Fitness DK. Den investerede kapital i virksomheden er steget siden 2010, 

men har ikke løst udfordringerne på omsætning siden.  

 

Loop Fitness & Crossfit Copenhagen 

Da Loop Fitness og Crossfit Copenhagen i deres årsregnskaber ikke rapporterer omsætningen, er det ikke 

muligt at nedbryde ROIC i omsætningshastigheden eller overskudsgraden for virksomhederne.  

 

11.2.3 Niveau 3 – Analyse af overskudsgraden og omsætningshastigheden 

På det sidste niveau analyseres overskudsgraden og omsætningshastigheden. Overskudsgraden analyseres 

ved EBITDA, EBIT og NOPAT marginerne, som er de underliggende drivere af driftsoverskuddet. EBITDA og 

EBITDA-marginen er et vigtigt nøgletal for private equity investorerne, hvilket beskrives i afsnit 12.  

Omsætningshastigheden analyseres ved at kigge på styringen af arbejds- og anlægskapitalen.  

 

Fitness World 

I 2010 havde Fitness World en EBITDA-margin på 26,8%. I 2011 var EBITDA-marginen steget til 31,1%, hvilket 

er det højeste i perioden. I 2013 var denne formindsket til 25,2%, men steg i 2014 til 26,4%.  

EBITDA er drevet af nettoomsætningen. De to største omkostningsposter er andre eksterne omkostninger og 

personaleomkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame 

administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingkontrakter60. Denne post er vokset fra 232 

mio. i 2010 til 435 mio. i 2014 grundet kædens ekspanderen. 

 

Personaleomkostninger er hovedsagligt udgjort at løn, gager og honorarer61. Denne post er vokset fra 1,2 

mio. i 2010 til 2,2 mio. i 2014. Dette skyldes den fremgangen i antallet af centre som ejes af Fitness World.  

Nettoomsætningen er steget fra 490 mio. kr. i 2010 til 960 mio. kr. i 2014, hvilket gør at EBITDA-marginen 

ligger på et stabilt niveau i perioden.  

 

                                                
60 Fitness World årsregnskab 2014 
61 Fitness World årsregnskab 2014 
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Posten Af- og nedskrivninger adskiller EBIT fra EBITDA. Af- og nedskrivninger stiger markant i 2012 og 2013, 

hvilket reducerer EBIT-marginen, på trods af at EBITDA stiger. Dette sker som en følge af en stor forøgelse af 

anlægskapitalen, da Fitness World udvider sin forretning. NOPAT marginen var på 13% i 2010 og 17,4% i 

2011. Herefter mindskes den til 10,2% i 2013 og stiger til 12,7% i 2014.  

 
Tabel 7: EBITDA, EBIT og NOPAT margin, Fitness World 

 
Kilde: egen tilvirkning & Fitness World årsregnskab 2010-2014 

 

For at analysere omsætningshastigheden fokuseres der på kapitalbindinger i anlægs- og arbejdskapitalen. En 

oversigt over kapitalbindingerne ses i følgende tabel. 
 

Tabel 8: kapitalbindinger for Fitness World 2010-2014 

 
Kilde: Egen tilvirkning & Fitness World årsregnskab 2010-2014 

 

Den inverse omsætningshastighed som ses i tabellen udtrykker, hvor mange øre der er bundet i 

arbejdskapitalen og anlægskapitalen til at skabe én krones salg. Arbejdskapitalen har været stødt faldende, 

fra –129 mio. I 2010 til –241. Mio i 2014.   

 

Fitness World har de største kapitalbindinger på kortfristede driftsaktiver i varelagre og tilgodehavender.  

Fitness World leaser størstedelen af deres driftsmateriel, hvilket gør at der i denne post er bundet meget 

kapital. Fitness World har stor succes med at skabe et stort salg på baggrund af en "negativ" investeringer i 

arbejdskapitalen. Kreditpolitikkerne styres, samtidigt med at kreditfaciliteterne fra leverandører udnyttes 

godt. Dette medfører at arbejdskapitalen bliver negativ, hvilket er positivt for virksomheden. 

 

Arbejdskapitalen er steget fra 273 mio. Kr i 2010 til 791. Mio i 2014 og udgør den største del af den 

investerede kapital fra aktivsiden. Fitness World binder den største mængde likviditet på de materielle 
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aktiver i anlægskapitalen pr. Salgskrone. Det er specielt indretning af lejede lokaler og driftsmateriel samt 

inventar der udgør denne post, hvilket er forventet ift. Mængden af træningscentre der ejes.  

 

Den store mængde kapital som er bundet i anlægskapitalen gør at omsætningshastigheden falder hvert år i 

den analyserede periode, på trods af at Fitness World er dygtige til at styre arbejdskapitalen.  

 

Fitness DK 

 

I 2010 havde Fitness DK en EBITDA-margin på 11,5%. I 2011 var EBITDA-marginen på det højeste niveau i den 

analyserede periode med 14,3%, hvorefter den i 2013 var blevet formindsket til 11,7%. I 2014 var EBITDA-

marginen igen faldet til 8%.  

 

De væsentligste omkostninger i EBITDA er for Fitness DK andre eksterne omkostninger og 

personaleomkostninger. Sammen med nettoomsætningen er disse poster de tre største drivere for 

overskudsgraden.  

 

Andre eksterne omkostninger dækker over omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på 

debitorer og operationelle leasingaftaler62. Posten udgjorde i 2010 234 mio. og voksede i 2014 til 246 mio. 

kr. Omkostningen er blot steget 12 millioner fra 2010 til 2014, hvilket er minimalt sammenlignet med Fitness 

World.  

 

Lønninger udgør den markant største del af personaleomkostningerne, som i 2010 var på 124 mio. Og som 

voksede til 127 mio. kr. i 2014. Denne stigning er også væsentlig mindre end for Fitness World.  

I modsætning til Fitness World har Fitness DK ikke formået at hæve omsætningen proportionalt mere end 

omkostningerne, hvilket har givet et fald i EBITDA-marginen og overskudsgraden.  

 
Tabel 9: EBITDA, EBIT og NOPAT margin, Fitness DK 

 
Kilde: egen tilvirkning & Fitness DK åresregnskab 2010-2014 

 

Som tabellen viser har EBITDA-marginen udviklet sig med samme mønster som i Fitness World udover i 

2014, hvor Fitness DK i modsætning til Fitness World ikke har formået at hæve EBITDA-marginen fra året før.  

 

I 2014 ligger EBIT-marginen helt nede på 0,5%. For nystartede virksomheder i vækst er dette ikke 

problematisk, men får en etableret virksomhed som Fitness DK er det ikke positivt.  

                                                
62 Fitness DK årsregnskaber 2014 
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NOPAT viser at Fitness DK i alle de analyserede år har skabt positivt lønsomhed af alle driftsaktiviteter der 

relatere sig til kerneaktiviteten. NOPAT-marginen var i 2011 på 5%, men er siden faldet til 0,3% i 2014. På 

trods af at driften fra kerneaktiviteterne er lønsomme, har Fitness DK i 2014 et væsentligt problem, da 

omsætningen er faldet og NOPAT-marginen er tæt på 0. I nedenstående tabel er kapitalbindingerne for 

Fitness DK vist. 

 
Tabel 10: Kapitalbindinger for Fitness DK 

 
Kilde: egen tilvirkning & Fitness DK årsregnskab 2010-2014 

 

Arbejdskapitalen er steget fra 67 mio. I 2010 til 111 mio. I 2014. Fitness DK har den største del af 

arbejdskapitalen bundet i tilgodehavender. I 2014 var kapitalbindingerne pr. Krones salg på 45,5%, hvilket 

indikerer at virksomheden ikke styre sin kreditpolitik  godt. Omsætningen er ikke forøget markant i perioden, 

hvilket antyder at Fitness DK puster omsætning op ved at overfylde sine distributionskanaler.  

 

Fitness DK udnytter ikke fordelen ved leverandørkreditter i samme grad som Fitness World.  

Virksomheden binder mest kapital i andre kortsigtede driftsforpligtelser, som hovedagligt tæller anden gæld. 

Fitness DK har en stor udfordring i styringen af arbejdskapitalen.  

 

Anlægskapitalen er for Fitness DK steget fra 113 mio. I 2010 til 175 mio. I 2014. De materielle aktiver binder 

den største mængde kapital blandt anlægskapitalen hos Fitness DK. Denne udgøres af to poster; indretning 

af lejede lokaler samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar.  

 

Loop Fitness & Crossfit Copenhagen 

Da Loop Fitness og Crossfit Copenhagen i deres årsregnskaber ikke rapporterer omsætningen, er 

dekomponeringen på niveau 3 heller ikke foretaget for disse kæder.  

 

 

11.3 Konklusion på dekomponering af ROE 
 

Denne analyse har fundet frem til at egenkapitalforrentningen fra fitnesskæderne i denne branche primært 

kommer fra driftsaktiviteterne. Dette er tilfældet i Crossfit Copenhagen, Fitness DK og Fitness World. Det er 

kun Loop Fitness der adskiller sig fra dette, hvilket formentlig kan skyldes beregningsmetoden anvendt i 

denne opgave.  
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ROIC er påvirket af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. Disse to nøgletal er begge 

pressede for Fitness World og Fitness DK grundet den hårde konkurrence på markedet og de mange 

investeringer der følger med for at adskille sig fra konkurrenten. Det ses at det primært er overskudsgraden 

der påvirker ROIC for virksomhederne i denne branche.  

 

Branchen er præget af meget høje eksterne omkostninger, hvilket skyldes leasingen af udstyr og ejendomme 

som træningscentrene indrettes i. Derudover er det personaleomkostningerne der er den største 

omkostningspost for virksomhederne i branchen.  

 

Fitness World har i modsætning til Fitness DK formået at styre deres kreditpolitikker særdeles godt. 

Problemet for Fitness DK er at de binder store ressourcer i tilgodehavender til kunderne, hvilket ikke er 

tilfældet for Fitness World der har negativ arbejdskapital.  

Det er generelt tilfældet i branchen at der bindes store mængder ressourcer i anlægskapitalen og i de 

materielle aktiver.  

 
 

12 Udvælgelse af den mest attraktive opkøbsmulighed for målgruppen på 

baggrund af definerede KPI’er 
 

Som nævnt i afsnit 5.1, vil opgaven nu fokusere på udvælgelsen af den mest optimale opkøbsmulighed for 

private equity investorerne i den definerede målgruppe. Denne udvælgelse sker på baggrund af en række 

KPI’er (key performance indicators), som forklarer ved private equity investorer kigger på, når de udvælger 

en virksomhed til opkøb.  

 

Dette afsnit vil først og fremmest forsøge at klarlægge de vigtigste KPI’er for opgavens målgruppe. KPI’erne 

udvælges på baggrund af fire undersøgelser og interviews ift. udvælgelseskriterierne.  

Dernæst vil KPI’erne blive analyseret, med henblik på at bestemme, hvilken virksomhed der vil være den 

mest oplagt opkøbsmulighed for private equity investorerne i målgruppen. 

Afsnittet vil afsluttes ved valget af virksomheden efterfulgt af en nærmere definition af målgruppen. 

 

12.1 Udvælgelseskriterier – undersøgelse 
 

Professor i iværksættervirksomhed og forhenværende dekan Daniel F. Muzyka fra Insead i Frankrig har 

undersøgt hvad investeringsselskaber i Europa har som evalueringsparametre når de vurderer 

investeringsforslag. Undersøgelsen viser at der er udbredt enighed blandt de europæiske 

investeringsselskaber, og at de generelt anvender den samme model når de skal evaluere forslag, uanset 

hvilket udviklingsstadie virksomheden det drejer sig om, befinder sig på63.  

Undersøgelsen blev afsluttet med en top 35 over de vigtigste parametre. Nedenfor vises top 11. 

 

                                                
63 Muzyka, Daniel og Birley, Sue, 1998: Hvad investeringsselskaberne holder øje med 
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Tabel 11: Rækkefølgen af de faktorer som overvejes når investeringsforslag evalueres 

 
 

Den fulde analyse viser, at forudsigelser om de finansielle resultater tildeles noget vægt, men som tabel  11 

med top 11 viser, overskygges de finansielle resultater af overvejelser om især ledelsens kompetencer. Det 

forventede afkast af investeringen som typisk er det afgørende parametre for om investeringen sidenhen er 

succesfuld, rangerer først som nr. 11 på listen, hvilket kan tolkes som om, at de finansielle forudsigelser først 

bliver interessante, når et godt virksomhedsgrundlag er en realitet.  

 

12.2 Udvælgelseskriterier - Interview med Sanna Suvanto-Harsaae, tidligere 

bestyrelsesformand for Europas næsstørste fitnesskæde SATS-ELIXIA fra 2010-2013 
 

Sanna Suvanto-Harsaae er uddannet inden for strategi og marketing management, udnævnt som den 3. 

mest powerfulde forretningskvinde i Finland 2016, udnævnt som årets bestyrelseskvinde i Danmark 2014, og 

har siddet i diverse virksomheder som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand gennem de sidste 13 år. 

Sanna har gennem bestyrelsesposter i Duni AB, Symrise, BTX Group A/S, Jetpak Sverige AB, Candyking, SATS 

ELIXIA, Sunset Boulevard, BabySam, Paulig Group, Upplands Motor, Clas Ohlson, VPG/BFG Holding, SAS 

(Scandinavian Airlines), Altia Plc, Footway og Broman Group Oy dybdegående erfaringer i forhold til 

forhandlinger med private equity investorer og kapitalfonde. Sanna er yderst relevant for afhandlingen, da 

hun på den ene side både har meget viden om hvad private equity lægger vægt på ved investeringsforslag, 

men da hun også har siddet som bestyrelsesformand for nordens største fitness kæde SATS-Elixia, og 

derigennem forstår fitness markedet, og de konsolideringer og opkøb som der tidligere har været i 

branchen.  

 

Interviewets formål er at klarlægge hvad private equity og kapitalfonde lægger vægt på når de vurderer 

investeringsforslag. Derudover har interviewet til hensigt at klarlægge hvad der specifikt er essentielt for 

succes på fitness markedet, og hvad private equity investorer især lægger vægt på når investeringsforslag 

vurderes inden for denne branche.   

 

Interviewet med Sanna danner ikke alene grundlag for de investeringskriterier som private equity og 

kapitalfonde har, men skal bidrage til den samlede konklusion som blandt andet dannes på baggrund af 
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dette interview, det forrige afsnit med den akademiske undersøgelse, og de næste afsnit med interviewet af 

Lennart Meineche, som er tidligere CEO for Tryghedsgruppen fra 2006-2011 og Vest-Fyn Kapital.  

 

Interviewet er blevet optaget og efterfølgende transskriberet. Spørgsmålene der var tilsendt på forhånd er 

vedlagt i bilag 2 sammen med transskriberingen af de væsentlige citater fra interviewet. Der er angivet 

hvilket minut i interviewet som svarene forekommer, hvor (x,y,z) angiver time, minut, sekund. Citaterne er 

kun et uddrag af det fulde interview.   

 

Ud fra interviewet med Sanna Suvanto-Harsaae kan det udledes, at det ikke kun er kvantitative målbare 

parametre som er vigtige, men at det strategiske og taktiske element også er essentielt for en succesfuld 

investering. I resultatopgøresen fremhæves EBITDA, og den tilhørende EBITDA-margin og EBITDA-multipel 

som det vigtigste nøgletal. Stabile cash-flow generende virksomheder foretrækkes af private equity 

investorer, da det sikrer investorerne et stabilt afkast: 

 

(0.2.0) ”Simplificeret set kigger private equity på en P&L (profit and loss statement). Det man taler meget om 

i private equity er multipler. Det er EBITDA-multiplen, ikke EBIT-multiplen (…) I simpleste forstand prøver man 

at købe virksomheden på lav EBITDA multipel, og så vil man gennem ens ejerskabsperiode øge EBITDA”. 

 

(0.3.0) ”Den drivende kraft er multiplen. Derudover ser man på om virksomheder eller brancher er 

kendetegnet af forholdsvis lav EBITDA, men af meget positive cash-flows”.  

 

(0.5.0) ”Det er vigtigt at forstå denne sammenhæng mellem omsætning, bruttomargin, faste omkostninger, 

EBITDA, afskrivninger og EBIT. Man snakker meget om multiplen på EBITDA-marginen”.  

 

(0.7.0) ”Hvis din EBITDA er meget lav men til gengæld er meget cash-flow generende, kigger man både på 

EBITDA-mutiplen og turnover-multiplen”. 

 

Historisk performance er det absolut vigtigste parametre, da det viser, om virksomheden er i stand til at 

levere de lovede resultater. Den ideelle længde på historisk track-record kan være problematisk at anføre, da 

en for lang positiv track-record, i værste tilfælde kan indikere, at virksomheden har toppet: 

 

(0.15.0) ”Så kommer det vigtigste når man har valgt en virksomhed. Det absolut vigtigste er faktisk historisk 

performance – have done it, can do it. Men så er spørgsmålet ift. historisk performance om hvor langt tilbage 

man skal gå. Det bedste er nok hvis du kan få en 3 års track record. Det kan også være et problem hvis du har 

en for lang track record, så spørger man, har virksomheden toppet? Så derfor tror jeg, at man oftes kigger på 

historisk performance på omkring 3-7 år”.  

 

Væksten i markedet analyseres, da det formindsker chancen for en dårlig investering, hvis markedet generelt 

set vækster: 

 

(0.9.0) ”Det næste man ser på er ofte at se på markeder og branche (…) Man kigger på om der 

grundlæggende set findes vækst i branchen. Det er lettere at surfe når markedet vækster, fuck-up 

mulighederne er mindre når branchen vækster. Du får lidt mere gratis når branchen vækster”.  
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Den største fejl der bliver lavet i private equity handler, er med hensyn til ledelsen, som ikke bliver analyseret 

nok. Det svære består i at udvikle ledelseskompetencer i de virksomheder som købes, og oftest består fejlen 

i, at investorerne ikke får udskiftet ledelsen. Denne konklusion er netop hvad forrige afsnit viser, der 

fremhæver, at de finansielle forecasts først bliver interessante, når ledelsen og virksomhedens strategiske 

situation er godkendt: 

 

(0.20.0) ”Den største fejl private equity laver i due diligencen er med hensyn til ledelsen. Man har enormt 

svært ved at udvikle ledelseskompetencer på de virksomheder som man køber. Den største fejl ligger i, at du 

ikke får skiftet ledelsen, og hvis du ikke får skiftet ledelsen hurtigt nok, så taber du sindssygt meget tid. Og når 

jeg mener fejler, mener jeg ikke konkurs, men bare der hvor den kritiske fejl begås. Når vi køber en virksom 

laver vi faktisk 3 cases. Vi laver en management case med meget potentiale, så en bad case, og så en base 

case der går midt imellem. Når vi så efter 5 år kigger tilbage og se hvor gik det galt, er det næsten altid ift. 

ledelsen”. 

 

Der er ikke nødvendigvis ét afkastkrav til den givne investering, da private equity investorer opererer ved, at 

der oprettes en fond, som samlet set efter 3-7 år skal have et vis afkast. Investeringen skal ses som et aktiv, 

som er en del af en portefølje. Det handler dermed om at skabe en portefølje af forskellige virksomheder i 

forskellige brancher, og med forskellige risiko – og afkastprofiler: 

 

(0.27.0) ”Du har ikke nødvendigvis et afkastkrav på en specifik investering, men du har et 

gennemsnitsafkastkrav. Du skal tænke på fonden som en portefølje af aktier. Du vil ikke udelukkende have 

risiko på din portefølje, men have nogen som regnes med at vækste meget, og andre som regnes med at være 

stabile. Man plejer at sige, at man vil ligge bedre end børsmarkedet på den samme periode as a rule of 

thumb”. 

 

De fleste private equity investorer sigter efter at få aktiemajoriteten, så de kan træffe beslutningerne, dvs. at 

der sigtes efter en ejerandel på minimum 51%. Derudover foretrækker investorerne typisk at have ledelsen 

med som ejere, med en ejerandel på 5-10%: 

 

(0.32.22) ”De fleste vil have majoritet men der er visse private equity investorer som har minoritetsandel som 

strategi. De fleste vil sige 51% ejerskab og man vil meget gerne have andre ejere. Man vil rigtig gerne have 

ledelsen med som ejere og gerne med ejerandele på mellem 5-10%. En god ide er at få de gamle ejere med”. 

  

(0.35.0) ”Det hænder at private equity siger nej til bestyrelsen eller ledelsen som ikke vil være medinvestorer”. 

 

Private equity investorerne foretrækker virksomheder med lav gældsandel, således at det er muligt at geare 

virksomhederne - omkring 60% gæld, og 40% egenkapital. Der skal dog oftes tages stilling til governances 

eller lignende fra de banker som udlåner pengene, således at specifikke krav om udbyttebetalinger eller ny 

optagende gæld overholdes. Det foretrækkes ofte at target selskabet nedbringer den ny optagende gæld 

inden virksomheden igen sælges: 
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(0.36.24) ”Dem der laver private equity er rigtig gearet, omkring 60% gæld, 40% egenkapital. Oftes stiller 

man fra bankens side governances – Hvor meget gæld må man have i forhold til fx EBITDA er oftes en 

governance der stilles. Banklånene er oftes af forskellig slags, nogen betales løbende, mens andre først 

betales når virksomheden sælges igen. 

 

(0.39.0) ”De bedste private equity virksomheder som jeg har været en del af, der har vi været i stand til at 

betale hele lånet ud inden vi sælger - så der har vi solgt en gældsfri virksomhed”. 

 

I forhold til fitness branchen er et af succes kriterierne placeringen af centrene. Det handler om lokation, og 

at medlemmerne ved præcist hvor de kan træne inden for kort tid: 

 

(0.48.0) ”I fitness branchen vil du have at centret skal ligge minutter fra arbejde eller hjem, det handler om 

lokation, lokation, lokation. Og når du er størst og bedst får du de bedste lokationer. Der findes kun få nicher 

som kan performe uden god lokation”.  

 

En af udfordringerne ved lokationen er dog, at det oftes tager lang tid at få de bedste lokationer, hvilket var 

tilfældet, da Fresh Fitness skulle ind på det danske marked: 

 

(0.59.31) ”Husk at det tog lang tid for Fresh Fitness at etablere sig, hvilket har noget at gøre med lokation. 

Det handler om at have de bedste lokationer. Men absolut er der plads på markedet, men det tager lang tid. 

Du kan tegne en kontrakt i dag om fx at få lokationen om 2-3 år. Går det at åbne en ny Fresh Fitness? Ja hvis 

du spørger mig men det er en 5-6 års plan fordi det tager så lang tid at få lokationerne. Det som jeg tror at 

Fitness World har lært, er ikke at slippe lokationerne”. 

(1.04.30) ”Retail er kendetegnet ved, at hvis du ikke åbner nye butikker, vokser du ikke. Det samme er 

kendetegnet ved Fitness, at hvis du ikke åbner nye centre vokser du ikke” 

 

Derudover handler det om gruppedynamik og personlige trænere: 

 

(0.51.16) ”Der findes ingen ide I at have en håndfuld centre. In retail business, you either go in, or you don’t”.   

 

(0.51.14) ”Det som Fitness DK ikke har forstået er, at folk træner i grupper.  Vi sørgede for at SATS’ trænere 

blev sendt til La Santa, og samtidig har vi vores egen træningsskole, så vi kan have de bedste instruktører. Det 

handler om gruppedynamikken og personlige trænere, og er det Fitness DK ikke kan”. 

 

En af udfordringerne ved success på fitness markedet er ift. strukturen. Fitness markedet ligner 

retailbranchen, hvor henholdsvis hver butik og fitnesscenter har deres egen leder. Det kan være svært at 

videre kommunikere en fælles strategi som eksempelvis bliver udformet fra hovedsædet:  

 

(55.23) ”Turnarounds på retail er svær. Husk på strukturen. Du har flere forskellige centre med fx en chef i 

hvert center. Centerlederen er måske blevet chef fordi at han er meget træningsinteresseret men uden nogen 

økonomisk eller strategisk uddannelse, så selv om du sidder og laver en strategi fra hovedkvarteret, skal du 

ligesom have hvert center til at følge med også. Så en turnaround på retail tager utrolig længere tid end fx en 

turnaround på eksempelvis en fabrik”. 



   
 

  46 af 146 
 

12.3 Udvælgelseskriterier - Interview med Lennart Meineche, tidligere CEO for 

Tryghedsgruppen 
 

Lennart Meineche er forhenværende CEO for TryghedsGruppen fra 2006-2011, og har i denne periode 

samtidig siddet i bestyrelsen i selskaberne Quick Care A/S (health care), Previa Sundhed A/S (health care), 

Kærkommen A/S (elderly care), Sahva A/S, (health care), Hamlet A/S (health care), Previa AB (health care), og 

SATS Holding AB (fitness). Lennart Meineche var fra 2006-2011 bestyrelsesmedlem i fitnesskæden SATS. 

TryghedsGruppen købte i 2006 SATS, men tabte efterfølgende trecifrede millionbeløb på fitnessbranchen. I 

2013 blev SATS’ seks danske centre solgt til Fitness World pga. hård priskonkurrence. I 2014 blev 

fitnesskæderne SATS, ELIXIA og Fresh Fitness lagt sammen. I december 2014 blev Fresh Fitness solgt til 

Fitness World. Tryghedsgruppen ejer i dag 49% af Health & Fitness Nordic som ejer SATS-ELIXIA.    

Lennart Meineche er en relevant kilde, da han har siddet som direktør for Tryghedsgruppen som har 

foretaget investeringer i fitness branchen. Han har siddet i flere forskellige bestyrelser inden for sundhed og 

træning, og har derigennem grundig kendskab til fitness branchen.  Formålet med interviewet er at 

klarlægge hvad som er nøglen til succes på det danske fitness marked. 

 

Som Sanna Suvanto-Harsaae jf. forrige interview også fremhævede, og jf. undersøgelse fra DIF i afsnit 6, 

fremhæver Lennart Meineche, at sociale aspekter påvirker valg af fitness kæde: 

 

(0.10.0) ”Fitness branchen er lidt præget af, at hvis du er nr. 1, så har du alt andet end lige lettere ved at 

trække folk til, fordi der kan være det her med at selvfølgelig vil du ikke træne i et center hvor der er totalt 

overproppet, men du vil gerne træne i et center hvor dine venner træner, så derfor er der sådan lidt af en 

selvgenerende effekt”. 

 

Når medlemmerne vælger kæde efter hvor vennerne træner, vil den førerende aktør på markedet alt andet 

end lige have nemmere ved at slå igennem med kampagner og tiltrække nye medlemmer:  

 

(0.10.28) ”Da jeg regnede på det på et tidspunkt, var hver 10. Stockholmer medlem af SATS. Det var en enorm 

stærk position vi havde i Stockholm, og det var sådan en selvgenererende succes, fordi jo flere der var, jo flere 

blev der trukket til”. 

 

(0.10.58) ”I Danmark lå vi i SATS nr. 3 og haltede hele tiden efter. Vi havde for lidt power, for lidt 

markedspower til at slå igennem på kampagner”. 

 

I forhold til den nuværende konkurrencesituation på det danske fitness marked fremhæver Lennart 

Meineche Fitness World som en attraktiv case, mens Fitness DK har udfordringer med konceptet: 

 

(0.11.20) ”Hvis du sidder som investor i dag og kigger på fitness branchen i Danmark – hvis du fx kigger på 

Fitness World, så er det en attraktiv case, men kigger du på Fitness DK, så er den svær”.  

 

(0.17.0) ”Fitness DK kører meget den der outdoor kombination med at du skal se dit medlemskab som 

bredere end bare at gå over i et fitness center. Men de har stået meget i stampe. De har jo ikke volumen til at 

kunne køre de kampagner som Fitness World kan, og igen er der det her med, hvor træner ens venner henne”.  
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I forhold til nye muligheder for at komme ind på det danske fitness marked fremhæver Lennart Meineche, at 

der er mulighed for at konkurrere på lavprissegmentet, som Fresh Fitness tidligere har gjort, og hvilket også 

er set i Europæisk regi: 

 

(0.11.53) ”Fresh Fitness var et godt koncept der ligesom prøvede at angribe Fitness World nede fra”. 

 

(0.12.55) ”Nu kan man sige, at Fitness World casen for FSN Capital, den handler om at tage Fitness World til 

Polen og ekspandere den vej. Alle har altid troet at Fitness World ville bevæge sig nord på, da marginerne alt 

andet end lige er højere”.  

 

 (0.15.17) ”Fitness World var gået ind på det danske marked i sin tid med noget der hed 99 og 159 kr. og 

bevægede sig op til 199 kr. som et prispunkt – og er kommet over 200 kr. Samtidigt har vi set at nogen 

discountkæder i Tyskland og andre steder i Europa, som kunne lægge noget lavere, og mange af dem kørte 

ubemandede, og det gjorde, at der var markedspositionering som lå og underbød Fitness World, og den er 

der helt sikkert stadigvæk efter at Fitness World har købt Fresh Fitness”.  

 

(0.16.4) ”Hvis man skal angribe Fitness World på det danske marked, så skal man ikke tage et eller andet 

high-class, eller angribe oppefra, man skal tage dem nedefra. Men det er klart at Fitness World er ekstremt 

aggressive. Vi oplevede, at ligeså snart at vi havde kigget på et lejemål i Fresh Fitness, så var Fitness World 

der straks for at forsøge at undgå, at Fresh Fitness ekspanderede for meget”.  

 

(0.24.25) ”Hvis man er investor i dag på det danske Fitness marked er det Fitness World, og ellers skal du ud 

på nicheområdet”.  

 

(0.25.17) ”Så jeg vil sige niche eller en discount kæde. Discount kæde findes ikke rigtig efter at Fresh Fitness, 

men der kunne godt være et markedspotentiale for det”.  

 

Ligesom i interviewet med Sanna Suvanto-Harsaae, lægges der vægt på track-record og ledelsens 

kompetencer når investeringsforslag skal vurderes: 

 

(0.19.45) ”Track-recorden er vigtig, vi går ind og laver due diligence, hvor vi ser på ledelsen. Vi kigger en del 

på verifikation af den plan som ledelsen har lagt – Er der realitet i den og hvad skal der til”.  

 

(0.24.50) ”Det med prisen på en virksomhed, du kan let købe noget lort for dyrt. Uanset for billigt det er - hvis 

du starter med at tabe penge på det, hvis du skal kæmpe med at hive penge hjem, så er det lidt ligegyldigt 

hvad du har betalt, hvis det i øvrigt er noget du skal skyde penge ind i. Så hellere købe noget medvind, og 

betale lidt ekstra for det”.  
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12.4 Konklusion på udvælgelse af Key performance indicators (KPI’er) 

 

De finansielle nøgletal er vigtige i forhold til at udvælge den mest attraktive fitness kæde at investere i for 

private equity og kapitalfonde. Jf. interviewet med Sanna Suvanto-Harsaae fremhæves EBITDA, og en 

virksomheds evne til at genere stabile cash flows som en vigtig faktor. Sanna Suvanto-Harsaae og Lennart 

Meineche er enige om at track-record er yderst relevant for vurdering af investeringsforslag, hvorfor dette vil 

være et af parametrene som danner baggrund for udvælgelse af den mest attraktive fitness kæde at 

investere i. Da der ikke er nogen entydig konklusion om hvilke finansielle tal som udvælgelsen skal baseres 

på, vil udvælgelsen blandt andet tage udgangspunkt i de klassiske nøgletal som return on invested capital 

(ROIC), return on equity (ROE), net operating profit after tax (NOPAT), og det frie cash flow til henholdsvis 

virksomheden og ejerne (FCFF og FCFE).  

 

Fælles for den akademiske undersøgelse og de to interviews er, at ledelsen i target virksomheden er 

essentiel for en succesfuld investering, hvorfor dette vil danne baggrund for udvælgelse af den mest 

attraktive fitness kæde. 

 

Den akademiske undersøgelse fremhæver intet om strategiske overvejelser, men fremhæver generelt set 

kun ledelsens kompetencer som de vigtigste overvejelser ved vurdering af investeringsforslag. Sanna 

Suvanto-Harsaae og Lennart Meineche fremhæver virksomhedernes strategisk position, og hvor markedet i 

fremtiden vil bevæge sig hen som et vigtigt succes kriterie at have for øje. Sanna Suvanto-Harsaae 

fremhæver især vigtigheden i at forstå fitness branchens struktur som ligner retailbranchen, og som kan give 

nye aktører på markedet udfordringer, og samtidig være en fordel for erfarende fitness kæder. I relation til 

private equity investorer, er det især centralt at have for høje, at turn-arounds i denne branche tager 

længere tid, og da private equity og kapitalfonde skal have realiseret deres afkast i løbet af 3-7 år efter at en 

investering er foretaget, er det klart at foretrække virksomheder som ikke har større udfordringer. 

Begge personer fremhæver det sociale aspekt, hvor et af kriterierne til success på fitness markedet er at 

forstå, at medlemmerne træner i grupper, og oftes foretrækker at træne hvor vennerne træner. Ligeledes 

fremhæver de begge, at lokationen af fitness centrene er vejen til success. Lennart Meineche perspektiverer 

til sine erfaringer fra SATS, hvor det på fitness markedet er en klar fordel at være markedsleder, da man vil 

have lettere ved at slå igennem med kampagner og tiltrække nye medlemmer.  
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13 Sammenligning af fitness kæderne baseret på udvalgte key 

performance indicators 
 

13.1 Sammenligning af vækst i omsætning 

 
Tabel 12: Omsætingsvækst i % 

 

 

Crossfit Copenhagen performer bedst målt ud fra vækst i omsætning, efterfulgt af Fitness World. i toplinien 

medfører at Crossfit Copenhagen og Fitness World vil have nemmere ved at forbedre resultatet år til år, 

uden i højere grad at skulle fokusere på omkostningsminimering. 

 

13.2 Sammenligning af vækst i EBITDA 

 
Tabel 13: EBITDA vækst i % 

 
Loop Fitness viser størst vækst i EBITDA. Loop Fitness er som tidligere beskrevet franchisedrevet, hvor 

opgørelsen af resultatet og nøgletallene indeholder en vis usikkerhed. Crossfit Copenhagen ligger med i 

gennemsnittet 34% vækst i EBITDA som den næst bedste.   
 

Tabel 14: EBITDA-margin

 
 

 

Fitness World har en konstant EBITDA-margin på omkring 27%, hvor Fitness DK ligger med 12% i 

gennemsnittet, men med en svagt faldende tendens. Crossfit Copenhagen ligger med i gennemsnittet 10%, 

Omsætning, vækst i % 2011 2012 2013 2014 Gennemsnit
Fitness World 23% 29% 12% 12% 19%
Fitness DK 5% 0% 1% -5% 0%
Loop Fitness* - - - - -
Crossfit Copenhagen** - 25% 20% 21% 22%
*Loop Fitness viser ikke omsætning i regnskabet.

**Crossfit Copenhagen viser ikke omsætning i regnskabet. Omsætningen er budgetteret ud fra antal medlemmer.

Kilde: Egen tilvirkning

EBITDA, vækst i % 2011 2012 2013 2014 Gennemsnit
Fitness World 42% 6% 10% 16% 19%
Fitness DK 31% -4% -14% -35% -6%
Loop Fitness 136% 12% 133% 37% 80%
Crossfit Copenhagen 41% 34% 91% -32% 34%
Kilde: Egen tilvirkning

EBITDA-margin 2011 2012 2013 2014 Gennemsnit
Fitness World 26% 27% 31% 26% 27%
Fitness DK 14% 14% 12% 8% 12%
Loop Fitness - - - - -
Crossfit Copenhagen 8% 9% 14% 8% 10%
Kilde: Egen tilvirkning
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og tjener markant mindre end de to andre fitness kæder pr. omsatte krone. Crossfit Copenhagen er påvirket 

af, at de er relativt nye på markedet og stadig løbende åbner nye center som kræver leasingaftaler af lokaler, 

og som påvirker EBITDA negativt allerede i de år hvori lejeaftalerne indgås, selvom indtjeningen først 

kommer når centrene efterfølgende åbner.   

 

13.3 Sammenligning af ROIC og ROE 
 
Tabel  15: ROICK og ROE for de analyserede kæder

 
 

 

For yderligere analyse af ROIC og ROE henvises til afsnit 11. Fitness World og Crossfit Copenhagen ligger 

begge med en ROIC på i gennemsnittet 37-38%, og en ROE på henholdsvis 42% og 44%, hvilket er højere end 

for Loop Fitness og Fitness DK. Fitness Worlds ROIC og ROE ligger mere stabilt, hvor Crossfit Copenhagens 

ROIC i 2014 falder til 12% og ROE til 15%.  

 

13.4 Sammenligning af kapitalstruktur  

 
Tabel 16: Gearing

 
 

Private equity investorerne har jf. afsnit 3 ofte for øje af geare deres investering. Ligeledes overvejes det 

ofte, om en leverage buyout (LBO) er mulig, hvor target virksomheden som der investeres i er med til at 

finansiere virksomhedsoverdragelsen. Private equity investorerne foretrækker derfor ofte virksomheder hvor 

gældsandelen i frovejen er lav, således at der er mulighed for at optage ny gæld efterfølgende.  

Fitness DK og Loop Fitness’ kapitalstruktur er udgjort af henholdsvis 76% og 85% gæld, hvilket ikke muliggør 

at optage meget ny gæld. Fitness World har ultimo 2014 43% gæld, og Crossfit Copenhagen 38% gæld.  

 

 

ROIC 2011 2012 2013 2014 Gennemsnit
Fitness World 44% 52% 28% 23% 37%
Fitness DK 12% 9% 6% 0% 7%
Loop Fitness 12% 25% 9% 20% 16%
Crossfit Copenhagen 49% 47% 46% 12% 38%
ROE 2011 2012 2013 2014 Gennemsnit
Fitness World 63% 39% 30% 38% 42%
Fitness DK 28% 18% 12% -3% 14%
Loop Fitness -70% -188% 166% 149% 14%
Crossfit Copenhagen 57% 53% 52% 15% 44%
Kilde: Egen tilvirkning

NRBG/(NRBG+EK) 2011 2012 2013 2014 Gennemsnit
Fitness World 24% 39% 17% 43% 31%
Fitness DK 56% 50% 75% 76% 64%
Loop Fitness - - 97% 85% 91%
Crossfit Copenhagen 12% 11% 11% 38% 18%
Kilde: Egen tilvirkning
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13.5 Sammenligning af FCFF og FCFE 
 

Tabel 17: Cash flows FCFF og FCFE

 
 

Isoleret set er det ikke muligt at udlede om en investering er attraktiv ud fra FCFF eller FCFE. Det informative 

i FCFF og FCFE udledes først, når pengestrømmene tilbagediskonteres med den relevante 

diskonteringsrente, og der igennem giver en værdi på egenkapitalen. Dog kan det udledes, at Fitness World 

alt andet lige vil have en højere værdi, da virksomhedens FCFF er markant højere.  

 

Både Fitness DK, Loop Fitness og Crossfit Copenhagen har samlet set et negativt frit cash flow til 

virksomheden (FCFF) fra 2011 - 2014, hvilket vil give en negativ værdi af egenkapitalen, hvis det antages, at 

pengestrømmene også vil blive således i fremtiden. Det skal noteres, at virksomhedens værdi ikke baseret på 

historiske pengestrømme, hvilket tabel 17  giver et billede af, men derimod fremtidig budgetterede 

pengestrømme. Jf. afsnit 12 er track-recorden dog vigtig, og det må konstateres, at ingen af disse tre fitness 

kæder er relevante for en private equity investor der skal realisere et positivt afkast i løbet af 3-7 år efter at 

en investering foretages, medmindre der gives væsentlig ”rabat” på investeringen, eller at der ligger en 

optimistisk og ”turn-around” strategi i vente. For Fitness World og Crossfit Copenhagen er cash flowet 

primært påvirket negativt af markante investeringer i anlæg. For Fitness DK er cash flowet primært påvirket 

negativt af fald i omsætningen.  

 

13.6 Analyse af ledelsen 

 

Fitness World 

Fitness World skiftede direktør i efteråret 2015 efter at den norske kapitalfond FSN opkøbte kæden. Steen 

Albrechtslund er den nuværende direktør og har arbejdet i Fitness World siden oktober 2015. Steen har en 

kandidatgrad i økonomi og har arbejdet i flere forskellige virksomheder. Han anses som en stærk 

ledelsesfigur grundet hans erfaring og kompetencer.  

Fitness World blev stiftet i 2005 af Henrik Rossing som fra åbningen og frem til nu har været 

bestyrelsesformand, og som fra 2005 – 2008 var kædens direktør.  

 

Næstformanden er Rasmus Ingerslev som var stifteren af Fresh Fitness i 2010 som i starten af 2015 blev solgt 

til Fitness World. Både formand og næstformand har mange års erfaring indenfor fitness branchen.  

FCFF 2011 2012 2013 2014 Sum
Fitness World -2.224 -57.085 144.550 -64.790 20.451
Fitness DK 14.784 13.746 -142.257 25.329 -88.398
Loop Fitness -192 470 -3.794 262 -3.253
Crossfit Copenhagen 171 220 -1.224 -2.091 -2.924
FCFE 2011 2012 2013 2014 Sum
Fitness World 8.651 32.238 39.690 107.578 188.157
Fitness DK 4.795 5.389 -36.010 26.675 849
Loop Fitness 603 1.340 -1.691 -499 -246
Crossfit Copenhagen -2 203 -865 999 335
Kilde: Egen tilvirkning
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Fitness DK 

Fitness DK udskiftede i december 2015 deres forhenværende direktør gennem 2,5 år Thomas  

Bagge Olesen med Jakob Hansen som kom fra en stilling som økonomidirektør. Jakob Hansen har  

arbejdet som økonomidirektør gennem 6 år og har derigennem et indgående kenskab til Fitness  

DK og har primært haft fokus på etablering og udvikling af nye centre . Tidligere har Jakob  

Hansen hovedsageligt arbejdet med controlling og regnskab i flere forskellige selskaber, og sidder på 12. år 

som bestyrelsesformand i Cykelexperten.dk A/S64. Jakob Hansen har ingen iværksættererfaring. Jakob 

Hansen bliver den tredje direktør i Fitness DK på 2,5 år. 

 

Den anden person i ledelsen er Charlotte Karlskov Jensen som samtidig er HR direktør. Charlotte er 

uddannet jurist og har udover arbejdet som HR direktør arbejdet i Fitness DK som HR business Partner og 

Personalechef65. Charlotte har arbejdet i Fitness DK i 7,5 år, hvilket er det meste af hende erhvervskarriere. 

Charlotte har ingen iværksættererfaring.  

 

Den tredje og sidste person i ledelsen er Christian Rau som har arbejdet som salgs- og marketingdirektør 

gennem 2,5 år. Christian har en kandidatgrad i marketing og økonomi, og har primært arbejdet med 

marketing i flere virksomheder som EDC, TDC, Expert og Fullrate. Christian har ingen iværksættererfaring66.  

  

Crossfit Copenhagen 

Ledelsen består af Andreas Brandt-Bang og Klaus Vesti Andersen som begge er stifterne af Crossfit 

Copenhagen. Andreas og Klaus kender hinanden fra tidligere samarbejde i skifirmaet ”SkiAkademiet”, som 

Andreas Brandt-Bang har stiftet, og som uddanner eliteskiløbere. Crossfit blev udviklet i 2001 i USA, men 

først i 2006 stiftede Andreas Brand-Bang bekendtskab med Crossfit som træningsform på internettet. i maj 

2006 prøvede Klaus Vesti Andersen allerførste gang kræfter med Crossfit. Begge har undervist som Crossfit 

instruktører i de først åbnede centre i Danmark og har stor erfaring med Crossfit.  

 

Loop Fitness 

Loop Fitness er franchisedrevet og har derfor ikke en fælles ledelse. Hver enkeltcenter har en ledelse som 

udgøres af franchiseejeren.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 https://www.linkedin.com/in/jakob-hansen-2687013 
65 https://www.linkedin.com/in/charlotte-karlskov-jensen-b7440834 
66 https://www.linkedin.com/in/christian-rau-2098bb 
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14 Udvælgelse af den mest attraktive fitness kæde for private equity 

investorer 
 

Til at starte med skal det konkluderes, at fitness branchen i Danmark jf. afsnittet om markedsudviklingen ser 

ud til at vokse stabilt i de kommende år, hvilket giver god grobund for en investering i en fitness kæde. 

Dernæst skal det konkluderes, at fitness markedet er meget attraktivt for private equity investorer, da 

branchen er kendetegnet som meget ”asset light”, hvor der ikke nødvendigvis skal foretages større 

investeringer i materiel, men hvor lokaler og materiel i stedet kan leases.  

 

Loop Fitness 

Loop Fitness vokser markant mere end de andre tre centre målt på EBITDA, men udfordringen er 

ejerskabsstrukturen. Afhandlingen har den indgangsvinkel, at alle Loop Fitness’ franchisecentre analyseres 

som én samlet enhed, hvilket medfører, at hvis udregningerne skal have nogen form for relevans, må det 

antages, at investor opkøber alle centrene, hvilket ikke vurderes til at være forventeligt. På den anden side 

indeholder udregningerne netop alle centre, hvor nøgletallene som omsætning, EBITDA, ROIC og ROE altså 

er gode, hvilket vil sige, at hvis de dårligt performende centre ikke blev opkøbt, ville regnskabstallene være 

endnu bedre. Når kapitalstrukturen inddrages, er flere af centrene dog højt gældssat, hvilket ikke er 

attraktivt for en private equity investor, som oftest søger sin investering yderligere gearet efterfølgende. Det 

er dog ejerskabsstrukturen som er en deal-breaker for en private equity investor, da det i højere grad vil 

være tidskrævende at skulle forhandle med 30-40 franchiseejere. Ligeledes har private equity investorerne 

et minimumskrav til afkastet på investeringen, hvilket kan udfordres af det frie cash flow til firmaet som i det 

bedste år kun er på 0,5 mio. kr. Konklusionen er, at det ikke er attraktivt for en private equity investor at 

investere i Loop Fitness, primært pga. ejerskabsstrukturen og størrelsen af virksomheden.  

 

Fitness DK 

Fitness DK har i løbet af de sidste tre år ikke haft vækst på toplinjen, og har i 2014 haft en negativ vækst på 

5%. Væksten i EBITDA har tilsvarende i de sidste tre år været negativ, og var i 2014 på -35%. Når toplinjen 

ikke vokser, vil Fitness DK have svært ved at forbedre resultatet, hvilket kun vil være muligt gennem 

omkostningsbesparelser.  

 

Private equity investorer søger vækst i omsætning og især vækst i EBITDA, hvilket mindsker attraktiviteten 

ved at investere i Fitness DK.  

 

Fitness DK minder mere om Fitness World end Loop Fitness og Crossfit Copenhagen, men har alligevel kun 

en EBITDA-margin på 8%, hvor Fitness World ligger med 26%. Fitness DK’s gæld udgør 76% af 

kapitalstrukturen ultimo 2014, hvilket ikke gør det muligt for en private equity investor at geare 

virksomheden yderligere, og foretage en selvfinansiering via eksempelvis en LBO.  

 

Fitness DK tjener ingen penge på driften, hvilket ses ved en ROIC på 0% ultimo 2014.  

 

Fitness DK har inden for det sidste 2,5 år haft tre forskellige direktører, hvilket kan indikere, at der er tvivl om 

i hvilken retning fitness kæden skal gå, og at der løbende har været væsentlige udfordringer. Ledelsen består 
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af tre personer, hvori ingen har iværksættererfaring, hvilket private equity investorer vægter højt. Ledelsen 

består af en CEO som kun har siddet siden december 2015, men som dog har arbejdet i Fitness DK i seks år 

og derigennem har relevant erfaring, en HR direktør som kun har arbejdet i Fitness DK, men ikke med 

strategi, ledelse eller økonomi, og til sidst en økonomidirektør som dog har arbejdet i flere forskellige 

virksomheder inden for marketing, men derudover ingen erfaring med fitness markedet.  

 

Konklusionen er at det ikke er attraktivt for en private equity investor at investere i Fitness DK. Den 

væsentlige årsag skal findes i strukturen i fitness branchen og ved tidshorisonten for en private equity 

investor. Fitness DK’s dårlige resultater er ikke nødvendigvis en deal-breaker, der umuliggør en investering. 

For den rette pris, som formentlig skal påvirkes markant af en form for rabat pga. faldende omsætning, 

faldende EBITDA, og svære strategiske fremtidsudsigter, vil et opkøb godt kunne være muligt. Problemet 

henfalder på strutkuren i branchen, som primært fremhæves i interviewet med Sanna Suvanto-Harsaae, der 

fastlægger, at strukturen på fitness branchen ligner retailbrachen, hvor en turn-around er mulig, men at det 

er en meget langvarig proces, hvilket ikke er attraktivt for PE fonde med 3-7 årige investeringshorisonter.  

 

Fitness World 

Fitness World er den førerende udbyder af fitness på det danske marked og ligger med gode vækstrater i 

omsætning og EBITDA, som dog i 2013 og 2014 er svagt faldende. EBITDA-marginen ligger meget stabilt 

omkring på 26-27% i alle årene, hvilket er i kontrast til de andre kæder, både med hensyn til niveauet, som er 

langt over de andre kæder, men også i relation til stabiliteten, hvilket private equity investorer foretrækker. 

ROIC og ROE er samtidig høje med henholdsvis 37% og 42%. Gælden udgør 43% af kapitalstrukturen ultimo 

2014, hvilket gør det muligt for investorer at ekspandere ved at geare investeringen, og samtidig muliggør en 

leverage buyout.  

 

Fitness Worlds cash flow to firm (FCFF) er kun på i alt 20,5 mio. kr. fra 2011-2014, og var i 2014 negativt med 

64,8 mio. kr. Pengestrømme fra driften har dog de sidste fire år genereret i gennemsnittet 185 mio. kr., og 

har årligt vokset med i gennemsnittet 29%. Årsagen til det negative FCFF skyldes anlægsinvesteringer som 

har været markante i forbindelse med åbninger af nye center, og har eksempelvis fra 2013 til 2014 vokset 

med 266%. Fitness World er en attraktiv private equity case, fordi at størstedelen af anlægsinvesteringerne 

formentlig på nuværende tidspunkt er foretaget, og at der derfor i de kommende år vil drages fordel af øget 

omsætning, og bedre pengestrømme pga. åbning af nye centre.  

 

Fitness World har en ledelse som blandt andet består af stifteren af kæden, stifteren af Fresh Fitness, og en 

CEO der har relevant erfaring fra flere forskellige virksomheder inden for strategi, økonomi og ledelse, og 

som tidligere har været direktør for et amerikansk børsnoteret selskab med en markedsværdi på 8,2 mia. 

dollars. Ledelsen vurderes til at være en god kombination af iværksættere som kender fitness branchen 

godt, og personer med erhvervserfaring ift. ledelse og strategi af større virksomheder, hvilket begge er 

kriterier som private equity oftest fokusere på.  

 

Fitness World blev i 2015 købt at den norske kapitalfond FSN til over 2 mia. kr., som formentlig har som 

formål at vokse i Polen og tage Fitness World på børsen. Da Fitness World lige er blevet opkøbt, vil det 

formentlig ikke være aktuelt og muligt at opkøbe fitness kæden på nuværende tidspunkt. Fitness World 

stræber efter at nå en omsætning på over 2 mia. kr. i løbet af de næste to år, og samtidig komme på børsen. 
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Hvis det ikke lykkes for FSN at komme på børsen med Fitness World, vil der være mulighed for at opkøbe den 

som det såkaldte ”secondary buyouts”, hvor kapitalfonde sælger videre til kapitalfonde. Jf. interviewet med 

Sanna Suvanto-Harsaae fremhæver hun, at kapitalfonde som udgangspunkt selvfølgelig altid sælger til den 

højeste pris, men når det skal vurderes om en børsnotering eller et videresalg skal foretages, foretrækkes et 

videresalg oftes, da videresalget er lettere at gennemføre end en børsnotering som kræver mange 

ressourcer fra virksomheden og især fra ledelsen. Konklusionen er at Fitness World er attraktiv for en private 

equity investor da kæden har en stærk og stabil forretningsmodel, relevant ledelse og gode fremtidsudsigter, 

men da kæden lige er blevet solgt til en kapitalfond, vurderes et opkøb først at være relevant om 2-4 år, hvis 

Fitness World ikke formår at blive børsnoteret.  

 

Crossfit Copenhagen 

Crossfit Copenhagen er en relativ nystartet fitness kæde, som dog åbnede ultimo 2008, men indtil 2014 kun 

åbnede ét nyt center om året.  

 

Crossfit Copenhagen er den fitness kæde med klart størst vækst i omsætningen, som fra 2011-2014 i 

gennemsnittet har været 22% årligt. Målt på vækst i EBITDA, performer Crossfit Copenhagen bedre end både 

Fitness World og Fitness DK. Væksten i EBITDA har fra 2011-2014 i gennemsnittet været 34%. EBITDA-

marginen er en smule presset, og ligger i gennemsnittet på 10%, hvilket er væsentligt lavere end Fitness 

Worlds, og et par procentpoint lavere end Fitness DK. 

 

ROIC og ROE ligger på samme niveau som Fitness Worlds, og er en smule højere end Fitness Worlds ultimo 

2014 (ROIC på 38% og ROE på 44%). Gælden udgør 38% af kapitalstrukturen, hvilket er attraktivt for private 

equity investorer, da der er rum for at investeringen kan geares, og samtidig mulighed for at lave et 

selvfinansieret opkøb via en leverage buyout.  

 

Pengestrømmene fra driften er i alle årene positive, men da Crossfit Copenhagen løbende har åbnet centre, 

hvilket især er sket inden for de sidste to år, er pengestrømmen til selskabet (FCFF) negative i 2013 og 2014.  

 

Ud fra en private equity synsvinkel bør ledelsen ses som en styrke. De to iværksættere som har opstartet 

Crossfit Copenhagen driver begge stadig virksomheden. Begge personer har tidligere erfaring fra åbning af 

nye selskaber, har førhen arbejdet sammen, og er samtidig selv uddannede Crossfit trænere og ved altså 

hvad der kræves i branchen.  

 

Fremtidsudsigterne er positive for Crossfit Copenhagen, som er den førerende udbyder af crossfit i Danmark. 

Crossfit Copenhagen er ikke i direkte konkurrence med hverken Fitness World, Fitness DK eller andre 

mainstream fitness centre, selvom flere af disse centre ligeledes udbyder crossfit træning. Jf. den strategiske 

analyse i afsnit 8, differentierer Crossfit Copenhagen sig markant fra de andre træningsformer, hvilket 

tiltrækker et specifikt segment, og kan retfærdiggøre den højere pris. Den månedlige abonnementspris har 

de sidste tre år været konstant, hvilket betyder at stigningen i omsætningen udelukkende er kommet via en 

øget tilgang af medlemmer. Crossfit Copenhagen har indtil 2014 primært kun været lokaliseret i større byer 

på Sjælland, og specielt i Københavnsområdet, men er fra 2015 begyndt at åbne centre i større byer i Jylland.  
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Crossfit Copenhagen har mulighed for at ekspandere i Jylland, hvilket kan sikre den fremtidige vækst i 

omsætningen. Crossfit Copenhagens pengestrømme er i 2014 og 2015 negativt påvirket af øget 

anlægsinvesteringer, og forventes også at være det i 2016, 2017 og evt. 2018. Den fulde positive effekt af 

investeringerne i nye centre vil derfor først komme til fulde udtryk efter 2018, hvor det forventes at 

pengestrømmene vil være markant forbedret, da åbning af nye centre vil falde, mens der derimod vil drages 

fordel af en øget tilgang i medlemmer pga. åbninger af nye centre i 2016, 2017 og evt. 2018.  

 

Konklusionen er at en investering i Crossfit Crossfit er attraktivt for private equity investorer, men at 

investeringen skal betragtes som en investeringscase, hvor pengestrømmene først efter nogle år vil være 

positive. Crossfit Copenhagen har kombinationen af høj toplinievækst, høj vækst i EBITDA som investorer 

især foretrækker, lav gældsandel hvilket mulighed en gearet og selvfinansieret investering, en stærk ledelse 

bestående af iværksættere som kender fitness markedet, og en virksomhed som har en stærk position inden 

for sin niche. Usikkerheden for en private equity investor er investeringsdelen. Private equity og kapitalfonde 

skal have realiseret afkastet i løbet af 3-7 år efter at investering er foretaget og foretrækker derfor ofte 

modne virksomheder med stabile pengestrømme, hvilket ikke vil være tilfældet i de første par år i dette 

tilfælde efter en overtagelse. Det vurderes at Crossfit Copenhagen er den bedste investeringscase for PE 

investorerne i målgruppen.  

 

 

14.1 Indsnævring af målgruppen 
 

Crossfit Copenhagen har en omsætning på lige under 50 mio. kr., hvilket begrænser målgruppen. 

Investeringscasen vil henvende sig til de mindre kapitalfonde i målgruppen. Målgruppen indsnævres derfor 

til den første gruppe af investorer som investerer i mindre virksomheder med værdi mellem 0 – 500 mio. Kr.  
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15 Budgettering 
 

Budgetteringen tager sit udgangspunkt i den strategiske og finansielle analyse fra afsnit 8-11. Formålet med 

afsnittet er at give et bud på den fremtidige udvikling i selskabet. Budgetteringen danner grundlag for 

værdiansættelsen af Crossfit Copenhagen og benyttes også i LBO afsnittet. I afsnit 15.1 udarbejdes der et 

estimat på den historiske omsætning for Crossfit Copenhagen fra 2011-2015 

 

I værdiansættelsen vil adjusted present value (APV) og discounted cash flow (DCF) modellen blive anvendt. 

Begge modeller er to-trins modeller, hvilket betyder, at der arbejdes med to perioder, nemlig 

budgetperioden og terminalperioden67. Budgetperiodens længde, og terminalperiodens vækstrate 

fastlægges derfor i afsnit 15.2. 

 

15.1 Estimering af historisk omsætning baseret på antal medlemmer 

 

Crossfit Copenhagen offentliggør ikke omsætning eller antal medlemmer, og viser ikke fordelingen af 

medlemmerne baseret på hvorvidt de er studerende eller ikke-studerende. Fra Crossfit Copenhagens 

hjemmeside, og avisartikler skrevet om træningsformen, fremgår det at Crossfit Copenhagen havde 4.000 

medlemmer ultimo 201168, 5.000 medlemmer ultimo 201269, og 9.000 medlemmer i starten af 201670.  

 

Crossfit Copenhagen tilbyder tre forskellige medlemskaber, hvor det ene er et almindeligt abonnement til 

449 kr. om måneden. De to andre er henholdsvis studieabonnementer og billigabonnement med begrænset 

adgang, som begge koster 369 kr. om måneden (ingen abonnementspriser har ændret sig siden 201271). 
 

Tabel 18: Estimeret historisk omsætning for Crossfit Copenhagen

 
*31/10-2011 **09/01-2013 ***12/04-2016 – Kilde: Crossfitcopenhagen.dk, Berlingske (31/10-2011): Crossfit er det nye hit 

 

 

I tabel 18 er omsætningen udregnet ud fra hvor stor en andel af medlemmerne, som har et almindeligt 

abonnement til 449 kr. om måneden, og hvor stor en andel som har en billigt/studie abonnement til 369 kr. 

om måneden. Det antages at størstedelen af medlemmerne har et almindeligt abonnement, hvor andelene 

sættes til at udgøre 70% af de samlede antal medlemmer. Som sammenligningsgrundlag vises omsætning, 

hvis det antages, at 100% af henholdsvis et almindeligt – eller studie/billigt abonnement.  

 

Tabel 18 viser antal medlemmer i år 2011, 2012 og 2015, hvor ændringen fra år 2011 til 2015 svarer til en 

gennemsnits årlig vækst på 22%. Med en vækst på 5.000 medlemmer over fire år fra 2011 til 2015, og med 

                                                
67 Plenborg, T. & Petersen, C. V. (2012) Fincancial Statement Analysis. Harlow: Pearson Education Limited. 

68 http://www.b.dk/nationalt/crossfit-er-det-nye-hit 
69 Crossfitcopenhagen.dk 
70 Crossfitcopenhagen.dk 
71 Crossfitcopenhagen.dk 
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åbningen af 9 nye centre i denne periode, svarer væksten i antal medlemmer til 556 pr. nyåbnet center. Hvis 

samme metode anvendes, blot beregnet på perioden 2012 til 2015, svarer væksten i antal medlemmer til 

500 pr. nyåbnet center.  

 

Beregningen er en simplificeret metode til at give et overblik over væksten i antal medlemmer. Hvis 

ovenstående udregninger er grundlaget for at budgettere fremtidig vækst i antal medlemmer pr. nyåbnet 

center, antages det implicit, at nye centre kun generere nye medlemmer i det år, hvor centret åbnes. Det må 

formodes, at et center der eksempelvis åbnes ultimo 2015, også tiltrækker nye medlemmer året efter, 

hvilket udregningen ikke tager højde for. Der foretages i de kommende afsnit grundigere udregninger til at 

estimere væksten i antal medlemmer pr. nyåbnede centre.  

Tabel 19 viser omsætningen estimeret fra 2011 til 2015 baseret på antagelsen om, at 70% har et almindeligt 

abonnement. Jf. ovenstående afsnit er det kun oplyst hvor mange medlemmer Crossfit Copenhagen har i 

2011, 2012 og 2015. Formålet med tabel 19 er at give et estimat på hvor mange medlemmer Crossfit 

Copenhagen har i 2013 og 2014, og hvad omsætningen tilsvarende er, således at tabellen derefter kan 

danne grundlag for den efterfølgende budgettering af omsætningen i de kommende år. Jf. ovenstående 

beregning blev det udledt, at der fra 2011 til 2015 er kommet mellem 500 og 556 nye medlemmer pr. 

nyåbnet center. Hvis 500 antal medlemmer pr. nyåbnet center anvendes som fordelingsnøgle, estimeres 

antal medlemmer og omsætningen til: 

 
Tabel 19: Estimeret omsætning for Crossfit Copenhagen 2011-2015

 
Kilde: egen tilvirkning 

 

Omsætningen som er vist i tabel 19 vil være udgangspunktet for budgetteringen. Der er en række faktorer 

som kan påvirke estimeringen af omsætningen på ovenstående måde. Som nævnt er andelen af almindelige 

abonnementer ikke offentliggjort, og den er højst sandsynligt ikke fast i alle årene men varierende. I 

ovenstående beregning sættes andelen af medlemmer med almindeligt abonnement til 70% i alle årene. 

Derudover tilbyder Crossfit Copenhagen løbende indmeldelser med rabatordninger, hvilket der ligeledes 

heller ikke er taget højde for i ovenstående beregning.  
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15.2 Budgethorisonten 

 

Budgetperiodens længde skal afhænge af hvornår vækstraten og andre budgetterede value drivers når 

steady-state.  

 

Vækstrate 

Væksten i fitnessbranchen ligger i gennemsnit på 3,8% i Europa, og på global plan er det estimeret, at 

væksten holder sig på et normalt niveau frem til 2019 på omkring 6-7%72. I England73 og Tyskland74, 

forventes det, at væksten lægger sig stabilt omkring de 4% i frem imod 202075. Som beskrevet i 

strategiafsnittet forventes der vækst i fitness branchen i Danmark i de kommende år, hvorefter der forventes 

et stabilt niveau, hvilket taler for at have en tilsvarende budgetperiode på 5-7 år.  

 

Fremtidsudsigterne i fitness branchen 

Det vil normalt kræve længere budgetteringsperioder for virksomheder der operere i brancher, som endnu 

ikke er færdige med at vokse, og hvor virksomhederne vinder markedsandele fra hinanden76, hvilket er 

tilfældet for Crossfit Copenhagen i denne case. Crossfit Copenhagen vil have mulighed for at åbne centre i de 

kommende år, hvilket vil øge deres omsætning, men konkurrencen vurderes også til at intensiveres i de 

kommende år, hvorfor det ikke forventes at Crossfit Copenhagen kan fortsætte med at vækste med samme 

rater i mange år fremover. Konklusionen vil være at markedet inden for de næste 5 år vil lægge sig på et 

stabilt niveau. Budgethorisonten er derfor sat til udgangen af 2020, med 2021 som terminal år.    

 

15.3 Budgettering af omsætning 
 

Omsætningen i Crossfit Copenhagen blev i forrige afsnit estimeret fra år 2012 til 2015 baseret på medlemstal 

og abonnementspriser, og vil i de følgende afsnit blive budgetteret fra 2016 til 2021.  

 

15.3.1 Vækst i Europa, Danmark og USA, samt vækst i antal af centre 

 

Fitness markedet i Europa voksede med 4,6% i 2015, og er fra 2011 – 2015 vokset med i gennemsnittet 4,8% 

årligt77. Væksten er i udgivelsen beregnet som indtægter fra medlemskaber. Fitness markedet indeholder i 

undersøgelsen fitness kæder som tilbyder træningsfaciliteter, så som træning med frie vægte, maskiner, 

holdtræning, personlig træning, og andre services, så som sundhed og wellness faciliteter.  

 

Til sammenligning er Crossfit Copenhagens omsætning vokset med i gennemsnittet 22% årligt fra 2012 til 

2015.  Bruttoavancen er årligt vokset med 52% i gennemsnittet og EBITDA 42%. 

 

                                                
72 http://www.statista.com/statistics/302572/fitness-sports-and-activity-monitor-market-revenue-worldwide/ 
73 Gyms, Health and Fitness Clubs in Germany: MarketLine Statistics, 2016. Fundet d. 04/20/2016 
74 Gyms, Health and Fitness Clubs in Germany: MarketLine Statistics, 2016. Fundet d. 04/20/2016 
75 Gyms, Health and Fitness Clubs in Germany: MarketLine Statistics, 2016. Fundet d. 04/20/2016 
76 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse (2012) 
77 http://www.statista.com/topics/1141/health-and-fitness-clubs/ 
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Fitness markedet i Europa er vurderet til at vokse med 20% fra 2015 til 2020, hvilket svarer til en 

gennemsnitsvækst på 3,8% årligt78. Selvom væksten er positiv i de kommende år frem til 2020, vil vækstraten 

være en smule lavere end i de sidste fem år.  

 

Generelt set kommer væksten på nuværende tidspunkt hovedsageligt fra lavpriskæder79. I Storbritannien er 

det eksempelvis lavpriskæden Pure Gym der vokser grundet succes med et skrabet produkt til en billig pris, 

men med 24 timers åben, og med mindre bemanding i centrene80. I Tyskland er det kæden Mcfit som 

succesfuldt er i stand til at ekspandere grundet deres lavpris koncept81. I Danmark var det tidligere Fresh 

Fitness som udnyttede det danske lavprissegment, men som derefter blev opkøbt af Fitness World som et 

defensive buy. Almindelig lavpris-fitness som vokser frem i Europa, her inklusiv Danmark, udgør ikke en 

trussel til Crossfit Copenhagen. Jf. den strategiske analyse konkurrerer Crossfit Copenhagen ikke på lav pris, 

men på et produkt som er betydeligt differentieret fra de andre danske fitnesskæder og træningsformer - se 

mere herom i den strategiske analyse. 

 

Den danske fitness branche voksede, målt på omsætning, med 8% i 2014, og i gennemsnittet med 17% årligt 

fra 2012-2014. Crossfit Copenhagens fordel er at fitness markedet på nuværende tidspunkt vokser i Danmark 

og samtidigt ser ud til at vokse generelt i Europa. De eksisterende fitness aktører på det danske marked 

behøver derfor ikke at konkurrere ligeså intensivt om eksisterende kunder, men kan drage fordel af et større 

marked med flere medlemmer.  

 

15.3.2 Crossfit Copenhagens centre placeret efter befolkning af 20-39-årige 

 

Crossfit Copenhagen placerer sine centre i byer, hvor der er nok træningsinteresserede til altid at fylde 

holdene op, hvilket gør at den sociale del i deres koncept holder. En stor del af oplevelsen ved træningen i 

Crossfit Copenhagen skabes af stemningen, som opstår mellem holddeltagerne, og det kræves derfor, at 

holdene altid er fyldt ud, hvilket primært er tilfældet i de syv centre i København82.  

 

Crossfit Copenhagen har i dag 16 centre, hvor syv ligger i København83. Først i 2015 åbnede Crossfit 

Copenhagen i Jylland (Esbjerg), og har siden hen åbnet fem centre i større jyske byer. Jf. den strategiske 

analyse i afsnit, er størstedelen af befolkningen som træner i fitnesscentre mellem 20 – 39 år. Fordelingen 

mellem mænd og kvinder som træner i Crossfit Copenhagen er 50/5084. Tabel 20 nedenfor viser danske 

kommuner med den største befolkning af mænd og kvinder mellem 20 – 39 år. Ligeledes er der i tabellen 

markeret om Crossfit Copenhagen har et center i den givne kommune, hvornår de åbnede deres center, og 

hvilken størrelse befolkningen mellem 20 – 39 år er fremskrevet til at være i år 2025. 

 
Tabel 20: Oversigt over kommuner med flest 20-39 årige  

                                                
78 http://www.statista.com/topics/1141/health-and-fitness-clubs/ 
79 http://www.statista.com/topics/1141/health-and-fitness-clubs/ 
80 http://www.statista.com/topics/1141/health-and-fitness-clubs/ 
81 http://www.statista.com/topics/1141/health-and-fitness-clubs/ 
82 Crossfitcopenhagen.dk 
83 Crossfitcopenhagen.dk 
84 Crossfitcopenhagen.dk 
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Kilde: Statistikbanken: Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder, civilstand, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab (2008K1-

2016K1) , Statistikbanken: Befolkningsfremskrivning 2015 efter kommune, køn og alder (2015-2040)       

 

Tabel 20 viser at Crossfit Copenhagen har placeret sine centre i de største danske kommuner, som samtidig 

har en stor andel af 20 – 39-årige. I flere kommuner med en høj andel af 20 – 39-årige har Crossfit 

Copenhagen derimod ingen centre, hvilket er oplagte placeringer for nye centre, som kan tiltrække nye 

medlememr. Eksempelvis har Crossfit Copenhagen intet center i Aalborg, som ellers er Danmarks tredje 

største kommune målt på 20 – 39-årige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crossfit Befolkning Befolkningsvækst

Copenhagen Center 20-39 årige 20-39 årige

Kommune åbningsår åbningsdato 01-01-2016 fra 2016-2025*

København 257.090 16,2%

- KBH N 2008 01-05-2008

- KBH N 2010 03-04-2010

- Amager 2010 26-08-2010

- KBH NV 2011 29-08-2011

- KBH V 2012 10-04-2012

- Vanløse 2013 11-03-2013

- KBH N 2013 01-09-2013

Aarhus 2016 (2) 121.363 12,1%

- Christiansbjerg 2016 01-01-2016

- Aabyhøj 2016 01-01-2016

Aalborg - 67.138 9,2%

Odense 2015 01-05-2015 62.562 8,1%

Frederiksberg 2015 01-08-2015 37.839 15,4%

Esbjerg 2015 26-01-2015 27.861 4,1%

Vejle 2015 01-12-2015 25.228 3,1%

Randers - 22.916 6,4%

Horsens - 22.400 7,9%

Kolding 2015 01-06-2015 22.045 2,6%

Viborg - 21.172 0,7%

Herning - 20.767 1,6%

Roskilde - 19.392 3,2%

Silkeborg - 19.181 1,9%

Næstved - 17.921 1,2%

Slagelse - 17.743 -2,5%

Gladsaxe - 17.426 4,9%

Gentofte 2011, 2014 14.979 8,4%

- Hellerup 2011 02-01-2011

- Gentofte 2014 01-09-2014

Sønderborg 14.672 1,1%

Holbæk 14.043 -5,2%



   
 

  62 af 146 
 

15.3.3 Muligheder for åbning af nye centre 

 
Tabel 21 – Åbning af nye centre for Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 21 giver et bud på de kommuner i Danmark, det er oplagt, at Crossfit Copenhagen åbner nye centre. 

Crossfit Copenhagen har i 2015 åbnet i Esbjerg, Odense, Kolding og Frederiksberg85. I januar 2016 har 

Crossfit Copenhagen åbnet to centre i Aarhus. Aalborg, Randers, Viborg, Herning, Roskilde og Silkeborg bør 

være oplagte kommuner at placere nye centre i, da det er større danske byer, som samtidig har en stor 

andel af 20-39-årige. Crossfit Copenhagen har indtil videre haft succes med åbningen af nye centre, hvilket 

kommer til udtryk i stigningen af antal medlemmer fra 5.000 i 2012 til 9.000 i 2015. I samme periode har 

Crossfit Copenhagen åbnet 8 nye centre, hvilket svarer til, at de har haft en vækst i antal medlemmer på 500 

pr. nyt center åbnet fra 2012-201586. Det kan forventes, at et nyt center i starten efter åbningen vil have stor 

tilgang af nye medlemmer, men også at der stadig efter 1-2 år efter åbningen stadig vil være tilgang af nye 

medlemmer. 

 

15.3.4 Antal medlemmer, vækst i antal medlemmer, og vækst i åbning af nye centre 

 

Formålet med afsnittet er at estimere hvor mange nye medlemmer Crossfit Copenhagen historisk har fået 

pr. nyåbnet center, og gennemgår derefter tre forskellige metoder til at beregne nye medlemmer pr. center. 

Afsnittet sluttes af med at konkludere hvilken metode som vurderes til at være mest pålidelige, som derefter 

anvendes i budgetteringen til at estimere fremtidige antal medlemmer. 

 
Tabel 22- Crossfit Copenhagens centre og vækst i antal centre 

 
Kilde: Crossfitcopenhagen.dk 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
85 Crossfitcopenhagen.dk 
86 Medlemmer pr. nyt center = Vækst i antal medlemmer/Vækst i antal centre = (9000-5000) / (2+1+5) = 500 

Aktuel Budget Budget

2015 2016 2017

Esbjerg Aarhus (Januar)* Viborg (Januar)

Odense Aarhus (Januar)* Herning (April)

Kolding Aalborg (Juni) Roskilde (Juli)

Frederiksberg Randers (August) Silkeborg (Oktober)

Horsens (Oktober)

År (ultimo) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal centre 1 1 3 5 6 8 9 14 16

Vækst i antal centre 1 0 2 2 1 2 1 5 2
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Estimering af nye antal medlemmer pr. nyåbnet center - Metode 1:  

Der anvendes kun data for 2011, 2012 og 2015, da dette er de eneste år, hvor antallet af medlemmer er 

offentliggjort. 

 
Tabel 23: Antal medlemmer pr. Center Crossfit Copenhagen 

  
*Pr. 09/01-2013 **Pr. 12/04-2016 *** pr. 12/04-2016      

Kilde: Egen tilvirkning og Crossfitcopenhagen.dk 

 

Tabel 23 viser at Crossfit Copenhagen havde 800 medlemmer pr. center i 2011, 833 medlemmer pr. center i 

2012, og 643 medlemmer pr. center i 2015.  

 

Metode 1 giver et øjebliksbillede af hvor mange medlemmer Crossfit Copenhagen har pr. center, men giver 

ingen indsigt i hvor mange medlemmer der genereres pr. nyåbnet center. Metode 1 anvendes ikke til at 

budgettere fremtid vækst i antal medlemmer, og har udelukkende til formål at give et overblik over antal 

medlemmer pr. center. Metode 1 tager ikke højde for, at centrene i starten kun lå i København, som generelt 

har flere medlemmer i forhold til centrene i Jylland. Derudover tager metoden ikke højde for 

medlemstilgangen i årene efter åbning af et nyt center.  

 

Estimering af nye antal medlemmer pr. nyåbnet center - Metode 2: 

 
Tabel 24: Vækst i antal medlemmer pr. Nyåbnet center Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning & Crossfitcopenhagen.dk 

 

Metode 2 tager udgangspunkt i væksten i antal medlemmer fra 2012 til 2015, hvilket er 4.000 medlemmer. 

Tabel 24 viser sammenhængen mellem antal medlemmer og væksten i nyåbnede centre, og har til formål at 

estimere hvor stor en tilgang af nye medlemmer, som der har været i perioden fra 2012-2015 baseret på 

væksten af nyåbnede centre.  

 

Problemet ved at estimere væksten i antal medlemmer pr. nyåbnet center er, at det et uvist hvornår 

tilgangen af nye medlemmer forekommer til de nyåbnede centre. Tilgangen kan forventes at være størst 

efter et år, men det er ikke muligt at estimerede den senere effekt med denne metode.  

 

Udfordringen ved metode 2 består i, at vælge hvilken tidsperiode med åbning af nye centre, som har 

indflydelse på stigningen i medlemmer på 4.000 fra år 2012 til 2015. Antages det, at centrene kun får nye 

medlemmer i det år, hvor det givne center åbnes, bør årene 2012 til 2015 kun medtages eksempelvis. 

Antages det, af de centre som blev åbnet i fx år 2010 og 2011 stadig har effekt på tilgangen af nye 

medlemmer fra år 2012 til 2015, bør centrene som åbnes i år 2010 og 2011 eksempelvis medtages.  

År 2011* 2012** 2015***

Antal medlemmer 4000 5000 9000

Antal centre 5 6 14

Antal medlemmer pr. center 800 833 643

Periode 2010-2015 2011-2015 2012-2015 2013-2015 Gennemsnit

Vækst i antal medlemmer fra år 2012 - 2015 4000

Nyåbnede centre i perioden 13 11 9 8 -

Vækst i antal medlemmer pr. nyåbnet center 308 364 444 500 404
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Udregningen i tabel 24 er alle baseret på en tilgang på 4.000 medlemmer fra år 2012 til 2015, og er derefter 

divideret ud på hvor mange centre som i de forskellige perioder blev åbnet. Den estimerede vækst i antal 

medlemmer pr. center vil af disse grunde naturligvis blive større jo kortere tidsinterval der anvendes, da der 

vil være færre åbninger af nye centre. Gennemsnittet for de fire opgørelser viser en vækst på 404 

medlemmer i antal medlemmer pr. nyåbnet center.  

 

Ovenstående metode 2 er ligeledes problematisk at anvende som fremtidig forudsætning for budgettering af 

nye medlemmer pr. nyåbnede centre. Slutværdien af antal medlemmer baseres på år 2015. I 2015 åbnes 

flere centre end hidtil, hvilket betyder, at de åbninger som er sket, formentlig ikke har fået den fulde effekt 

på tilgangen af nye medlemmer, da disse først tidligst vil komme i 2016, og nok først i 2017 eller 2018.  

 

 

Estimering af nye antal medlemmer pr. nyåbnet center - Metode 3: 

 
Tabel 25: Estimering af nye antal medlemmer pr. år

 
Kilde: Egen tilvirkning & Crossfitcopenhagen.dk & Crossfit Copenhagen på facebook 

 

Metode 3 er udelukkende baseret på centre, som har haft åbent i omkring et år pr. 23-04/2016, med det 

formål at estimere hvor mange medlemmer et nyt center tiltrækker af nye medlemmer i løbet af det første 

år efter åbning.  

 

Antallet af medlemmer er opgjort 23-04/2016. Antallet af medlemmer i de ovenstående centre er baseret på 

antallet af medlemmer i centres facebook gruppe. I Crossfit Copenhagen tilskyndes der til, at medlemmerne 

melder sig ind i deres stamcenters facebookgruppe, som dagligt bliver brugt til kommunikation mellem 

medlemmerne og Crossfit Copenhagen.  

 

Centre som er blevet åbnet inden for det sidste år i København er bevidst blevet udeladt af beregningen. Det 

forholder sig således, at hver enkelt crossfit medlem kan være medlem af flere centres facebookgrupper, 

hvilket er årsagen til, at de nye centre i København ikke er medtaget i beregningen, da disse er placeret tæt 

på hinanden.   

 

Derimod vurderes sandsynligheden for at indregne det samme medlem til at være lavere, når beregningen 

foretages på byer som ligger længere væk fra hinanden, hvilket er tilfældet med de centre som ovenstående 

tabel 25 indeholder med kommuner som Århus, Odense, Esbjerg, Vejle og Kolding (det antages at 

medlemmet kun er medlem af ét centers facebookgruppe, da kommunerne ligger langt fra hinanden).  

 

Kommune Aarhus Odense Esbjerg Vejle Kolding

Navn	på	center Snedkeriet Kompagniet Maskineriet Spinderiet Mejeriet Gennemsnit

Antal	måneder	siden	åbning 4 12 15 5 11 -

Medlemmer 173 302 293 261 203 -

Nye	medlemmer	pr.	måned	(estimeret) 46 25 19 54 19 33

Nye	medlemmer	pr.	år	(estimeret) 546 303 232 648 223 390
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De fem centre i tabel 25 er alle åbnet i 2015, og har haft en gennemsnitlig tilgang på 33 medlemmer pr. 

måned i løbet af det første år efter åbning af et nyt center, hvilket svarer til 390 nye medlemmer i løbet af et 

år. 

 

Metode 3 giver en god indikation af, hvor mange nye medlemmer Crossfit Copenhagen kan forvente at få i 

løbet af det første år efter åbning af et nyt center, men giver intet billede af hvor mange medlemmer et 

center maksimalt vil kunne få, og metode 3 fortæller ligeledes intet om væksten efter år 1. Beregningen er 

dog foretaget på flere større jyske byer, hvor det forventes, at der åbnes nye center i de kommende år, og er 

derfor relevant som udgangspunkt for den fremtidige budgettering.  

 

 

15.3.5 Konklusion på metode til budgettering af antal medlemmer  

 

Metode 1 

Metode 1 estimerer, at der ultimo 2015 var 643 medlemmer pr. center, hvor der ultimo 2011 var 800. I 

beregningen indgår både centre som åbnede for 8 år siden, og centre som åbnede for 4 måneder siden, 

hvilket gør det svært at adskille hvad nye centre har genereret af nye medlemmer, hvilket er formålet med 

beregningen.  

 

Derudover inkluderer beregningen tre centre, som kun har været åbent i 3-4 måneder, hvilke derfor ikke har 

opnået deres fulde tilgang af medlemmer. Hvis beregningen var foretaget på tre centre mindre, havde 

medlemmerne pr. center været 818. For at beregningen har nogen former for relevans, skal det fremhæves, 

at Crossfit Copenhagen ultimo 2011 kun havde centre i Københavnsområdet. Da befolkningen er større, og 

da der især er en større gruppe af 20-39-årige som er den aldersgrupper som oftest har fitnessmedlemskab, 

er det naturligt, at opgørelsen af medlemmer pr. center er større, når den baseres på 2011 data - og mindre 

når den baseres på 2015 data, hvor mindre byer inddrages.  

 

Metode 2 

Metode 2 fra tabel 24 estimerer, at der i gennemsnittet er en tilgang på 404 medlemmer pr. center. Her 

antages det, at centre åbnet i perioden fra 2010-2015 påvirker væksten i antal medlemmer fra 2012-2015. 

Svagheden ved beregningen er, at væksten i antal medlemmer kun er offentliggjort i 2011, 2012 og 2015, og 

at det er svært at udlede, om centre åbnet i eksempelvis år 2008 og 2009, også påvirker væksten i antal 

medlemmer fra 2012-2015. Ligeledes tager beregningen ikke højde for de centre som er åbnet ultimo 2015, 

som må formodes at genere nye medlemmer i løbet af 2016 og 2017. 

 

Metode 3 

Metode 3 estimerer at et nyåbnet center i gennemsnittet genererer 390 nye medlemmer i løbet af det første 

å efter åbning. Beregningen er baseret på antallet af medlemmer i det pågældende centres facebookgruppe.  

 

Usikkerheden ved beregningen består i, at medlemmerne godt kan være medlem af flere centres 

facebookgrupper. Usikkerheden er dog forsøgt minimeret ved, at der i beregningen ikke indgår centre som 

geografisk ligger tæt på hinanden, og hvor det kan forventes, at medlemmerne træner i mere end et center, 
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og hvor medlemmet derfor er medlem af begge centres facebookgruppe. De udvalgte centre ligger alle 

geografisk langt fra hinanden. 

 

Derudover består usikkerheden i, at alle medlemmer ikke ved indmeldelsen melder sig ind i 

facebookgruppen, og ligeledes melder alle medlemmer sig ikke ud af facebookgruppen ved opsigelse.  

 

Til forskel fra metode 1 og 2, estimerer metode 3 kun nye medlemmer i løbet af det første år efter åbning af 

et nyt center. Metode 3 giver et realistisk billede af hvad et center kan forventes at få i tilgang af nye 

medlemmer i løbet af det første år efter åbning af et center, men siger intet om makskapaciteten, eller 

hvornår tilgangen af nye medlemmer stopper. Det antages at tilgangen af nye medlemmer ikke stopper efter 

et år, og åbning af et nyt center bør derfor bidrage til mere end 390 medlemmer. 

 

Valg af metode til budgettering af antal medlemmer  

En kombination af ovenstående metoder 1-3, plus udtalelser fra tre centerledere, og en opgørelse over antal 

medlemmer i de Københavnske centre anvendes til at budgettere fremtidige antal medlemmer pr. nyåbnede 

centre.  

 

Beregningen hviler mest på metode 3 som jf. ovenstående afsnit giver det mest realistiske billede af væksten 

i nye medlemmer i løbet af det første år efter åbning af et center.  

 

En udtalelse fra 26/04-2016 fra centerlederen i Spinderiet, Vejle, som åbnede den 1. december 2015, 

understøtter argumentet om, at der i starten efter en åbning især er høj tilgang i antal nye medlemmer, 

hvilket understøtter brugen af metode 3 til beregning af nye medlemmer, som kun fokuserer på antal 

medlemmer i løbet af det første år efter åbning af et center: 

 

”Vi var det Crossfit Copenhagen center med flest forhåndstilmeldinger inden åbning. Herefter er 

medlemstallet steget roligt. April var dog ekstraordinær god - masser af nye medlemmer her”87. 

Trenden med tilgang af mange nye medlemmer især efter en åbning understøttes af centerlederen i 

Snedkeriet, Århus, som åbnede 1. januar 2016:  

 

”Jeg har umiddelbart et indtryk af, at antallet steg mest i forbindelse med åbningen, og det er gået lidt 

langsomt efterfølgende. Derudover har jeg et indtryk af, at forskellige events kan lave nogle ryk i 

medlemsantallet. Fx har det lige givet en god sjat, at vi har fået bad til herrerne. Men generelt flest i 

forbindelse med åbningen, og derfra langsommere vækst”88 

Centerlederen i Kompagniet, Odense, som åbnede den 1. maj 2015, udtaler 26/04-2016 sig om hvor mange 

medlemmer som de regner med at få: 

 

”Vi nærmer os de 300 medlemmer, og har egentlig været støt stigende siden opstart. Vi satser på at nå 

omkring de 600-700 medlemmer i Odense. Måske ikke i morgen, men det er målet vi går efter”89 

                                                
87 Bilag 28 
88 Bilag 28 
89 Bilag 28 
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Ovenstående citat indikerer et max niveau for antallet af medlemmer i et givent center. I de følgende afsnit 

vil makskapaciteten i centret i Odense sættes til 600. I de resterende centre som forventes at åbnes jf. 

budgetteringen i løbet af 2016 og 2017, anvendes centret i Odense som sammenligningsgrundlag. Større 

byer end Odense vil budgetteres med en makskapacitet på over 600 medlemmer, og mindre byer vil 

budgetteres med en makskapacitet under 600. 

 

I forrige afsnit blev det vist, at der i 2011 og 2012, hvor Crossfit Copenhagen centrene kun lå i København, 

havde henholdsvis 800 og 833 medlemmer pr. center. Dette er meget godt overensstemmende med, at en 

by som Odense som er noget mindre, vil have en makskapacitet på under 800 medlemmer, som deres egen 

centerleder vurderer.  Centret på Frederiksberg har en høj maxkapacitet da det ligger i København.  

 

15.3.6 Budgettering af væksten i antal medlemmer 

 

Jf. afsnit 15.3.3 forventes det, at der er mulighed for at åbne fem nye centre i løbet af 2016, og fire nye 

centre i løbet af 2017. Jf. ovenstående afsnit 15.3.5 budgetteres der med en tilgang på 390 nye medlemmer i 

løbet af det første år efter en åbning. For centrene i Odense og Kolding, der har eksisteret i henholdsvis 11 

og 12 måneder, er dette dog ikke gældende, da de ikke har realiseret dette mål med henholdsvis 302 og 203 

medlemmer.  

 

Jf. ovenstående afsnit 15.3.5 sættes der en makskapacitet pr. center ud fra hvor stor en andel af 

befolkningen som er mellem 20-39 år, som jf. den strategiske analyse er konkluderet som værende den 

andel af befolkningen som træner mest.  

 

Det antages at et center når sin makskapacitet i løbet af tre år. Jf. afsnit 15.3.4 anses det som en mulighed at 

placere et center i Viborg, som budgetteres til at åbne i januar 2017. Makskapaciteten er sat til 550 jf. 

størrelsen på andelen af 20-39-årige. I alle centre budgetteres der med 390 nye medlemmer i løbet af det 

første år jf. afsnit 15.3.5, hvilket vil betyde, at der i 2017 budgetteres med en tilgang på 390 nye medlemmer 

i centret i Viborg. Det antages at makskapaciteten nås efter tre år, og samtidig antages det, at den årlige 

tilgang af nye medlemmer efter år 1 forekommer med samme antal. Da makskapaciteten er sat til 550, og da 

der i det første år kommer 390 nye medlemmer, budgetteres der med en tilgang på 80 nye medlemmer i 

2017, og 80 nye medlemmer i 2019.  

 

Makskapaciteten for centrene udenfor København er valgt med udgangspunktet i makskapaciteten på 600 

fra centret i Odense og ud fra gennemsnitstallet fra de allerede eksisterende centre. Makskapaciteten bliver 

derefter korrigeret efter størrelsen af byen, hvori centret er lokaliseret. Der er taget visse forbehold - centret 

i Esbjerg har 293 medlemmer efter 15 måneder. Derfor forventes det, på trods af byens størrelse som er 

mindre end Odense, at centret kan tiltrække op til 500 medlemmer. Centret på Frederiksberg forventes at 

have en større makskapacitet end centret i Odense, på trods af det lavere antal 20-29-årige, da det er 

placeret i København. Der budgetteres her med en makskapacitet på 650 medlemmer.  
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I tabel 26 vises estimatet for tilgangen af nye medlemmer baseret på budgetteringen af nye centre. I 

beregningen er der taget højde for, at et center som eksempelvis åbner i december, kun får tilskrevet 1/12-

del af de 390 nye medlemmer i det givne regnskabsår, og de resterende 11/12-dele i regnskabsåret efter. 

 
Tabel 26: Medlemsudvikling for nye centre  

 
Kilde: egen tilvirkning 

 
Tabel 27: Budgettering af antal medlemmer og omsætning 2016-2021 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 27 er et sammendrag af tabel 26, hvortil omsætningen derudover er beregnet. Med antagelsen om 

åbning af fem nye centre i 2016 og fire nye centre i 2017, viser tabel 26 og 27 en tilgang af nye medlemmer 

på 1.811 i 2016, 2.484 i 2017, 1.511 i 2018, 350 i 2019 og 65 i 2020. Total set vil det svare til en tilgang på 

6.221 medlemmer fra ultimo 2015 til ultimo 2020. Væksten vil være højest med 23% i 2017, da der åbnes 

fem nye centre i dette år i større danske byer, men da der også drages fordel af de fem centre som blev 

åbnet i 2016. Omsætningen er budgetteret til at stige fra 45.900 t. kr. ultimo 2015 til 77.627 t. kr. ultimo 

2021.  

 

 

 

 

 

Max

By Antal kapacitet Jan-Jun Jul-Dec Jan-Jun Jul-Dec Jan-Jun Jul-Dec Jan-Jun Jul-Dec Jan-Jun Jul-Dec

Esbjerg 293 500 52 52 52 52

Odense 302 600 99 75 75 50

Kolding 203 500 87 74 74 62

Frederiksberg 308 650 98 17 21 21 24

Vejle 261 600 129 9 52 52 96

Aarhus (Januar) 527 650 195 195 65 65 65 65

Aarhus (Januar) 173 550 195 195 40 40 40 40

Aalborg (Juni) - 600 228 163 61 44 61 44

Randers (August) - 550 163 293 20 28 20 28

Horsens (Oktober) - 550 98 293 20 60 20 60

Viborg (Januar) - 550 195 195 40 40 40 40

Herning (April) - 550 293 98 60 20 60 20

Roskilde (Juli) - 450 98 293 7 22 7 22

Silkeborg (Oktober) - 450 98 293 7 22 7 22

SUM 7.750

Kunder akkumuleret 9.000

Vækst i % -

20202016 2017 2018 2019

65

20,1% 23,0% 11,4% 2,4%

15.221

0,4%

1.511 350

10.811 13.296 14.806 15.156

1.811 2.484

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antal nyåbnede centre 1 5 5 4 -              -              -              -              

Vækst i antal medlemmer 1.811 2.484 1.511 350 65 0

Medlemmer ultimo 9.000 10.811 13.296 14.806 15.156 15.221 15.221

Vækst i antal medlemmer % 20% 23% 11% 2% 0% 0%

Omsætning (t. kr.) 45.900 55.138 67.807 75.512 77.298 77.627 77.627

Vækst i omsætning (t. kr.) 9.238 12.669 7.705 1.786 329 -              

BudgetteringAktuelle
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15.4 Budgettering af bruttoavance 

 
Tabel 28: Historisk omsætning (estimat), eksterne omkostninger, vareforbrug og bruttoavance 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

*Nettoomsætning er budgetteret i forrige afsnit. Bruttoavancen fremgår af offentliggjorte regnskaber. Eksterne omkostninger og vareforbrug er 

"beregnet" som forskellen mellem nettoomsætning og bruttoavance 

 

 

Bruttoavancen har de sidste fem år vokset markant med i gennemsnittet 63% årligt. I 2014 er væksten 

negativ med 3%, som skyldes åbning af flere nye centre året efter. Leasingaftaler af lokaler og udstyr til nye 

centre som åbnes i 2015 indgås og betales i 2014, mens stigningen i omsætningen først forekommer når 

centrene åbner i 2015.  

 

I 2013 er forholdet mellem bruttoavance og omsætning højest med 57%, da der kun åbnes et nyt center. I 

2014 falder bruttoavance/omsætning til 46%. I 2015 er der åbnet fem nye centre, hvilket også forventes for 

2016 og fire nye centre for 2017, hvilket betyder, at bruttoavancen vil påvirkes negativt pga. åbning af nye 

centre, som først har den fulde positive effekt på omsætningen i årene efter. For 2015 budgetteres der 

derfor med en bruttoavance/omsætning på samme niveau som for 2014, hvilket er 46%.  

 

Nettoomsætningen er budgetteret i forrige afsnit, og kun bruttoavancen fremgår af de offentliggjorte 

årsregnskaber. Eksterne omkostninger og vareforbrug er forskellen mellem disse to poster. Eksterne 

omkostninger og vareforbrug har de sidste tre år i gennemsnittet udgjort 1.727 t. kr. pr. center, og ligger 

ultimo 2014 på 1.733 pr. center, hvilket danner grundlaget for budgetteringen af de kommende års eksterne 

omkostninger. For år 2016 – 2021 budgetteres eksterne omkostninger og vareforbrug som antal centre * 

1.733 t. kr., som vises nedenfor i tabel 29. 

 

Bruttoavancen budgetteres derefter ved at beregne forskellen mellem den budgetterede nettoomsætning 

og de budgetterede eksterne omkostninger og vareforbrug. Af tabel 29 fremgår det, at 

bruttoavancen/omsætningen for 2015, 2016 og 2017 er lavere end hidtil, og derefter stiger frem til år 2021 

til 57%, hvilket er i overensstemmelse med åbningen af nye centre i 2015, 2016 og 2016, som kræver øgede 

omkostninger.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 Gns.

Nettoomsætning 20.400 25.500 30.600 36.975

Eksterne omkostninger og vareforbrug* -15.260 -13.372 -13.077 -19.925

Bruttoavance 3.275 5.140 12.128 17.523 17.050

Antal centre 3 5 6 8 9

Eksterne omkostninger og vareforbrug pr. center -1.910 -1.538 -1.733 -1.727

Vækst nettoomsætning 25% 20% 21% 22%

Vækst bruttoavance 78% 57% 136% 44% -3% 63%

Bruttoavance/Omsætning 25% 48% 57% 46% 44%
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Tabel 29: Budgettering af bruttoavance 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

15.5 Budgettering af personaleomkostninger 
 

Tabel 30: Historiske personaleomkostninger - Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

For 2010 – 2014 udgør personaleomkostninger i gennemsnittet 1.252 t. kr. pr. center. Der er ikke oplyst 

nærmere informationer omkring timelønnen for instruktørerne i Crossfit Copenhagen, men til 

sammenligning lønner Fitness World deres instruktører ned til 110 kr. i timen90, og for fitness branchen som 

helhed, aflønnes uddannede fitnessinstruktører med mellem 140 kr. – 220 kr. i timen efter 3 års erfaring91.  

 

Crossfit Copenhagen er ikke bemandet ligesom Fitness World og Fitness DK med personale i receptionen, 

hvilket betyder, at alle deres medarbejdere er uddannede instruktører, på nær det administrative personale.  

Instruktørerne skal være uddannede crossfit trænere for at må undervise på hold92, hvilket betyder, at 

timelønnen formentlig ligger højere end de ovennævnte 110 kr., som er minimumtimelønnen for en 

ufaglært arbejder.  

 

For 2010 – 2014 har Crossfit Copenhagen kun haft centre i hovedstadsområdet, hvor centrene har haft 

åbent i 13-14 timer om dagen med bemanding fra kl. 07.00 – 20.0093. Hvert center har 1-2 hold med én 

instruktør på hvert hold ad gangen, hvilket svarer til 13-14 timers løn pr. dag. Med en antagelse om 200 kr. i 

timen, svarer 13-14 timers åbning per dag med 1-2 instruktører til omkring. 1.424 t. kr. om året pr. center94, 

hvilket tilnærmelsesvis er i overensstemmelse med de historiske gennemsnitlige 1.252 t. kr. pr. center, og de 

                                                
90 http://spip.modkraft.dk/nyheder/article/hk-truer-fitness-world-med-faglig 
91 http://xn--ln-lka.info/fitnessinstrukt%C3%B8r-l%C3%B8n 
92 CrossfitCopenhagen.dk 
93 CrossfitCopenhagen.dk 
94 1-2 hold ad gangen med én instruktør på hvert hold til en timeløn på 200 kr., hvor der er åbent 13-14 timer om dagen, 365 dage om året = 
personaleomkostning pr. center. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nettoomsætning 45.900 55.138 67.807 75.512 77.298 77.627 79.180

Eksterne omkostninger og vareforbrug* -24.786 -32.920 -41.583 -41.583 -41.583 -41.583 -41.583

Bruttoavance 21.114 22.219 26.225 33.929 35.715 36.044 37.597

Antal centre 14 19 24 24 24 24 24

Eksterne omkostninger og vareforbrug pr. center -1.733 -1.733 -1.733 -1.733 -1.733 -1.733 -1.733

Vækst nettoomsætning 24% 20% 23% 11% 2% 0% 2%

Vækst bruttoavance 24% 5% 18% 29% 5% 1% 4%

Bruttoavance/Omsætning 46% 40% 39% 45% 46% 46% 47%

2010 2011 2012 2013 2014 Gns.

Personaleomkostninger -2.091 -3.466 -9.877 -13.229 -14.146

Vækst Personaleomkostninger 66% 185% 34% 7%

Antal centre 3 5 6 8 9

Nettoomsætning 20.400 25.500 30.600 36.975

Personaleomkostninger pr. center -697 -693 -1.646 -1.654 -1.572 -1.252

Personaleomkostninger i % af omsætningen -17% -39% -43% -38% -34%
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1.572 t. kr. pr. center ultimo 2014. Det vurderes derfor at være pålideligt, at tage udgangspunkt i mellem 

1.252 t. kr. – 1.424 t. kr. pr. center i budgetteringen af personaleomkostninger.  

 

Fra 2011 – 2014 udgør personaleomkostninger i gennemsnittet 34% af nettoomsætningen, og budgetteres 

der ud fra dette niveau i 2015, udgør personaleomkostningerne 1.115 t. kr. pr. center., hvilket 

tilnærmelsesvis er lig ovenstående interval.  

 

Fra 2015 og frem åbnes centre uden for hovedstadsområdet. Uden for hovedstadsområdet har centrene 

historisk set ikke haft samme åbningstider som i Københavnsområdet, og har heller ikke haft lige så mange 

hold pr. center95. Der skal derfor korrigeres for personaleomkostningerne pr. center, da omkostningerne pr. 

center vil være lavere, og bør ligge under det ovenstående udregnede interval, da disse omkostninger er 

baseret på centre i hovedstadsområdet, som har længere åbningstider og flere hold med instruktører.  

 

De fem centre som blev åbnet i 2015, ligger på nær ét center som ligger på Frederiksberg, alle uden for 

hovedstadsområdet, og udbyder alle 3-5 hold pr. dag året rundt96. Med den antaget timeløn på 200 kr., 

svarer dette til en ekstraomkostning på 365 t. kr. om året i personaleomkostninger pr. center97. I 2015 og 

2016 er der åbnet/forventes åbnet 5 centre om året, hvilket årligt svarer til en ekstraomkostning til 

personale på 1,8 mio. kr.  

 
Tabel 31: III Budgettering af personaleomkostninger 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

15.6 Beregning af EBITDA 

 

EBITDA beregnes som forskellen mellem den budgetterede bruttoavance og de budgetterede 

personaleomkostninger fra de to ovenstående afsnit. 

 
Tabel 32: IV Beregning af EBITDA 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                
95 CrossfitCopenhagen.dk 
96 CrossfitCopenhagen.dk 
97 5 hold af én times varighed med én instruktør til en timepris på 200 kr., 365 dage om året 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personaleomkostninger -15.971 -17.796 -19.621 -19.621 -19.621 -19.621 -19.621

Vækst Personaleomkostninger 13% 11% 10% 0% 0% 0% 0%

Antal centre 14 19 24 24 24 24 24

Nettoomsætning 45.900 55.138 67.807 75.512 77.298 77.627 79.180

Personaleomkostninger pr. center -1.141 -937 -818 -818 -818 -818 -818

Personaleomkostninger i % af omsætningen -35% -32% -29% -26% -25% -25% -25%

t. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bruttoavance 21.114 22.219 26.225 33.929 35.715 36.044 37.597

Personaleomkostninger -15.971 -17.796 -19.621 -19.621 -19.621 -19.621 -19.621

EBITDA 5.143 4.423 6.604 14.308 16.094 16.423 17.976

Vækst EBITDA 77% -14% 49% 117% 12% 2% 9%

EBITDA/Omsætning 11% 8% 10% 19% 21% 21% 23%
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15.7 Budgettering af materielle aktiver 

 
Tabel 33: Materielle aktiver Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

* Materielle aktiver pr. center (ultimo) anvendes som budgetdriver. 

 

Materielle anlægsaktiver indeholder indretning af lejede lokaler og andre anlæg, driftsmateriel og inventar. 

Åbning af nye centre kræver investeringer, hvorfor det findes naturligt at budgettere materielle aktiver ud 

fra antal centre. I tabel 33 er vist fire fordelingsnøgler som budgetteringen af materielle aktiver kan baseres 

på. Budgetteringen kan foretages ved at se på materielle aktiver pr. center, eller investeringer i materielle 

anlægsaktiver pr. center. Ligeledes kan beregningen foretages på antal centre ultimo året, eller på et 

gennemsnit af to års antal centre. 

 

Investeringer i materielle anlægsaktiver pr. center som budgetdriver 

Investeringer i materielle anlægsaktiver pr. center (ultimo) er er en af flere fordelingsnøgler, som kan 

anvendes til at budgettere fremtidige materielle anlægsaktiver. Fordelingsnøglen er beregnet som 

investeringer i anlægsaktiver, eksklusive afskrivninger, divideret med centre ultimo året. Ulempen ved denne 

metode er, at beregningen kun baseres på det givne års antal centre ultimo året, og tager ikke højde for, at 

de centre som åbnes året efter, formentlig allerede i det indeværende år er indrettet, og foretaget 

investeringer i. 

 

Fordelingsnøglen investeringer i materielle anlægsaktiver pr. center (ultimo) tager eksempelvis ikke højde 

for, at Crossfit Copenhagen i starten af 2015 åbner to centre, som de ultimo 2014 allerede har investeret i, 

og som indgår i balancen ultimo 2014.  

 

Alternativt kunne investeringer i materielle anlægsaktiver pr. center (gennemsnit) anvendes til at budgettere 

anlægsaktiverne, da denne fordelingsnøgle tager højde for, at en del af de anlægsaktiver som indgår i ultimo 

balancen for eksempelvis 2014, skal henføres til åbning af nye centre i starten af 2015. Investeringer i 

materielle anlægsaktiver pr. center (gennemsnit) for fx 2014, er beregnet som investeringer i materielle 

anlægsaktiver divideret med det gennemsnitlige antal centre for 2014 og 2015, da det antages, at der i 2014 

er foretaget investeringer som fremgår på balancen, som skal henføres til åbning af centre i 2015. 

 

Materielle aktiver pr. center som budgetdriver 

Ulempen ved ovenstående to metoder er, at det ikke tydeligt kan udledes hvor meget der er investeret i nye 

centre, og hvor meget som er geninvesteringer og vedligeholdelse i gamle centre. I stedet ses nu på 

fordelingsnøglen materielle aktiver pr. center. 

 

t. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 Gns.

Materielle anlægsaktiver 632 916 1.983 5.017 6.335

Investeringer i materielle anlægsaktiver 377 536 1.501 4.121 2.881

Antal centre 3 5 6 8 9

Materielle anlægsaktiver pr. center (ultimo) 211 183 331 627 704 554

Materielle anlægsaktiver pr. center (gennemsnit)* 158 167 283 590 551 571

Investering i materielle anlægsaktiver pr. center (ultimo) 126 107 250 515 320 362

Investeringer i materielle anlægsaktiver. pr. center (gns.) 94 97 214 485 251 317



   
 

  73 af 146 
 

 Samme problemstilling er gældende som ved de to ovenstående - om der skal anvendes ultimo eller 

gennemsnits anlægsaktiver. Eksempelvis er materielle aktiver pr. center 704 t. kr. ultimo 2014, hvilket ikke 

giver et retvisende billede. I januar og april 2015 åbnes to nye centre, hvor det må formodes, at der i 

slutningen 2014 er foretaget investeringer i disse centre, som optræder på balancen for 2014. Materielle 

aktiver pr. center ultimo er derfor baseret på et for lavt antal centre, hvilket giver en for høj værdi.  

 

I stedet anvendes materielle anlægsaktiver pr. center (gennemsnit) som fordelingsnøgle. Materielle 

anlægsaktiver pr. center (gennemsnit) beregnes som materielle anlægsaktiver ultimo året, divideret med det 

gennemsnitlige antal centre for det givne år plus det næste år. Materielle anlægsaktiver pr. center 

(gennemsnit) var ultimo 2014 på 551 t. kr., hvilket vil danne grundlag for den fremtidige budgettering. De 

551 t. kr. ganges på de budgetterede antal centre for at få materielle anlægsaktiver ultimo året. 

 
Tabel 34: V Budgettering af materielle aktiver Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

* Materielle aktiver pr. center (ultimo) anvendes som budgetdriver. 

 

15.8 Budgettering af afskrivninger 
 
Tabel 35: Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Afskrivningerne stiger i takt med investeringerne i materielle anlægsaktiver som jf. forrige afsnit er 

budgetteret til at stige i de kommende år. Crossfit Copenhagen åbnede i 2008, og havde ultimo 2008 og 

2009 kun ét center, og ultimo 2010 tre centre, hvilket er årsagen til at afskrivningerne i disse perioder har 

været lave.   

 

Afskrivningerne begynder at stige fra 2012, da der både investeres i nye centre i denne periode, men også 

fordi at det materiel som der blev investeret i, i 2008, 2009 og 2010 stadig afskrives på. Crossfit Copenhagen 

har i 2015 åbnet fem centre, og jf. budgetteringen af nye centre, forventes det, at der åbnes fem centre i 

løbet af 2016, og fire centre i løbet af 2017.  

 

t. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Materielle anlægsaktiver 9.089 11.844 13.221 13.221 13.221 13.221 13.221

Investeringer i materielle anlægsaktiver 4.902 5.552 4.501 3.123 3.123 3.123 3.123

Antal centre 14 19 24 24 24 24 24

Materielle anlægsaktiver pr. center (ultimo) 649 623 551 551 551 551 551

Materielle anlægsaktiver pr. center (gennemsnit)* 551 551 551 551 551 551 551

Investering i materielle anlægsaktiver pr. center (ultimo) 350 292 188 130 130 130 130

Investeringer i materielle anlægsaktiver. pr. center (gns.) 297 258 188 130 130 130 130

t. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 Gns.

Materielle anlægsaktiver, primo 397 632 916 1.983 5.017

Investeringer i materielle anlægsaktiver 377 536 1.501 4.121 2.881 1.883

Afskrivninger -142 -252 -434 -1.087 -1.563

Materielle anlægsaktiver, ultimo 632 916 1.983 5.017 6.335

Afskrivninger i % af ultimo materielle anlægsaktiver -22% -28% -22% -22% -25% -24%
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Afskrivningernes andel i forhold til materielle anlægsaktiver har ligget stabilt omkring 24% fra år 2010 – 

2014, hvilket derfor anvendes som udgangspunkt for budgettering af fremtidige afskrivninger. Til 

sammenligning har Fitness Worlds afskrivninger i samme periode ligget på 15,3%, og Fitness DK’s på 29,3%.  

 

Afskrivningerne vil stige i 2015, 2016, og 2017, både pga. nye investeringer i de givne år pga. åbning af nye 

centre, men også, da der stadig afskrives på de investeringer som blev foretaget i 2013 og 2014. Fra 2018 er 

der ikke budgetteret åbning af nye centre, og afskrivningerne vil derfor ligge på et konstant niveau, og kun 

bestå af vedligeholdelse/geninvesteringer af eksisterende materiel. I tabel 36 ses de budgetterede 

afskrivninger.  

 
Tabel 36: VI budgettering af afskrivninger Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

15.9 Budgettering af selskabsskatten 
 
Tabel 37: VII Budgettering af selskabsskatten 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det er i folketinget bestemt, at skatteprocenten skal nedsættes til 22% i 201698. I 2015 var skattesatsen på 

23,5%99.  Skattesatsen er frem til 2021 budgetteret til at være 22% i alle årene, da det fra folketingets side 

ikke er indikeret at skatteprocenten vil blive ændret efter 2016.  

 

15.10 Budgettering af lånerente 

 

Den historiske lånerente bør være et godt udgangspunkt for den fremtidige lånerente, medmindre der 

forventes en betydelig ændring i virksomhedens konkursrisiko eller det generelle renteniveau100. Crossfit 

Copenhagen har i 2011,2012 og 2013 positive netto finansielle omkostninger, hvilket medfører, at den 

historiske lånerente bliver meget lav, når den beregnes som gennemsnittet af de netto finansielle 

omkostninger divideret med nettorentebærende gæld for 2010-2014.  

 

I to af årene mellem 2010 og 2014 har Crossfit Copenhagen haft højere renteindtægter end renteudgifter, 

og disse år anvendes derfor ikke som grundlag for beregningen af en fremtidig lånerente, da det formodes at 

                                                
98 https://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/assets/regnskabsmassig-behandling-ll-juni2013.pdf 
99 https://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/assets/regnskabsmassig-behandling-ll-juni2013.pdf 
100 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse (2012) 

t. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Materielle anlægsaktiver, primo 6.335 9.089 11.844 13.221 13.221 13.221 13.221

Investeringer i materielle anlægsaktiver 4.902 5.552 4.501 3.123 3.123 3.123 3.123

Afskrivninger -2.147 -2.798 -3.123 -3.123 -3.123 -3.123 -3.123

Materielle anlægsaktiver, ultimo 9.089 11.844 13.221 13.221 13.221 13.221 13.221

Afskrivninger i % af ultimo materielle anlægsaktiver -24% -24% -24% -24% -24% -24% -24%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skatteprocent 23,5% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%
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renteudgifterne i fremtiden vil være større end renteindtægterne. Når lånerenten beregnes i de tre år hvor 

renteudgifterne er større end renteindtægterne, bliver gennemsnitslånerenten 2,4%101 

 

Crossfit Copenhagens langfristede gæld er fra 2013 til 2014 steget med 43%, og samtidig er den 

nettorentebærende gæld steget fra at udgøre 53% af kapitalstrukturen til 61%102. Jf. budgetteringen af nye 

centre, forventes det at der åbnes ni centre i løbet af 2016 og 2017, hvilket formodes at blive delvist 

finansieret af gæld. Den historiske lave lånerente er derfor ikke et pålideligt estimat for den fremtidige 

lånerente, da det forventes, at åbningen af nye centre i højere grad vil blive finansieret via gæld, hvilket var 

tilfældet ultimo 2014 og 2015. Budgetteringen af lånerenten baseres derfor i stedet på en kredit rating, som 

konverteres til et selskabsspecifikt risikotillæg. 

 

S&P kredit rating 

S&P udsteder kredit ratinger på baggrund af finansielle nøgletal. Kredit ratingen kan konverteres til et 

selskabsspecifikt risikotillæg, som lægges til den risikofri rente for at få et estimat på den historiske lånerente 

før skat. I tabel 38 nedenfor vises tærskelværdierne for fem udvalgte nøgletal som S&P baserer deres kredit 

rating på103.  

 
Tabel 38: S&P tærskelværdier, kredit rating

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

De fem nøgletal er udvalgt, så de både repræsenterer resultatopgørelsen, balancen og 

pengestrømsopgørelsen. Det er ikke repræsentativt kun at vælge eksempelvis nøgletal, som er baseret på 

resultatopgørelsen. Virksomheden kan i det givne år godt have overskud som resultatopgørelsen vil vise, 

men modsat have udfordringer på likviditeten, dvs. fx problemer med at betale af på gælden. Udfordringer 

med likviditeten vil i stedet komme til udtryk i pengestrømsopgørelsen, hvormed nøgletallet pengestrømme 

fra drift / forpligtelser i alt er taget med.  

 

Nøgletal som er baseret på balancen er taget med, da de giver et billede af hvor stærk virksomheden er i en 

konkurstruet position, og indikerer i hvor høj grad virksomhedens gæld kan efterkommes ved at indfri 

aktivernes værdi. 

 

Crossfit Copenhagen nøgletal 

Tabel 39 viser resultatet for de fem udvalgte nøgletal, som er beregnet på den reformulerede 

resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Ud fra nøgletallene kan kredit ratingen findes ved at 

sammenligne nøgletallene i tabel 39 med tærskelværdierne fra tabel 38.   

                                                
101 Bilag 12 
102 Bilag 11 
103 www.standardandpoors.com 

Krav til nøgletal AAA AA A BBB BB B CCC

EBIT / Nettofinansielle omkostninger 21,4 10,1 6,1 3,7 2,1 0,8 0,1

EBITDA / Nettofinansielle omkostninger 26,5 12,9 9,1 5,8 3,4 1,8 1,3

Pengestrøm fra drift / forpligtelser i alt (%) 84,2 25,2 15,0 8,5 2,6 -3,2 -12,9

Langfristet gæld / Aktiver i alt 13,3 28,2 33,9 42,5 57,2 69,7 68,8

Gæld i alt / Aktiver i alt (%) 22,9 37,7 42,5 48,2 62,6 74,8 87,7
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Tabel 39: Historisk nøgletal Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Crossfit Copenhagens kreditrating 

Tabel 40 viser Crossfit Copenhagens kredit rating baseret på de fem nøgletal.  
Tabel 40:  Historisk kredit rating Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ud fra de fem nøgletal har Crossfit Copenhagen kredit ratinger på mellem CCC og AAA. AAA er S&P’s bedste 

rating, og CCC er den syvende bedste. For at drage en samlet konklusion, har hver kredit rating fået tildelt en 

værdi på mellem 1 og 7, hvor 7 gives til en kredit rating på AAA, og 1 gives til en kredit rating på CCC. Hvis 

gennemsnittet af kredit ratingen ligger mellem to værdier, rundes der ned, hvilket er tilfældet i år 2010. Af 

tabel 40 kan det udledes, at Crossfit Copenhagen vurderes til at have haft en gennemsnitlig kredit rating 

svarende til BBB.  

 

Baseret på indtjeningen har Crossfit Copenhagen ikke udfordringer med kredit ratingen, som giver AAA 

ratings. Det er pengestrømmen og balanceposterne som trækker kredit ratingen ned.  

 

Crossfit Copenhagens selskabsspecifikke risikotillæg 

Aswath Damodaran er en finance professor på Stern School of Business, New York University, som har 

specialiseret sig i corporate finance og equity valuation, herunder analyse af virksomheders kredit ratings og 

de dertilhørende selskabsspecifikke risikotillæg til lånerenten. Jf. Aswath Damodarans studier af ikke-

finansielle virksomheder med en markedsværdi på under 5 mia. dollars, vil en kredit rating på BBB, hvilket er 

gældende for Crossfit Copenhagen, svare til et risikotillæg på 2,25%-point104.  

 

Den teoretiske beregning som danner grundlag for den endelige lånerente/de finansielle forpligtelsers 

afkastkrav beregnes ud fra formlen105: 

                                                
104 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm 
105 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse (2012) 

Nøgletal 2010 2011 2012 2013 2014

EBIT / Nettofinansielle omkostninger 21,4 5,0 11,4 66,8 49,1

EBITDA / Nettofinansielle omkostninger 24,3 5,9 14,1 89,5 106,4

Pengestrøm fra drift / forpligtelser i alt (%) 10,8 26,5 32,7 46,4 4,9

Langfristet gæld / Aktiver i alt (%) 67,3 57,6 50,0 27,8 49,5

Gæld i alt / Aktiver i alt (%) 76,9 68,1 65,7 50,7 72,0

Kreditrating i forhold til nøgletal 2010 2011 2012 2013 2014

EBIT / Nettofinansielle omkostninger AAA BBB AA AAA AAA

EBITDA / Nettofinansielle omkostninger AA BBB AA AAA AAA

Pengestrøm fra drift / forpligtelser i alt (%) BBB AA AA AA BB

Langfristet gæld / Aktiver i alt B B BB AA BB

Gæld i alt / Aktiver i alt (%) CCC B B BB B

Gennemsnit (AAA=7, AA=6, A=5, BBB=4, BB=3, B=2, CCC=1 4,00 3,60 4,60 5,80 4,40

Samlet rating BB BB BBB A BBB
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rD = (rrf + rs) ∙ (1 − ts) 

 

rD = Finansielle forpligtelsers afkastkrav 

rrf = Risikofri rente 

rs = Selskabsspecifikt risikotillæg 

ts = Selskabsskatteprocent 

 

 

Der er anvendes en risikofri rente ud fra den 10-årige danske statsobligation. Ultimo 2015 vil udregningen 

være baseret på den 10-årige danske statsobligation der 31/12-2015 var 0,92%106. Da Crossfit Copenhagen 

vurderes til at åbne flere nye centre i de kommende år, vil en historisk kredit rating ikke være relevant for 

den fremtidige budgettering. Kredit ratingen for ultimo 2015, som jf. nøgletallene svarede til en kredit rating 

på BBB, sættes en kreditvurdering ned med den antagelse om øget gældsætning jf. strategiafsnittet om 

åbning af flere nye centre i de kommende år. Det selskabsspecifikke risikotillæg bliver derfor 3,25%-point i 

stedet for 2,25%-point. Lånerenten/finansielle forpligtelsers afkastkrav bruges som input til blandt andet 

værdiansættelsen med DCF-modellen. Da selskabsskattesatsen i 2016 er sat ned fra 23,5% til 22,0%, bruges 

de 22,0% til beregning af de finansielle forpligtelsers afkastkrav som dermed efter skat bliver følgende: 

 

rD = (0,92% + 3,25%) ∙ (1 − 22%) = 3,25% 

 

15.11 Budgettering af arbejdskapitalen 
 
Tabel 41: Historisk sammenhæng mellem omsætning og arbejdskapital 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det er tilgodehavender og varebeholdninger der binder kapitalen i driftsaktiverne. I driftsgælden er det 

hensatte forpligtelser og forpligtelser til leverandører af varer og tjenesteydelser. Både driftsaktiverne og 

driftsgælden følger den stigende omsætning.  Omsætningen er valgt som hoveddriver, da der normalt er tæt 

sammenhæng mellem salget og arbejdskapitalen107.   

 

Korrelationen mellem omsætningen og arbejdskapitalen ligger på 0,87. Den høje korrelation gør, at det 

forventes at arbejdskapitalen fortsat følger stigningen i omsætning.  

 

Den forøgede andel af arbejdskapital ift. aktiver er drevet af en markant stigning i tilgodehavender til 

tilknyttede virksomheder. Det er ikke specificeret nærmere i Crossfit Copenhagens årsrapport hvad denne 

post indeholder. Posten udgør 0% af driftsaktiverne i 2012, 55% af driftsaktiverne i 2013 og 83% i 2014.  

                                                
106 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp 
107 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse (2012) 
 

t. kr. 2010 2011 2012 2013 2014

Omsætning 0 20.400 25.500 30.600 36.975

Arbejdskapital 317 357 203 673 2.438

Arbejdskapital/Omsætning - - 0,8% 2,2% 6,6%
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Posten er svær at budgettere grundet den lave informationstilgængelighed. Det forventes at posten forbliver 

på samme niveau som i 2014.  

 

Det forventes grundet den høje korrelation, at arbejdskapitalen fortsat vil stige. Dette skyldes at Crossfit 

Copenhagen forventes at åbne nye centre, som vil kræve yderligere kapitalbindinger. Arbejdskapitalen 

forventes at ligge på 7% af omsætningen frem mod 2021, og altså på samme niveau som i 2014.  

 
Tabel 42: Budgettering af arbejdskapital Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

15.12 Budgettering af netto rentebærende gæld 

 
Tabel 43: Netto rentebærende gæld som andel af investeret kapital 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den nettorentebærende gæld er primært udgjort af kortfristet gæld og gæld til kreditinstitutter. Gælden 

følger den stigende udvikling fra den investerede kapital.  

 

Den nettorentebærende gæld i forhold til den investerede kapital har varieret fra 2010-2014. Andelen steg 

markant i 2014, da Crossfit Copenhagen i dette år optog et stort banklån. Dette skyldes formentligt, at 

Crossfit Copenhagen ønskede finansiering til åbningen af de fem centre i 2015. 

 

Crossfit Copenhagen åbnede fem nye centre i 2015, og forventes at åbne ni nye centre i løbet af 2016 og 

2017, hvormed det i fremtiden forventes at den netto rentebærende gæld vil udgøre en større andel af den 

investerede kapital. Crossfit Copenhagen øgede den netto rentebærende gæld i 2014 med 1.700 t. kr. forud 

for åbningen af fem nye centre i 2015. Samme stigning forventes i 2015 og 2016, da der ligeledes i de 

efterfølgende år åbnes fem og fire centre. Herefter forventes det, at den netto rentebærende gæld følger 

udviklingen i den investerede kapital, og det forventes at Crossfit Copenhagen nedsætter den rentebærende 

gæld frem mod 2021, hvilket også var tilfældet mellem 2010 og 2013. 

 
Tabel 44: Budgettering af netto rentebærende gæld Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

t. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Omsætning 45.900 55.138 67.807 75.512 77.298 77.627 79.180

Arbejdskapital 3.213 3.860 4.747 5.286 5.411 5.434 5.543

Arbejdskapital/Omsætning 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

t. kr. 2010 2011 2012 2013 2014

Investeret kapital 1.569 2.370 3.538 7.227 10.338

Netto rentebærende gæld 258 278 383 779 3.889

Andel af investeret kapital 16,4% 11,7% 10,8% 10,8% 37,6%

t. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Investeret kapital 13.867 17.268 19.532 20.072 20.197 20.220 20.328

Netto rentebærende gæld 6.999 10.109 11.179 11.224 11.030 10.778 10.569

Andel af investeret kapital 50,5% 58,5% 57,2% 55,9% 54,6% 53,3% 52,0%
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Den endelige budgetterede resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse for 2015 til 2020 er vist i 

nedenstående afsnit i tabel 45, 46 og 47.  

 

15.13 Konklusion på budgettering 

 

Det forventes at Crossfit Copenhagen i de kommende år åbner ni centre, hvilket øger nettoomsætningen 

markant som vist i tabel 45. Den største stigning i nettoomsætningen forventes at være i år 2016 og 2017, da 

der både åbnes nye centre i disse år som tiltrækker mange medlemmer efter åbning, men også da der i 2014 

og 2015 er åbnet centre, som stadig vil tiltrække nye medlemmer i 2016 og 2017. Vækstraten vil efter år 

2017 være faldende, da det ikke forventes, at Crossfit Copenhagen åbner flere centre.  

 

De eksterne omkostninger og vareforbrug vil stige betydeligt pga. åbningen af nye centre som kræver 

leasingaftaler af lokaler og materiel. Øgede eksterne omkostninger og vareforbrug forventes allerede at 

være steget markant i 2015, da åbning af nye centre kræver, at leasingaftaler af eksempelvis lokaler indgås 

længe før at centrene offentligt åbner. Eksterne omkostninger og vareforbrug vil ligge på et stabilt niveau 

efter år 2017, hvor det ikke forventes, at der åbnes flere nye centre.  

 

Personaleomkostninger vil stige i de kommende år pga. åbning af flere centre. Centrene forventes at åbnes i 

større jyske byer. Ligesom med centrene som blev placeret i større byer i 2015 udenfor Københavnsområdet 

som i Odense, Vejle og Esbjerg, og som har færre hold pr. dag end centrene i Københavnsområdet, forventes 

det, at de nye centre ligeledes vil have færre hold pr. dag sammenlignet med centrene i København. 

Personaleomkostningerne vil stige, men målt ud fra personaleomkostninger pr. centre, vil 

personaleomkostningerne være faldende. 

 

De materielle anlægsaktiver forventes ligeledes at stige i de kommende år pga. åbning af flere centre. De 

materielle anlægsaktiver pr. center er siden 2010 steget årligt, hvilket betyder at Crossfit Copenhagen 

løbende har geninvesteret i nyt materiel i de eksisterende centre. Materielle anlægsaktiver udgør 

eksempelvis 704 t. kr. pr. center ultimo 2014, mens de i 2012 udgjorde 331 t. kr. pr. center.  

 

Arbejdskapitalen har fulgt omsætningen på et nogenlunde stabilt niveau, og er budgetteret til at ligge på 7% 

af omsætningen frem mod 2021. 

 

Afskrivningerne følger udviklingen i materielle anlægsaktiver, som historisk har udgjort en fast procentandel 

på 24% ift. de materielle anlægsaktiver. De materielle anlægsaktiver indeholder indretning af lejede lokaler 

og andre anlæg, driftsmateriel og inventar.  

 

Den netto rentebærende gæld forventes at stige i takt med åbning af nye centre i 2016 og 2017. 

Gældsandelen steg markant i 2014, da der blev optaget større banklån til finansiering af fem nye centre året 

efter, og samme finansieringsmåde forventes at anvendes ved åbning af nye centre i 2016 og 2017.  

 

Budgetteringen af de ovenstående poster påvirker resultatopgørelsen således som vist i tabel 45 fra år 2015 

til 2021: 
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Tabel 45: Budgettering af resultatopgørelse Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Resultatopgørelsen er i de første år fra 2015 – 2017 påvirket negativt af øgede eksterne omkostninger og 

vareforbrug, som henføres til åbningen af ni forventede nye centre. Efter år 2018 forventes det ikke at nye 

centre åbnes, og årets resultat vil derfor ligge på et stabilt positivt niveau.  
 

Tabel 46: Budgettering af balance Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 46 viser den budgetterede balance fra år 2015 til 2021. De materielle anlægsaktiver forventes at stige 

mest i 2015, 2016 og 2017 pga. nye centre som finansieres med gæld, hvorfor gældsposten også vil stige 

markant.    

 
Tabel 47: Budgettering af resultatopgørelse Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Tabel 47 viser at pengestrømmen til selskabet (FCFF) ligesom resultatopgørelsen er påvirket negativt i 2015, 

2016 og 2017 af åbningen af nye centre. NOPAT og nettoinvesteringerne udgør de væsentligste poster i 

pengestrømsopgørelsen. NOPAT er ligesom resultatopgørelsen negativt påvirket i 2015, 2016 og 2017 pga. 

øgede eksterne omkostninger og vareforbrug pga. nye centre, men ligger efter 2017 på et positivt stabilt 

niveau, da stigningen i medlemmer slår rigtigt igennem i disse år.  

 

Terminal år

Resultatopgørelse 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoomsætning 45.900 55.138 67.807 75.512 77.298 77.627 79.180

Eksterne omkostninger og vareforbrug -24.786 -32.920 -41.583 -41.583 -41.583 -41.583 -41.583

Bruttoavance 21.114 22.219 26.225 33.929 35.715 36.044 37.597

Personaleomkostninger -15.971 -17.796 -19.621 -19.621 -19.621 -19.621 -19.621

EBITDA 5.143 4.423 6.604 14.308 16.094 16.423 17.976

Afskrivninger -2.147 -2.798 -3.123 -3.123 -3.123 -3.123 -3.123

EBIT 2.996 1.625 3.480 11.185 12.971 13.300 14.853

Skat på EBIT -704 -357 -766 -2.461 -2.854 -2.926 -3.268

NOPAT 2.292 1.267 2.715 8.724 10.117 10.374 11.585

Netto finansielle omkostninger, efter skat -174 -256 -284 -182 -179 -175 -172

Årets resultat 2.118 1.011 2.431 8.542 9.938 10.199 11.413

Budgeteriode 2015 - 2020

Terminal år

Balance 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aktiver
Materielle anlægsaktiver 10.654 13.409 14.786 14.786 14.786 14.786 14.786

Arbejdskapital 3.213 3.860 4.747 5.286 5.411 5.434 5.543

Investeret kapital fra aktivsiden 13.867 17.268 19.532 20.072 20.197 20.220 20.328

Passiver

Egenkapital 7.566 7.576 9.007 9.549 9.987 10.186 10.600

Netto rentebærende gæld (ekls. likvide beholdning) 6.301 9.691 10.524 10.521 10.208 10.033 9.728

Investeret kapital fra passivsiden 13.867 17.268 19.532 20.072 20.197 20.220 20.328

Budgeteriode 2015 - 2020

Terminal år

Pengestrømsopgørelse 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NOPAT 2.292 1.267 2.715 8.724 10.117 10.374 11.585

+ Afskrivninger 2.147 2.798 3.123 3.123 3.123 3.123 3.123

- Ændringer i netto arbejdskapital -775 -647 -887 -539 -125 -23 -109

- Nettoinvesteringer -4.902 -5.552 -4.501 -3.123 -3.123 -3.123 -3.123

FCFF -1.238 -2.134 451 8.185 9.992 10.351 11.476

Ændring i netto rentebærende gæld 3.110 3.110 1.070 46 -195 -252 -208

Netto finansielle omkostninger efter skat -174 -256 -284 -182 -179 -175 -172

FCFE 1.698 720 1.237 8.048 9.618 9.924 11.096

Udbytte udbetalt -1.000 -1.000 -1.000 -8.000 -9.500 -10.000 -11.000

Overført til den likvide beholdning 698 -280 237 48 118 -76 96

Budgeteriode 2015 - 2020
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Nettoinvesteringerne påvirker specielt i 2015, 2016 og 2017 pengestrømmen, da de nye centre forventes at 

åbnes i disse år, hvilket medfører en negativ pengestrøm til selskabet (FCFF) for 2015 og 2016. Lånoptagelse 

er nødvendig i 2015, 2016 og 2017 for at undgå en negativ pengestrøm til ejerne (FCFE). Det antages at der 

udbetales udbytte som tilnærmelsesvis svarer til årets resultat for at holde egenkapital på et stabilt niveau.  

16 Værdiansættelse 
 

Crossfit Copenhagen værdiansættes pr. 31/12-2015 ved hjælp af multipler, DCF-modellen (discounted cash 

flow), samt en APV-model (adjusted present value). Valget af værdiansættelsesmodeller baseres på artiklen 

”Værdiansættelse af unoterede virksomheder med DCF-modellen” fra Morten Holm, Quartz Strategy 

Consultants, samt Christian Petersen og Thomas Plenborg fra Institut for Regnskab og Revision, Copenhagen 

Business School. Undersøgelsen af baseret på svar fra revisionshuse, banker, private equity, og konsulenter, 

og viser, at de kapitalværdibaserede modeller er de mest anvendte for private equity, og blandt disse, er 

DCF-modellen den mest anvendte. Efter de kapitalværdibaserede modeller, er multipler de næstmest 

anvendte, og blandt disse, er EV/EBITDA multiplen den mest hyppige anvendte, efterfulgt af EV/EBITDA, 

EV/EBIT, og P/E.  

 

For at kunne fastlægge værdien af Crossfit Copenhagen ved DCF-modellen og APV-modellen, skal ejernes 

afkastkrav, de finansielle forpligtelsers afkastkrav, og de gennemsnitlige kapitalomkostning for Crossfit 

Copenhagen estimeres. Crossfit Copenhagen er ikke børsnoteret, og er derfor mindre omsættelig, hvorfor 

der lægges et risikotillæg til ejernes afkastkrav. Når afkastkravet på egenkapitalen er udregnet, og de 

finansielle forpligtelsers afkastkrav er estimeret, fastlægges kapitalstrukturen. Derefter udregnes de 

gennemsnitlige kapitalomkostninger (wacc), som anvendes som diskonteringsrenten i DCF-modellen. APV-

modellen anvender ikke wacc som afkastkrav, men derimod afkastkravet på gælden og afkastkravet på 

aktiverne.  

 

DCF-modellen er den teoretisk mest korrekte og mest benyttede metode i praksis til værdiansættelse af 

selskaber108, og værdiansættelsen tager derfor udgangspunkt i denne model ved at tilbagediskontere de 

budgetterede pengestrømme. Budgetterede pengestrømme er pr. definition ikke objektive, og der laves 

derfor også en værdiansættelse baseret på multipler. Multiplerne kan give en mere objektiv værdi af hvad en 

given fitnesskæde bør handles for. Ved at se på hvad fitnesskæder tidligere er handlet for, kan deres pris i 

forhold til eksempelvis omsætning, EBITDA eller EBIT, udgøre en multipel, som derefter kan ganges på den 

givne fitnesskædes nøgletal som søges at værdiansættes. Multiplerne kan give en værdi af den givne 

virksomhed ud fra hvad “markedet” tidligere har givet for lignende virksomheder. Anvendelse af multipler til 

værdiansættelse kræver, at de sammenlignelige virksomheder er ens med hensyn til risiko, vækst og 

regnskabspraksis, hvilket der derfor vil blive taget hensyn til. 

 

 

 

                                                
108 Køb og Salg af virksomheder, 2015: Værdiansættelsesmetoder 
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16.1 Værdiansættelse med DCF-modellen 

 

Dette afsnit estimerer værdien af Crossfit Copenhagen via DCF-modellen. Først estimeres egenkapitalens 

afkastkrav, dernæst fastlægges to selskabsspecifikke risikotillæg - både pga. illikviditet, men også pga. 

størrelsen af Crossfit Copenhagen. Dernæst estimeres de finansielle forpligtelsers afkastkrav. Når 

kapitalstrukturen er fastlagt, udregnes wacc, som sammenlignes med afkastkravet fra praksis fra private 

equity investorer og kapitalfonde. Størstedelen af værdien i DCF-modellen ligger i terminalperioden, og til 

slut udarbejdes der derfor en scenarie – og følsomhedsanalyse, hvor værdien af egenkapitalen udregnes 

med forskellige vækstrater og tilbagediskonteringsrenter.  

 

16.1.1 Egenkapitalens afkastkrav 

DCF-modellen anvendes til at udregne værdien af egenkapitalen. Det er dermed nødvendigt at fastlægge en 

diskonteringsrente, benævnt “wacc’en” til at tilbagediskontere de budgetterede pengestrømme. Crossfit 

Copenhagen er ikke børsnoteret, så det er ikke muligt at estimere en beta værdi, som jf. CAPM skal bruges til 

at udregne egenkapitalens afkastkrav. Ligeledes er ingen af de danske fitness kæder børsnoterede. Jf. 

investsnips.com, som er en finansiel data udbyder, er kun tre fitness kæder på verdensplan børsnoteret109. 

Beta-værdierne for de tre amerikanske fitnesskæder som er børsnoterede vil danne grundlag for 

beregningen af Crossfit Copenhagens afkastkrav på egenkapitalen.  

 
Tabel 48: Beta værdier for Life Time Fitness, Planet Fitness og Town Sports International Holdings 

 
Kilde: nasdaq.com, investsnips.com, finance.yahoo.com 

 

E(RE) = Rrf + βi[E(Rm) − Rrf]   

E(RE) = Forventet afkast på egenkapitalen 

Rrf = Risikofri rente 

βi= Betaværdi 

E(RM)= Forventet afkast på markedet 

E(RM) − Rrf = Danske markedsrisikopræmie 

 

Der anvendes en risikofri rente ud fra den 10 årige danske statsobligation der 31/12-2015 var 0,92%110. Da 

Crossfit Copenhagen opererer i Danmark, anvendes den danske markedsrisikopræmie.  

 

Aswath Damodaran er finance professor på Stern School of Business, New York University, og har 

specialiseret sig i corporate finance og equity valuation, herunder analyse af hele verdens 

                                                
109 http://investsnips.com/list-of-publicly-traded-health-and-fitness-companies/ 
110 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp 

Fitnesskæde Land Beta-værdi

Life Time Fitness USA 1,1

Planet Fitness USA 0,6

Town Sports International Holdings USA 0,3
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markedsrisikopræmier. Damodarans estimation af den danske markedsrisikopræmie på 6,00% pr. januar 

2016 vil blive benyttet til at udregne afkastkravet på egenkapitalen111.  

 

Med en betaværdi på 0,3 beregnes afkastkravet på egenkapitalen til 2,7%112.  

Med en betaværdi på 0,6 beregnes afkastkravet på egenkapitalen til 4,5%113.  

Med en betaværdi på 1,1 beregnes afkastkravet på egenkapitalen til 7,2%114 

 

16.1.2 Selskabsspecifikt risikotillæg til afkastkravet på egenkapitalen 

”Der kan indregnes et konstant selskabsspecifikt tillæg ved opgørelsen af egenkapitalafkastkravet, når 

særlige forhold taler herfor. Indregningen kræver at virksomheden kan betegnes som mere risikofyldt at 

investere i, end i de virksomheder som har dannet grundlag for fastsættelsen af beta-værdien”115.   

 

Afkastkravet på egenkapitalen blev estimeret ud fra CAPM der anvender beta værdien som risikoparameter. 

CAPM antager, at den givne investor har investeret i en bred veldiversificeret portefølje for at nedbringe 

risikoen, og for at fjerne den usystematiske risiko. CAPM antager dermed, at investor kun belønnes for den 

systematiske risiko der tages, som måles ved beta.  

 

Historiske analyser viser at det kræver mellem 10-20 virksomheder i sin portefølje for at fjerne den 

usystematiske risiko116. Det er dermed først legitimt, at lægge det selskabsspecifikke risikotillæg til 

afkastkravet på egenkapitalen, hvis den pågældende private equity investor ikke har en veldiversificeret 

portefølje, som indeholder 10-20 virksomheder. Det antages, at investor er en private equity eller 

kapitalfonds investor, som ikke ejer 10-20 forskellige virksomheder, og der lægges derfor et selskabsspecifikt 

risikotillæg til afkastkravet på egenkapitalen. 

 

Illikviditetspræmie 

”The Cost of illiquitdy” af Aswath Damodaran, finance professor på Stern School of Business, New York 

University, konkluderer at 3-4%-point bør lægges til afkastkravet på egenkapitalen for illikvide selskaber: 

 

”Practitioners attribute all or a significant portion of the small stock premium of 3-4% reported by Ibbotson 

Associates to illiquidity and add it on as an illiquidity premium”. 

 

“An alternative estimate of the premium emerges from studies that look at venture capital returns over long 

period. Using data from 1984-2004, Venture Economics, estimated that the returns to venture capital 

investors have been about 4% higher than the returns on traded stocks. We could attribute this difference to 

illiquidity and add it on as the “illiquidity premium” for all private companies”. 

 

                                                
111 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
112 E(Re) =  0,92%+0,3*(6,00%) = 2,7% 
113 E(Re) = 0,92%+0,6*(6,00%) = 4,5% 
114 E(Re) = 0,92%+1,1*(6,00%) = 7,2% 
115 Skat.dk, 15/01-2013: Selskabsspecifikt risikotillæg 
116 http://www.investopedia.com/articles/02/111502.asp 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
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Den illikvide præmie er overensstemmende med undersøgelse af Thomas Plenborg, professor på institut og 

regnskab, CBS, 2015, der viser, at private equity fonde i gennemsnittet lægger 3,3%-point til afkastkravet på 

egenkapitalen, som følge af manglende omsættelighed. Medianen for undersøgelsen ligger på 4%, hvilket 

matcher illikvidetetspræmien fra Damodaran. 

 

Small cap præmie 

Ved værdiansættelse af small cap virksomheder, er der historisk blevet tillagt en small cap præmie på 

mellem 3-5%-point, når virksomheden kunne betegnes som værende en del af small cap definitionen117. I 

Danmark defineres virksomheder med en markedsværdi på under € 150 mio. (ca. 1,1 mia. kr.) som small 

cap118. I USA hvor undersøgelsen er foretaget på S&P 500, ville Crossfit Copenhagen betegnes som værende 

en del af nano cap, som er betegnelsen for virksomheder med en markedsværdi på under $50 millioner (ca. 

330 millioner kr.)119. Da Crossfit Copenhagen er i den lave ende af skalaen for small cap aktier i Danmark, og 

da virksomheden egentlig defineres som nano cap i USA, tillægges en høj small cap præmie (5%-point).  

 
Tabel 49: Afkastkrav på egenkapitalen for Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Der er i tabel 40 anvendt en betaværdi på 0,7, som er et simpelt gennemsnit af de tre amerikanske 

børsnoterede fitnesskæders betaværdier.  

 

16.1.3 Finansielle forpligtelsers afkastkrav 

Den teoretiske beregning som danner grundlag for de finansielle forpligtelsers afkastkrav beregnes ud fra 

formlen: 

rD = (rrf + rs) ∙ (1 − ts) 

 

RD= Finansielle forpligtelsers afkastkrav 

rrf = Risikofri rente 

rs  = Selskabsspecifikt risikotillæg 

ts  = Selskabsskatteprocent 

 

Gennemgangen af de finansielle forpligtelsers afkastkrav er foretaget i afsnit 15.10 og blev efter skat 

estimeret til: 

 

rD = (0,92% + 3,25%) ∙ (1 − 22%) = 3,25% 

                                                
117 Aswath Damodaran, 11. april 2015: The Small Cap Premium: Where is the beef? 
118 Borsen.dk 
119 http://www.investopedia.com/terms/m/marketcapitalization.asp 

Afkastkrav på egenkapitalen

Risikofri rente (10 årig dansk statsobligation) 0,9%

Beta 0,7

Markedsrisikopræmie, Danmark 6,0%

Afkastkrav på egenkapitalen jf. CAPM 5,1%

Illikviditetspræmie 4,0%

Small cap præmie 5,0%

Afkastkrav på egenkapitalen 14,1%
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16.1.4 Kapitalstruktur 

En historisk gennemgang af Crossfit Copenhagens kapitalstruktur viser, at virksomheden primært har været 

finansieret ved egenkapital. Som tidligere omtalt, er det først i 2014, hvor større banklån optages for at 

finansiere oprettelsen af fem nye centre i 2015.  

  
Tabel 50: Historisk kapitalstruktur Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Udregningen af WACC bør ikke baseres på den nuværende kapitalstruktur, men på virksomhedens 

fremtidige forventede kapitalstruktur. Ultimo 2014 som er det nyeste år med offentliggjorte regnskaber, 

viser en kapitalstruktur med 38% gæld, og 62% egenkapital. Jf. budgetteringen forventedes det, at 

gældsandelen ultimo 2015 var øget signifikant for at finansiere fremtidige centre, og ligeledes forventes det, 

at gældsandelen igen ultimo 2016 er steget for at finansiere åbningen af nye centre i 2016 og 2017.  

 

Formålet med værdiansættelsen er at estimere en værdi af egenkapitalen ultimo 2015, hvorfor 

kapitalstrukturen ultimo 2015 på 48% gæld og 52% egenkapital anvendes. Som det ses stiger gældsandelen i 

2015, 2016 og 2017 pga. åbninger af nye centre som finansieres med gæld, men falder derefter, da 

indtjeningen begynder at stige, som overføres til egenkapitalen.  

 

Alternativt kunne en gennemsnitskapitalstruktur have været anvendt, og alternativt kunne der anvendes 

mere end blot én fast kapitalstruktur. Det ses dog, at kapitalstrukturen i 2021 forventes at ligge på samme 

niveau som for år 2015, hvilket er året som danner grundlag for beregningen af wacc. Hvis der tages et 

gennemsnit fra det senest offentliggjorte regnskab, som er fra år 2014, og frem til 2021, fås en 

gennemsnitlig gældsandel på 51%, hvilket ligeledes ikke er langt fra de anvendte 48% til udregning af wacc.  

 

 
Tabel 51: Budgetteret kapitalstruktur Crossfit Copenhagen  

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalstruktur 2009 2010 2011 2012 2013 2014

D/EV -3% 16% 12% 11% 11% 38%

E/EV 103% 84% 88% 89% 89% 62%

Kapitalstruktur 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

D/EV 48% 57% 55% 54% 52% 51% 50%

E/EV 52% 43% 45% 46% 48% 49% 50%
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16.1.5 Udregning af WACC 

 

rwacc =
VE

VEV
∙ rE

VD

VEV
∙ rD 

 

VE = Værdi af egenkapital 

VD = Værdi af netto finansielle forpligtelser 

VEV = Enterprise value = VE + VD 

rE = Afkastkrav på egenkapitalen 

rD = Afkastkrav på netto finansielle forpligtelser 

 

Crossfit Copenhagens wacc: 

 

rwacc =
VE

VEV
∙ rE

VD

VEV
∙ rD 

 

rwacc = 0,52 ∙ 14,1% + 0,48 ∙ 3,3% = 8,9% 

 

 

16.1.6 Afkastkrav fra praksis 

Danish Venture Capital and Private Equity Association har i 2015 udgivet en rapport om aktivt ejerskab og 

åbenhed i kapitalfonde, der viser at afkastkravet i danske kapitalfonde typisk ligger på omkring 20-25%120.  

 

”The value of Control” af Aswath Damodaran, finance professor på Stern School of Business, New York 

University, konkluderer, at der er klar evidens for, at investorer i unoterede selskaber betaler en præmie for 

at opnå kontrollen i virksomheder. Det antages at Crossfit Copenhagen overtages af private equity investorer 

som opnår majoriteten i selskabet. Udgivelsen viser, at investorer der opnår kontrollen i unoterede 

virksomheder har et afkastkrav på 15-20%, hvilket er en smule under undersøgelsen fra Danish Venture 

Capital and Private Equity Association, der dog ikke kommenterer på forhold som kontrolpræmie, men blot 

oplyser om det generelle afkastkrav for danske kapitalfonde.  

 

Det vurderes ikke til at være retvisende, at anvende en diskonteringsrente på 8,9%, som er den udregnede 

wacc, baseret på CAPM fra afsnit 16.1.5 Som omtalt i afsnit 16.1.5, beregnes afkastkravet i CAPM ud fra 

selskabets beta-værdi. CAPM antager, at den givne investor har investeret i en bred veldiversificeret 

portefølje for at nedbringe risikoen, og for at fjerne den usystematiske risiko. CAPM antager dermed, at 

investor kun belønnes for den systematiske risiko der tages, som måles ved beta. Det antages, at private 

equity investoren som investerer i Crossfit Copenhagen ikke har en veldiversificeret portefølje der kan 

retfærdiggøre brugen af et afkastkrav på 8,9%, og derfor anvendes der i det kommende afsnit med DCF-

modellen en diskonteringsrente på 15%, som ligger tættere på praksis jf. undersøgelsen fra Danish Venture 

Capital and Private Equity association og ”The value of Control” af Aswath Damodaran.  

 

                                                
120 Danish Venture Capital and Private Equity, 2015: Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde 
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16.1.7 Markedsværdi af egenkapitalen ved DCF-modellen 

Tabel 52 viser DCF-modellen med en tilbagediskonteringsrente på 15%.  Værdien er beregnet pr. 31/12-

2015, og det første cash flow for 2015 tilbagediskonteres derfor ikke. Nutidsværdien af de frie 

pengestrømme til firmaet (FCFF) i budgetperioden estimeres til 13,5 mio. kr., og nutidsværdien af 

terminalperioden estimeres til 43,9 mio. kr. Den netto rentebærende gæld på 7,0 mio. kr. er beregnet i 

budgetafsnit 15.12 som trækkes fra nutidsværdien af budgetperiodens pengestrømme og terminalperiodens 

pengestrømme. Markedsværdien af egenkapitalen hos Crossfit Copenhagen beregnes dermed til 50,380 

mio. kr. 

 
Tabel 52: DCF model 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

16.1.8 Scenarieanalyse og følsomhedsanalyse for DCF-modellen 

Der udarbejdes en følsomhed - og scenarie analyse, hvor værdien af egenkapitalen udregnes på baggrund af 

forskellige vækstrater og diskonteringsrenter.  

 
Tabel 53: Følsomhedsanalyse 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Jf. afsnit 16.1.6 med afkastkrav fra praksis, ligger afkastkravet i gennemsnittet for kapitalfonde og private 

equity investorer på mellem 15-25%. Ovenstående DCF-model tager udgangspunkt i en vækstrate på 2,0%, 

som er ca. et procent point højere end den nutidige vækst i Danmark121. Hvis det antages, at vækstraten 

ligger mellem 1 og 3%, og at afkastkravet ligger mellem 15-25%, bliver estimeres værdien af egenkapitalen 

hos Crossfit Copenhagen til mellem 19,4 og 54,0 mio. kr.  

                                                
121 https://www.danskebank.com/da-dk/ir/Documents/2016/Q2/FactbookQ22016.pdf 

DCF-model Terminalperiode

t. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Free cash flow to the firm (FCFF) -1.238 -2.134 451 8.185 9.992 10.351 11.476

Wacc 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Discount factor 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50

Present value, FCFF -1.238 -1.856 341 5.382 5.713 5.146

Present value of FCFF(Forecast) 13.489

Present value of FCFF (Terminal) 43.891 43.891 88.280

Estimated enterprise value 57.379

Net interest-bearing debt 6.999

Estimated market value of equity 50.380

Budgeteriode 2015 - 2020
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16.1.9 Kritik af DCF-modellen 

DCF-modellen er baseret på de budgetterede frie pengestrømme til selskabet (FCFF) og afhænger derfor 

udelukkende af, hvor pålidelig budgetteringen er. Selvom budgetteringen af pengestrømmene er baseret på 

blandet andet markedsundersøgelser, brancheeksperter og ledelsen i Crossfit Copenhagen, er DCF-modellen 

noget mere ”subjektiv” end en værdiansættelse som er foretaget ud fra multipler, som direkte kan henføres 

til hvad sammenlignelige virksomheder er blevet handlet til, når der er korrigeret for risiko, regnskabspraksis 

og vækst. For at give det mest retvisende billede, anvendes der derfor andre værdiansættelsesmodeller i de 

kommende afsnit.  

 

En svaghed ved DCF-modellen er at 70-80% af værdien af selskabet ligger i terminalperioden. Ved den 

ovenstående diskonteringsrente på 15%, udgør nutidsværdien af terminalperioden 44 mio. kr., som set i 

forhold til den total estimerede værdi af egenkapitalen på 50 mio. kr., svarer til 88%. Et fejlskøn i ét års 

budgetteret pengestrøm, som eksempelvis i terminalåret, vil påvirke værdien af egenkapitalen markant.  

 

I DCF-modellen er anvendt en vækstrate på 2%, som er baseret på en gennemsnits vækstrate for Danmark, 

men er også et noget usikkert estimat. Danmark har siden 2006 ikke haft en BNP vækst på højere end 

1,6%122, og har i løbet af de sidste ti år haft en gennemsnitlig BNP vækst på 0,5%123. Markedsværdien af 

egenkapitalen vil med en BNP vækst på 0,5% i stedet for de anvendte 2,0% betyde en ændring på omkring 5 

mio. kr.  

 

 

16.1.10 Delkonklusion – værdiansættelse med DCF-modellen 

DCF-modellen estimerer værdien af egenkapitalen for Crossfit Copenhagen til 50,4 mio. kr. Udregningen er 

baseret på en tilbagediskonteringsrente på 15%, som er valgt på baggrund af en undersøgelse fra Danish 

Venture Capital and Private Equity Association fra 2015 om kapitalfondens afkastkrav, og udgivelsen ”The 

value of Control” af Aswath Damodaran. CAPM estimerede afkastkravet til 8,9%, men antager, at investor 

har en veldiversificeret portefølje, som kun belønnes for systematisk risiko. Det antages, at en private equity 

investor ikke har en veldiversificeret portefølje som kan retfærdiggøre et afkastkrav på 8,9%, og da 

afkastkravet fra praksis ligger mellem 15-25% for kapitalfonde, vurderes den oprindelig estimerede wacc på 

8,9% til at være for lav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
122 https://www.danskebank.com/da-dk/ir/Documents/2016/Q2/FactbookQ22016.pdf 
123 https://www.danskebank.com/da-dk/ir/Documents/2016/Q2/FactbookQ22016.pdf 
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16.2 Værdiansættelse med ved APV-modellen 

 

APV-modellen (adjustet present value model) tager udgangspunkt i en gældfri virksomhed, og anvender det 

frie cash flow til firmaet (FCFF) som tilbagediskonteres med diskonteringsrenten på aktiverne.  

Først estimeres værdien af virksomheden på gældfri basis, og dernæst tillægges nutidsværdien af 

skatteskjoldet. Modellen er fordelagtig for private equity investorer, da den isoleret set viser værdien af 

skatteskjoldet, og dermed den evt. fordel som opstår ved at geare virksomheden.   

 

Værdien fra APV modellen er summen af nutidsværdien af det frie cash flow (FCFF) og nutidsværdien af 

skatteskjoldet: 

 

Enterprise value = ∑
FCFFt

(1+ra)t +
TSt

(1+rd)t
∞
t=1  

 

FCFF = Frit cash flow til firmaet 

TS = skatteskjoldet 

Ra = Diskonteringsrente på aktiverne 

Rd = Diskonteringsrente på gælden 

 

16.2.1 Diskonteringsrente 

Diskonteringsrenten på aktiverne er beregnet ud fra CAPM med tillæg af en illikviditetspræmie, samt en 

small cap præmie. Dette var ligeledes tilfældet ved beregningen af afkastkravet på egenkapitalen, som er 

beregnet tidligere. Forskellen er her, at beta skal beregnes ud fra den gældsfrie virksomhed. På nuværende 

tidspunkt er beta beregnet ud fra virksomheder med gæld, hvorfor nedenstående korrektion bør benyttes: 

 

βunlevered =
βcurrent

1 + (1 − t)
D
E

 

t = Effektiv skatteprocent 

D = Gæld 

E = Egenkapital 

 

Den ugearede beta bliver for Crossfit Copenhagen derfor:  

 

βunlevered =
0,7

1 + (1 − 22%)60,3%
= 0,48 

 

Denne beta værdi bruges nu til at finde ejernes afkastkrav på den gældsfrie virksomhed. Der tages 

udgangspunkt i beregningen af wacc fra DCF modellen, dog med en ændret beta, Afkastkravet på 

egenkapitalen bliver: 

 
Tabel 54: Afkastkrav på egenkapitalen med ugearet beta 
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Kilde: egen tilvirkning 

 

Diskonteringsrenten på den netto rentebærende gæld er lavere end diskonteringsrenten på aktiverne, da 

gælden anses for mere risikofri end driften i virksomheden. Renten er taget ud fra afkastkravet på den 

rentebærende gæld fra afsnittet om beregningen af wacc.  

 

16.2.2 Markedsværdi af egenkapitalen ved APV-modellen 

Nedenstående tabel viser værdien af egenkapitalen for Crossfit Copenhagen med anvendelse af de 

beregnede afkastkrav og cash flow til firmaet (FCFF), samt nutidsværdien af skatteskjoldet: 

 
Tabel 54: APV-model Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

APV-modellen estimerer værdien af egenkapitalen til 59,6 mio. kr., hvilket er tilnærmelsesvis tæt på værdien 

beregnet ved DCF-modellen som estimerede værdien af egenkapitalen til 50,4. Teoretisk set bør de to 

modeller resultere i samme værdi, men i DCF-modellen blev det besluttet at anvende 

tilbagediskonteringsrenten fra praksis i stedet for den estimerede wacc, hvilket skyldes differencen i 

resultatet.  

 

Afkastkrav på egenkapitalen

Risikofri rente (10 årig dansk statsobligation) 0,9%

Beta 0,48

Markedsrisikopræmie, Danmark 6,0%

Afkastkrav på egenkapitalen jf. CAPM 3,8%

Illikviditetspræmie 4,0%

Small cap præmie 5,0%

Afkastkrav egenkapitalen 12,8%

Adjustet present value approach Terminalperiode

t. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Free cash flow to the firm (FCFF) -1.238 -2.134 451 8.185 9.992 10.351 11.476

Required return on assets (ra) 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4%

Discount facotor 1,00 0,86 0,74 0,63 0,54 0,47

Present value of FCFF -1.238 -1.833 333 5.191 5.445 4.846

Present value of FCFF (Forecast) 12.745

Present value of FCFF (Terminal) 37.344 37.344 79.759

Estimated market value of operations (A) 50.089

Tax shield on net interest-bearing debt 228 329 364 234 230 224 220

Required return on debt (rd) 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%

Discount factor 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Present value of tax shield 220 318 352 226 222 217 213

Present value of tax shield (Forecast) 1.557

Present value of tax shield (Terminal) 14.974 14.974 17.573

Estimated market value of tax shield (B) 16.531

Estimated enterprise value (A) + (B) 66.620

Net interest-bearing debt 6.999

Estimated market value of equity 59.621

Budgeteriode 2015 - 2020
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16.2.3 Kritik af værdiansættelse med APV-modellen 

Fordelen ved APV-modellen er at den giver investor en mere fleksibel model, hvor kapitalstrukturen varierer 

i budgetperioden, og hvor investor tydeligt kan se værdien af gældsandelen. Ofte overses 

konkursomkostningerne, hvorfor skattefordelen på gælden bliver en fordel uanset gældsniveau. Problemet 

er forsøgt minimeret ved at beregne lånerenten baseret på en kredit rating, hvor der er taget højde for 

gældsniveauet. I praksis er det dog en svær opgave at vurdere de præcise konkursomkostninger ved en øget 

gældsandel.  

 

16.3 Delkonklusion - værdiansættelse med APV modellen 

APV-modellen estimerer værdien af aktiverne til 50,1 mio. kr. og værdien af skatteskjoldet til 16,5 mio. kr. 

Når den nettorentebærende gæld på 7,0 mio. kr. trækkes fra, giver modellen en værdi af egenkapitalen på 

59,6 mio. kr. APV-modellen er anvendt da den netop er relevant for private equity investorer, som oftest 

opkøber virksomheder med en gældsandel på op til 80%124, og derfor har interesse i at adskille værdien i 

driften og gælden fra hinanden.  

 

  

16.4 Værdiansættelse med multipler 

 

Når værdiansættelsen foregår via multipler, afhænger virksomhedens værdi af den relative prissætning af 

"peers". Anvendelsen af multipler kræver, at peers er sammenlignelige ift. vækst, risiko og regnskabspraksis. 

Fitness World er valgt som sammenligningsgrundlag, da Fitness Worlds forretningsmodel ligner Crossfit 

Copenhagen's og indgår under kategorien "health clubs"125.  

 

"Health and fitness clubs provide their customers with the infrastructure for their workouts and physical 

activity in exchange for a membership fee". 

 

For at anvende multipler kræves det, at virksomhederne ligner hinanden på vækst, risiko og 

regnskabspraksis, hvilket der i de følgende afsnit vil blive undersøgt. Virgin active er en engelsk fitnesskæde, 

og Life Time Fitness er en amerikansk fitnesskæde, og er begge blevet solgt inden for de sidste to år, men er 

blevet valgt fra som sammenligningsgrundlag, da de ikke matcher på vækst, risiko og regnskabspraksis.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
124 Andersen, A. N. & Melander, M. (2007) Fra Boss til leveraged buyouts - En kapitalmarkedsretlig analyse. København: Forlaget Thomson. 
125 http://www.statista.com/topics/1141/health-and-fitness-clubs/ 
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16.4.1 Sammenligning af vækst 

 
Tabel 55: vækst i omsætning og EBITDA for Fitness World

 
Kilde: Fitness World årsregnskab 2010-2014  

 

 

Tabel 56: vækst i omsætning og EBITDA for Crosssfit Copenhagen 

 
Kilde: Crossfit Copenhagen årsregnskab 2010-2014 

 

Fitness World har siden 2010 har en vækst i omsætningen på i gennemsnittet 19% årligt, mens Crossfit 

Copenhagen siden 2012 har vækstet 22% årligt. På EBITDA har Fitness World vækstet med i gennemsnittet 

19% årligt, mens Crossfit Copenhagen er vækstet med i gennemsnittet 34% årligt. Med hensyn til 

omsætningsvækst er Crossfit Copenhagen og Fitness World sammenlignelige, hvor det driftsmæssige 

resultat ikke er et godt sammenligningsgrundlag.  

 

 

16.4.2 Sammenligning af risiko 

Som det ses i nedenstående tabeller, er risikoen på ROIC og FGEAR (angivet ved standardafvigelsen) 

tilnærmelsesvis ens. Fitness World opererer med en højere gearing end Crossfit Copenhagen, og med en 

mere stabil ROIC.  

 
Tabel 57: ROIC og FGEAR for Fitness World 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

 
Tabel 58: ROIC og FGEAR for Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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16.4.3 Sammenligning af regnskabspraksis 

Både Fitness World og Crossfit Copenhagen aflægger regnskab efter reglerne i årsregnskabsloven. Dette 

betyder at virksomhedernes regnskabspraksis anses for sammenlignelige. Crossfit Copenhagen offentliggør 

ikke omsætningen i årsregnskabet, da de aflægger regnskab efter regnskabsklasse B.  

 

16.4.4 Værdiansættelse ved multipel baseret på salg af Fitness World i 2015 

Ved at se på hvad Fitness World blev solgt for i 2015 relativt til en række nøgletal, kan et estimat af værdien 

af Crossfit Copenhagen findes. 

 
Tabel 59: Multipler fra salg af Fitness World 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående multipler er udvalgt, da disse jf. afsnit 16 er de mest anvendte multipler hos private equity 

investorer. Multipelværdiansættelsen tager i de kommende afsnit udgangspunkt i regnskabstallene for 2013-

2015, da det vurderes til ikke at være hensigtsmæssigt, udelukkende at basere værdiansættelsen på ét 

enkelt regnskabsår. 

 

16.4.5 Værdiansættelse ved P/E multipel 

P/E-multiplen viser at FSN Capital som købte Fitness World i 2015 betalte 28,3 kr. for hver krones indtjening 

før skat, hvilket indikere, at kapitalfonden regner med en stor fremgang i indtjeningen i fremtiden.  

 

Når P/E-multiplen anvendes på Crossfit Copenhagen, vurderes værdien til at ligge mellem 30,1 mio. kr. og 

82,3 mio. kr., med et gennemsnit på 61,2 mio. kr. 

 
Tabel 60: værdi ud fra P/E multipel 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

*Er baseret på budgetteringen da regnskabet ikke er offentliggjort. 

 

mio kr.

Pris (værdi egenkapital) 2.500

Netto rentebærende gæld 238

Enterprise value 2.738

EBITDA 31/12-2014 253,2

EV/EBITDA 10,8

EBIT 31/12-2014 98,4

EV/EBIT 27,8

Indtjening før skat 31/12-2014 88,4

P/E 28,3

Fitness World

t. kr. Crossfit Copenhagen Værdi ud fra multipel

Resultat før skat 31/12-2015* 2.768 71.271

Resultat før skat 31/12-2014 1.314 30.148

Resultat før skat 31/12-2013 3.159 82.327

Resultat før skat gns. 2013-2015 2.414 61.249
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16.4.6 Værdiansættelse ved EV/EBITDA-Multipel 

EBITDA-multiplen anvendes jf. afsnit 16 ofte af private equity investor og er populær da den kun vurderer 

virksomheden på baggrund af det driftsmæssige før de finansielle omkostninger, afskrivninger og skatter126.  

 

"Det man taler meget om i private equity er multipler. Det er EBITDA-multiplen, ikke EBIT-multiplen. I 

simpleste forstand prøver man at købe virksomheden på lav EBITDA multipel, og så vil man gennem ens 

ejerskabsperiode øge EBITDA"127. 

 
Tabel 52: Værdi ved EBITDA multipel for Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

*Er baseret på budgetteringen da regnskabet ikke er offentliggjort 

 

EBITDA-multiplen estimerer værdien af egenkapitalen hos Crossfit Copenhagen til mellem 24,4 og 48,6 mio. 

kr., med en gennemsnitsværdi på 37,5 mio. kr. Da det er en enterprise value model, er resultatet for Crossfit 

Copenhagen ganget på multiplen, og derefter er den nettorentebærende gæld fra budgetteringen trukket 

fra, hvilket resulterer i værdien af egenkapitalen som er vist i tabel 52 under ”værdi ud fra multipel”.  

 

16.4.7 Værdiansættelse med EBIT-multipel 

EBIT-multiplen estimerer værdien af egenkapitalen hos Crossfit Copenhagen til mellem 30,3 og 82,3 mio. kr., 

med en gennemsnitsværdi på 63,0 mio. kr., hvilket er konsistent med resultaterne fra P/E-multiplen, med 

højere end værdien beregnet ud fra EBITDA-multiplen. 

 
Tabel 53: Værdi ud fra EBIT multipel 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

16.4.8 Kritik af værdiansættelse med multipler 

Udvælgelsen af sammenlignelige virksomheder er vanskelig, da to virksomheder stort set aldrig er ens. I 

ovenstående eksempel var det eksempelvis væksten i EBITDA der ikke var sammenlignelig for Crossfit 

Copenhagen og Fitness World. For det andet giver de forskellige multipler meget forskellige værdier. 

Eksempelvis ses det at der eksisterer et stort spænd, afhængig af hvilket nøgletal der bruges for 

værdiansættelsen, men også et spænd afhængig af hvilket tidspunkt man vælger at bruge nøgletallet fra.  

 

                                                
126 Plenborg, T. & Petersen, C. V. (2012) Fincancial Statement Analysis. Harlow: Pearson Education Limited. 
127 Interview med Sanna Haarsae (02.00) 

t. kr. Crossfit Copenhagen Værdi ud fra multipel

EBITDA 31/12-2015* 5.143 48.632

EBITDA 31/12-2014 2.904 24.413

EBITDA 31/12-2013 4.294 39.448

EBITDA gns. 2013-2015 4.114 37.498

t. kr. Crossfit Copenhagen Værdi ud fra multipel

EBIT 31/12-2015 2.996 76.389

EBIT 31/12-2014 1.341 30.330

EBIT 31/12-2013 3.207 82.273

EBIT gns. 2013-2015 2.515 62.997
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16.4.9 Delkonklusion - Værdiansættelse med multipler 

Den lette anvendelig og den hyppige anvendelse i praksis gør multiplerne til et nyttigt værktøj til at give en 

indikation af virksomhedens værdi. Derudover fungerer multiplerne som et godt ”sanity check”, hvor 

værdien baseret på multiplerne kan sammenlignes med værdiansættelserne som er baseret på 

pengestrømme.   

 

For at multiplerne kan være pålidelige kræves det dog, at de sammenlignelige virksomheder er ens med 

hensyn til vækst, risiko og regnskabspraksis, hvilket blev vurderet til at være tilfældet ved Fitness World. På 

vækst, risiko og regnskabspraksis vurderes sammenligningsgrundlaget til at være acceptabelt, men når 

risikoen og væksten i driftsindtjeningen sammenlignes, vurderes grundlaget dog ikke til at være lige så godt.  

 

Multiplerne gav forskellige værdier med EV/EBIT som den højeste med 62.997 mio. kr., og EV/EBITDA som 

den laveste med 37.498 mio. kr. Kritikken ved multiplerne består i, at få virksomheder er sammenlignelige, at 

de forskellige multipler giver meget varierende resultater, og da resultatet påvirkes markant af hvilket 

regnskabsår som danner grundlag for beregningen.  

 

 

16.5 Delkonklusion – Værdiansættelse 

 

Værdiansættelsen af Crossfit Copenhagen er baseret på DCF-modellen, forskellige multipler, og APV-

modellen. Multiplerne udgøres af EV/EBITDA, EV/EBIT og P/E (før skat), og er baseret på salgsprisen for 

Fitness World i 2015, og på Crossfit Copenhagens regnskabstal for 2013, 2014 og 2015.  

 

DCF-modellen estimerer værdien af egenkapitalen hos Crossfit Copenhagen til 50,4 mio. kr., hvor en 

vækstrate på 2% og et afkastkrav på 15% er anvendt. Den udregnede wacc jf. CAPM med udgangspunkt i tre 

børsnoterede fitnesskæder vurderes til at være for lav, og i stedet er der anvendt et afkastkrav på 15%, da 

dette reflekterer praksis for private equity branchen.  

 

Værdiansættelsen med multipler er baseret på multiplerne EV/EBITDA, EV/EBIT og P/E (før skat). Det har 

været muligt at fremskaffe salgspriser for tre fitness kæder som er henholdsvis Virgin active fra England, Life 

Time Fitness fra USA, og Fitness World fra Danmark. Værdiansættelse baseret på multipler er først 

anvendelig når der korrigeres for vækste, risiko og regnskabspraksis, og det vurderes til, at det kun er 

pålideligt at anvende Fitness World som sammenligningsgrundlag. EV/EBITDA multiplen estimerer værdien af 

Crossfit Copenhagen til 37,5 mio. kr., EV/EBIT til 63,0 mio. kr., og P/E (før skat) til 61,2 mio. kr. 

 

APV-modellen estimerer værdien af Crossfit Copenhagen til 59,6 mio. kr. APV-modellen anvendes, da 

modellen viser og opdeler den værdiskabende effekt fra henholdsvis driften og gældsandelen. Som 

indledningsvist nævnt, er målgruppen private equty investorer, hvorfor det er relevant at se værdien af 

gælden, da finansieringsgrundlaget ofte ændres efter opkøb. APV-modellen estimerer nutidsværdien af 

driften til 50,1 mio. kr., nutidsværdien af skatteskjoldet til 16,5 mio. kr., som korrigeret for den 

nettorentebærende gæld på 7,0 mio. kr., giver en værdi af egenkapitalen på 59,6 mio. kr., hvilket er en 

smule højere end 50,4 mio., som DCF-modellen giver.   
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Tabel 54: Markedsværdi af Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 54 opsummerer de forskellige metoders estimat på værdien af egenkapitalen hos Crossfit 

Copenhagen. Ingen af modellerne er isoleret set bedre end andre, og den endelige værdi bør baseres på et 

samlet billede ud fra alle modellerne. Teoretisk set bør DCF-modellen og APV-modellen give samme værdi. 

Fra tabel 54 ses det, at EV/EBIT, P/E (før skat), og APV-modellen tilnærmelsesvis giver samme værdi af 

egenkapitalen på omkring 60-63 mio. kr., hvor EV/EBITDA estimerer værdien helt ned til 37,5 mio. kr. Den 

endelige værdi estimeres til at ligge på omkring 54,3 mio. kr., som er et simpelt gennemsnit af de fem 

udregninger, hvor det må forventes, at den endelig salgspris kan svinge omkring 7 mio. kr. afhængig af 

investoren.  

 

17 Leverage buyout (LBO) 
 

17.1 Introduktion til LBO modellen 

 

Andelen af gæld som anvendes i en leverage buyout (LBO) varierer fra case til case men udgør typisk 60-80% 

af finansieringen128. Efter overtagelsen anvender køberen ofte target selskabets pengestrømme til at 

udbetale ekstraordinære dividender, som kan bruges til at betale renter og til at afdrage på gælden som blev 

stiftet ved overtagelsen.  

 

Exit-perioden forventes at ligge efter 5-8 år efter overtagelsen, hvormed værdien af Crossfit Copenhagen 

igen skal beregnes. Værdien beregnes ved EV/EBITDA-multiplen, som er en simplificeret metode til at give en 

indikation af værdien ved exit, som er baseret på den budgetterede EBITDA ultimo 2021.  

 

Lånetyper i en LBO 

I en LBO opereres der typisk med seniorlån - "first og second lien", og mezzanin kapital i form af blandt andet 

"high yield bonds" og "payment in kind (PIK)". I de følgende afsnit vil der kun blive skelnet mellem seniorlån 

og mezzanin kapital. 

 

                                                
128 Interview med Sanna Haarsae (36.24) 

Markedsværdi Crossfit Copenhagen egenkapital

t. kr. 

DCF model 50.380

EV/EBITDA 37.498

EV/EBIT 62.997

P/E (før skat) 61.249

APV model 59.621

Gennemsnit 54.349
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Seniorlån er banklån, der ydes af større banker og finansieringsselskaber, og har ved danske buyouts 

historisk udgjort omkring 50% af den samlede gældsfinansiering129. Seniorgæld har sikkerhed i aktiverne, og 

har en renteomkostning som er lavere end renteomkostningen på mezzaninkapital, som er kendetegnet ved 

ikke at have sikkerhed i aktiverne. Mezzaninkapitalen er kontraktmæssigt ranket på tredjepladsen i 

konkursordenen og er altså efter seniorlån. 

 

Debt push-down 

Når en kapitalfond eller en private equity investor køber et selskab via en leverage buyout, opretter 

kapitalfonden typisk et holdingselskab med en række selskaber under sig. Denne konstruktion hjælper med 

at adskille de forskellige lånefaciliteter fra hinanden, og for at lette de efterfølgende debt push-down 

transaktioner, som forklares i det følgende.  

 

Der oprettes et holdingselskab "Equity Konsortium", som ejes af kapitalfonden. Kapitalfonden indskyder her 

kun den del af overtagelsesprisen, som udgøres af egenkapital. Gældsandelen som oftest udgør den største 

del af overtagelsessummen i en LBO, indskydes ikke i dette selskab.  

 

Derefter oprettes et eller flere selskaber, som selskabet ”Equity Konsortium” ejer 100%. Hvis købsprisen 

finansieres med ”payment in kind” eller ”junk bonds”, oprettes et selskab ”PIK Co” til dette formål.  

 

Det tredje selskab som oprettes, benævnes ”Debt Push Down Co”, og indeholder seniorlån som har 

sikkerhed i aktiverne, og mezzanin kapitalen, som ikke har sikkerhed i aktiverne. Opkøbsprisen som ikke er 

finansieret med egenkapital indskydes altså her. 

 

Det fjerde og sidste selskab som oprettes, benævnes ”Bid Co”, og er ”opkøbsselskabet”, som modtager 

kapitalen fra de fire selskaber over sig til at foretage selve opkøbet af target selskabet. ”Bid Co” modtager 

altså egenkapitalen som blev indskudt i ”Equity Konsortium”, og gældsforpligtelserne som blev optaget i 

”Debt Push Down Co”.  

 

Opkøbsselskabet ”Bid Co” optager ingen gæld, men modtager kapitalen fra de fire selskaber over sig, som de 

betaler til aktionærerne i target selskabet, for modsat at modtage aktierne eller anparterne i target 

selskabet.  

 

”Problemet” med ovenstående konstruktion er, at der som udgangspunkt ydes lån til selskaber, som ingen 

aktiver, eller pengestrømsgenererende aktiviteter har. Selskaberne ”PIK Co.” og ”Debt Push Down Co.” 

optager begge lån uden at kunne stille sikkerhed for forpligtelserne. Formålet med ”debt push-down” er at 

lige efter overtagelsen af target selskabet, ”flyttes” gældsforpligtelserne ned til target selskabet som kan 

stille sikkerhed med aktiver og pengestrømsgenererende aktiviteter. Villigheden hos långiverne betinges af 

denne ”debt push-down”, som indebær at lånene som er blevet optaget refinansieres lige efter 

overtagelsen, således at det er target selskabet som bærer risikoen.   

 

Antagelser om gældsstruktur 

                                                
129 Andersen, A. N. & Melander, M. (2007) Fra Boss til leveraged buyouts - En kapitalmarkedsretlig analyse. København: Forlaget Thomson. 
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En undersøgelse fra PwC viser at gældsandelen i forhold til EBITDA ved leverage buyouts i Europa ligger på 

omkring 5.  PwC tager udgangspunkt i forholdet mellem gæld og EBITDA, da EBITDA anses for at have en høj 

konveteringsrate til pengestrømme, og dermed angiver virksomhedens evne til at tilbagebetale renter og 

afdrag.

 
Med en estimeret EBITDA på 5,1 mio. kr. ultimo 2015 antages det at Crossfit Copenhagen kan finansieres 

med 25,715 mio.kr. i fremmedkapital.  

 

 

17.2 Sammensætning af gæld – Hvor meget gæld kan der optages? 

Efter ”debt push-down” vil gælden fra private equity selskabet skulle refinansieres i Crossfit Copenhagen. For 

at finde ud af, hvor stor en del af gælden der kan refinansieres ved banklån, undersøges det, hvordan 

Crossfit Copenhagen kan stille sikkerhed for lånene via. aktiver i selskabet.  

 

Gældsættelsen bør ikke tage udgangspunkt i den bogførte værdi af aktiverne, men nærmere i 

likvidationsværdien, da dette afspejler hvad aktiverne vil kunne afhændes til, i tilfælde af konkurs for at 

fyldestgøre kreditor. Nogle aktiver er sværere at afhænde end andre, grundet at de er niche bestemte. Som 

indikation for likvidationsværdien anvendes nedenstående tabel, som indikerer likvidationsværdien for 

Crossfit Copenhagens aktiver.  

 
Tabel 55: realisationsværdi af Crossfit Copenhagens aktiver 
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Kilde: Egen tilvirkning og Plenborg, T. & Petersen, C. V. (2012) Fincancial Statement Analysis. Harlow: Pearson Education Limited. 

 

 
Tabel 56: Aktiver til belåning for Crossfit Copenhagen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Realisationsværdien for aktiverne i Crossfit Copenhagen udgør 11,1 mio. kr., mens forpligtelsernes 

realisationsværdi udgør 2,1 mio. kr., hvilket betyder, at der ville kunne sikres gæld i virksomhedens aktiver 

for differencen som er 8,9 mio. kr.  

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Bogført værdi Realisationsværdi
Aktiver
Materielle aktiver 100% 78%
Finansielle anlægsaktiver 100% 0%
Varelager 100% 80%
Tilgodehavender 100% 86%
Likvider og værdipapirer 100% 100%

Passiver
Hensatte forpligtelser 100% 100%
Driftsgæld 100% 100%
Eventualforplligtelser 0% 50%

Aktiver Bogført Realisations Passiver Bogført Realisations

t. kr. værdi værdi t. kr. værdi værdi

Materielle aktiver 9.089 7.090 Udskudt skat 816 816

Finansielle anlægsaktiver 1.565 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 932 932

Varelager 254 203 Gæld til tilknyttede virksomheder 388 388

Tilgodehavender 4.332 3.713 Selskabsskat 12 12

Likvider og værdipapirer 68 68

Aktiver i alt 15.308 11.074 Passiver i alt 2.148 2.148

Forskel : Aktiver - Passiver 13.160 8.926
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17.3 Lånoptagelsen ved købet af Crossfit Copenhagen 

Finansieringen af LBO’en er i de kommende afsnit baseret på et opkøb, hvor en private equity investor køber 

70% af egenkapitalen i Crossfit Copenhagen. De 70% er udledt ved blandt andet at tage højde for hvor 

meget gæld som der kan optages ved køb, hvor gode pengestrømme Crossfit Copenhagen har, og hvor 

meget udbytte Crossfit Copenhagen er i stand til at betale frem til en exit i år 2021. Gældsandelen, 

pengestrømmene og udbetaling af udbytte vil i de kommende afsnit blive gennemgået.  

 

En leverage buyout af Crossfit Copenhagen er kun mulig ved at anvende både seniorlån og mezzanin kapital, 

da selskabet ikke har nok værdi i aktiverne til at kunne stille sikkerhed for hele overtagelsessummen. 

Historisk set har seniorlån udgjort omkring 50% af den samlede gældsfinansiering, og udgør i denne case 

40% 

 

Renten er estimeret til 7,4% efter skat ud fra samme fremgangsmåde som i budgetteringen hvor en kredit 

rating blev foretaget, og er baseret på gældsstrukturen som ses i de følgende afsnit. Renteomkostningen på 

mezzanin kapitalen er estimeret til 13%, og er fundet ved at tage et gennemsnit af 10 forskellige banker og 

investeringshuses offentliggjorte rentesatser, som er baseret på år 2014 og 2015130.  

 

 

17.4 Lånekonstruktionen 

 

Det antages at én kapitalfond køber 70% af Crossfit Copenhagen, og det analyseres ikke, om en anden 

kapitalfond evt. skal købe den sidste del. Kapitalfonden opretter ét holdingselskab med en række selskaber 

under sig. Denne konstruktion hjælper med at adskille de forskellige lånefaciliteter fra hinanden, og for at 

lette de efterfølgende debt push-down transaktioner.  

 

Der oprettes et holdingselskab "Equity Konsortium", som ejes af kapitalfonden. Jf. afsnit 16.5 med 

værdiansættelsen, er markedsværdien af Crossfit Copenhagens egenkapital 54,3 mio. kr. Kapitalfonden 

opkøber 70% af Crossfit Copenhagen, og skal derfor betale 38,0 mio. kr.  

 

Jf. afsnit 17.2 finansierer kapitalfonden opkøbet med 32% egenkapital og 68% gæld (ved en LBO indskyder 

kapitalfonde typisk mellem 10-30% egenkapital ift. den samlede finansiering). Egenkapitalfinansieringen på 

32% svarer til, at kapitalfonden indskyder 12,3 mio. kr. i "Equity Konsortium".     

 

I det tredje selskab "Debt Push Down Co.", placeres de langsigtede og sikrede seniorlån, og derudover 

mezzaninkapitalen. Kapitalfonden opkøber 70% af Crossfit Copenhagen, som finansieres med 32% 

egenkapital, og 68% gæld som optages i "Debt Push Down Co". De 68% gæld svarer til en gældsoptagelse på 

25,7 mio. kr., som finansieres med 15,2 mio. kr. seniorgæld, og 10,5 mio. kr. mezzaninkapital. 

 

                                                
130 Bilag 27 
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Det sidste selskab som skal oprettes er "opkøbsselskabet", som modtager 38,0 mio. kr. i form af 

egenkapitalindskud fra de ovenstående tre selskaber. De 38,0 mio. kr. er af kapitalfonden finansieret med 

12,3 mio. kr. egenkapital, og 25,7 mio. kr. gæld. 

 

"Opkøbsselskabet" som antages at være et private equity selskab optager ingen gæld, men betaler de 38,0 

mio. kr. til Crossfit Copenhagens nuværende anpartshavere, og modtager modsat 70% af anparterne i 

Crossfit Copenhagen.  

 

17.5 Debt push down og udbyttebetaling  
 

Forudsætningen for at gennemføre LBO’en er, at gældsforpligtelsen som der er optaget i ”Debt push-down 

Co.” flyttes ned i targetselskabet, som her er Crossfit Copenhagen. Lånene er som udgangspunkt udstedt til 

et selskab (Debt push down Co.), som ingen aktiver har, hvoraf formålet derfor er at ”flytte” 

gældsforpligtelsen ned i targetselskabet, hvor lånene er bedre sikret med sikkerhed i aktiver.  

  

Efter overtagelsen ejer kapitalfonden 70% og kan derfor indsætte ny bestyrelse, som kan vedtage udbetaling 

af ekstraordinært udbytte til holdingselskabet, som derefter kan nedbringe gælden som er stiftet i 

forbindelse med købet. Det antages at kapitalfonden opkøber Crossfit Copenhagen 31/12-2015, og derfor vil 

de ekstraordinære udbetalinger først komme fra 2016. 

  

Ideelt scenarie 

I LBO’en er det ideelle scenarie for kapitalfonden, at Crossfit Copenhagen refinansierer de lån som 

kapitalfonden har optaget, og at de derefter straks efter overdragelsen af anparterne bruger denne likviditet 

til at udbetale udbytte, som netop skal svare til hvad kapitalfonden har optaget af lån – Eksempelvis at 

kapitalfonden før opkøbet optager 25,7 mio. kr. gæld, som sammen med egenkapitalindskydelsen betales til 

de eksisterende aktionærer, og at kapitalfonden på samme tid modtager ekstraordinært udbytte i form af 

25,7 mio. kr. fra Crossfit Copenhagen, som Crossfit Copenhagen finansierer ved refinansiering af de 

oprindelig optagede lån. I dette scenarie optager kapitalfonden reelt set ikke lånene, da det ved LBO-

transaktionerne typisk er aftalt med kreditgiver, at lånene lige efter overdragelsen ”flyttes” ned i 

targetselskabet jf. tidligere beskrevet ”debt push-down”. Kapitalfondens lån vil ”opvejes” ved at Crossfit 

Copenhagen straks efter overtagelsen udbetaler ekstraordinært udbytte svarende til de 25,7 mio. kr., som 

kapitalfonden har ”optaget” i gældsforpligtelser, hvilket jf. tidligere beskrevet sker via refinansiering af 

lånene, således at gældsforpligtelsen rykkes ned til Crossfit Copenhagen hvor pengestrømmene genereres.  

 

Muligt scenarie 

Da kapitalfonden køber 70% af Crossfit Copenhagen, vil det kræve at der skal udbetales 36,7 mio. kr.  

i ekstraordinært udbytte for at kapitalfonden får dækket gældsoptagelsen på 25,7 mio. kr. Problemet ved 

ovenstående ideelle scenarie er, at Crossfit Copenhagens egenkapital ultimo 2015 ikke er stor nok.  
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Tabel 57: Crossfit Copenhagen regnskabstal før og efter LBO 2015 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

* I base case før LBO antages det at der årligt udbetales udbytte - I 2015 udbetales 1 mio. kr. I LBO casen betales der intet udbytte i 2015. 

 

Før LBO’en er egenkapitalen i Crossfit Copenhagen 7,6 mio. kr. Egenkapitalen er dermed ikke stor nok til på 

en gang at udbetale de 36,7 mio. kr. i ekstraordinært udbytte, som der skal til for at kapitalfonden kan 

modtage de 25,7 mio. kr. som er optaget som gæld i forbindelse med opkøbet. 

 

Derudover er den likvide beholdning ikke stor nok til at udbetale udbytte, hvilket er gældende uanset hvilken 

størrelse udbytte som der skal betales, hvilket indebær, at der skal optages gæld i Crossfit Copenhagen for at 

have nok likviditet til at udbetale udbytte.  

  

Som det ses i tabel 57, er der kun egenkapital nok til at kunne udbetale udbytte på op til 7,5 mio. kr. efter at 

der er taget højde for de i forvejen budgetterede udbytter på 1 mio. kr. Problemet er dog, at den likvide 

beholdning kun er på 68 t. kr., og da pengestrømmene til ejerne kun genererer 1,7 mio. kr., er der ikke nok 

likviditet til at udbetale mere i udbytte, medmindre at udbyttebetalingen finansieres ved optagelse af ny 

gæld. Optagelsen af ny gæld er mulig, men den har en begrænsning i forhold til kapitalstrukturen, hvor 

gælden maksimalt set kan udgøre 100% før at en konkurs indtræder.  

 

Anbefalet scenarie 

Jf. ovenstående er det ikke muligt at udbetale det nødvendige ekstraordinære udbytte på en gang, hvorfor 

det anbefales og antages, at Crossfit Copenhagen løbende fra 2016 til 2021 udbetaler så meget i 

ekstraordinært udbytte som muligt. I LBO’en er et af kravene derfor, at det frie cash flow til ejerne (FCFE) 

anvendes i så høj grad som muligt til at udbetale udbytte, og at det ikke anvendes til at forøge den likvide 

beholdning.  

 

Limit 1 – Egenkapital på minimum 1 mio. kr. 

Et af kravene til sammenhængen mellem egenkapital, årets resultat, udbyttebetalinger, den likvide 

beholdning, og det frie cash flow til ejerne er, at udbyttebetalingerne ikke medfører, at egenkapitalen bliver 

negativ, hvilket vil resultere i en konkurs.  

 

Jf. selskabsloven § 179, stk. 2 skal udbetaling af ekstraordinært udbytte være forsvarligt under hensyn til 

selskabets og i moderselskaber koncernens økonomiske stilling. Som begrænsning på udbyttebetalingerne, 

sættes det som krav, at egenkapitalen minimum skal udgøre 1 mio. kr. ultimo hvert år.  

 

Crossfit Copenhagen Før LBO Ved LBO

(t. kr.) 2015 2015

Årets resultat 2.118 2.072

Frit cashflow til ejerne (FCFE) 1.698 27.367

Udbetalt udbytte 1.000 0

Likvid beholdning 698 27.367

Egenkapital* 7.566 8.520

Netto rentebærende gæld 6.999 32.714

D/EV 48% 79%

E/EV 52% 21%
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Limit 2 – Den likvide beholdning er minimum 100 t. kr. 

Den likvide beholdning udgjorde 68 t. kr. ultimo 2014, og 698 t. kr. ultimo 2015. Som begrænsning til 

udbyttebetalingerne, sættes det som krav, at den likvide beholdning minimum er på 100 t. kr. I tilfælde af, at 

egenkapitalen er stor nok til at udbetale udbytte, men hvor der ikke er nok likviditet, enten i form af for lav 

likvid beholdning, eller for lavt frit cash flow til ejerne (FCFE), antages det, at der optages almindeligt 

banklån, som giver den nødvendige likviditet til at udbetale udbytte.  

 

Limit 3 – Gældsandelen udgør maksimalt 90% af kapitalstrukturen 

Gælden udgør 48% af kapitalstrukturen ultimo 2015 inden muligheden for at en LBO vurderes. Som 

begrænsning på optagelse af nye lån, sættes det som krav, at gælden maksimalt udgør 90% af 

kapitalstrukturen, da en gældsætning over 100% vil medføre konkurs.  

 

Tabel 58 viser pengestrømsopgørelsen ved LBO’en. Den fulde oversigt over den ændrede resultatopgørelse, 

balancen, og afdragene på lånene er vedlagt i bilag 29 som indeholder alle tabeller vedrørende leverage 

buyout af Crossfit Copenhagen. 

 
Tabel 58: Pengestrømsopgørelse ved LBO 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Tabel 59: Crossfit Copenhagen oversigt over lån ved LBO 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Tabel 60: Oversigt med kontrol over limits som skal overholdes i forbindelse med udbetaling 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

t. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Frit cash flow til firm (FCFF) -1.238 -2.134 451 8.185 9.992 10.351 11.476

Renteomkostninger efter skat på oprindelige lån jf. budgettering -220 -404 -583 -645 -648 -637 -622

Renteomkostninger efter skat på mezzanin lån 0 -1.543 -1.543 -1.543 -996 -211 0

Renteomkostninger efter skat på seniorlån 0 -606 -606 -606 -606 -606 -213

Renteomkostninger efter skat på lån 4 0 0 0 0 0 0 -338

Renteomkostninger efter skat i alt -220 -2.553 -2.732 -2.794 -2.250 -1.454 -1.172

Cashflow til rådighed efter betalt renteudgifter til afdrag på mezzanin lån -1.458 -4.687 -2.282 5.391 7.742 8.897 10.304

Mezzaninkapital Afdrag (-) / ny gæld (+) 15.218 0 0 -5.391 -7.742 -2.085 0

Cashflow til rådighed til afdrag på seniorlån 13.760 -4.687 -2.282 0 0 6.812 10.304

Afdrag på seniorlån 10.497 0 0 0 0 -6.812 -3.685

Cashflow til rådighed efter afdrag på mezzanin og seniorlån 24.257 -4.687 -2.282 0 0 0 6.619

Oprindelig budgetteret gæld, afdrag (-) / ny gæld (+) 3.110 3.110 1.070 46 -195 -252 -208

Nyoptaget lån til finansiering af udbytte, afdrag (-) / ny gæld (+) 0 0 0 0 0 5.850 2.100

Frit cashflow til ejerne (FCFE) 27.367 -1.577 -1.212 46 -195 5.598 8.511

Indskud fra ejerne (+)  / Udbetaling af udbytte til ejerne (-) 0 -3.300 0 -6.500 -8.700 -9.300 -10.500

Overført til likvide beholdning (+)  / træk på den likvide beholdning (-) 27.367 -4.877 -1.212 -6.454 -8.895 -3.702 -1.989

Lån ultimo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oprindeligt lån jf. budgettering til åbning af centre 6.999 10.109 11.179 11.224 11.030 10.778 10.569

Mezzanine kapital 15.218 15.218 15.218 9.827 2.085 0 0

Seniorlån 10.497 10.497 10.497 10.497 10.497 3.685 0

Lån 4 til finansiering af udbytte 0 0 0 0 0 5.850 7.950

t. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Limit 1: Kontrol om egenkapital er over 1 mio. kr. 8.520 3.934 3.916 3.346 2.513 2.133 2.046

Limit 2: Kontrol om den likvide beholdning er over 100 t. kr. 27.367 22.490 21.278 14.824 5.929 2.227 238

Limit 3: Kontrol om gældsandelen udgør maksimalt 90% (bogførte værdier) 79% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
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Formålet med opgørelsen af pengestrømmen i samspil med resultatopgørelsen og balancen er at vurdere 

hvor meget Crossfit Copenhagen er i stand til at udbetale i form af ekstraordinært udbytte. Tabel 58 tager 

udgangspunkt i det frie cash flow til firmaet (FCFF), som ikke påvirkes af kapitalstrukturen, og som derfor er 

identisk med FCFF fra situationen inden LBO’en blev vurderet.   

 

Jf. forrige afsnit betales der på de oprindelig budgetterede lån og banklån en rente på 7,3% før skat, som er 

baseret på en kreditvurdering efter at kapitalstrukturen ændres og gældsandelen øges. Mezzaninkapitalen 

har en renteomkostning på 13%. FCFF bruges først til at betale renteomkostningerne. Det antages ligeledes, 

at der ikke udbetales udbytte i 2015, da afgørelsen på generalforsamlingen om udbyttebetalinger tidligst kan 

ske i 2016.  

 

Da der hverken udbetales udbytte, betales renter på de ny optagede lån, eller afdrages på gælden i 2015, er 

den eneste forskydning på den likvide beholdning, som øges med 27,4 mio. kr., hvilket medfører at der er 

likviditet nok til at foretage udbyttebetalinger i de efterfølgende år.  

 

Formålet med LBO’en er at få udbetalt udbytte, og samtidig få anvendt Crossfit Copenhagens midler til at 

nedbringe den ny optagende gæld. Fra 2016 og til 2021 er påvirkningen på pengestrømmen struktureret 

således, at udbyttebetalinger prioriteres først, og dernæst prioriteres afdrag på mezzaninkapital, da 

renteomkostningen med 13% er højest her - til sidst prioriteres afdrag på seniorlån, hvor renten er 7,3%. Ind 

– og udbetalinger tager jf. forrige afsnit højde for de tre begrænsninger som er sat, dvs. minimum 1 mio. i 

egenkapital, minimum 100 t. kr. i den likvide beholdning, og maksimal en gældsandel på 90%. Eksempelvis 

kan der i flere af årene godt udbetales mere i udbytte, da egenkapitalen er over 2 mio. kr., men da 

gældsandelen er nået 90%, udbetales det ikke. I år 2020 er mezzaninlånet fuldt ud afdraget, og i 2021 er 

seniorlånet afdraget.  

 

I 2020 og 2021 er egenkapitalen høj nok, og gældsandelen lav nok til at udbetale udbytte, men da der som 

udgangspunkt ikke er likviditet nok til at foretage udbetalingerne, optages et fjerde lån på 5,8 mio. kr. i 2020, 

og endnu et lån på 2,1 mio. kr. i 2021. 

 

Samlet set bliver der fra 2015 til 2021 udbetalt udbytte for 38,3 mio. kr. Da kapitalfonden ejer 70% får de 

26,8 mio. kr. i udbytte. Kapitalfonden har finansieret sit køb med 25,7 mio. kr. i 2015, og har altså ultimo 

2021 fået udbetalt mere i udbytte end hvad der blev optaget lån for.  

 

Mezzaninkapitalen bliver udbetalt i 2020, og seniorlånet i 2021. Det oprindelig budgetterede lån afdrages 

ikke, da dette finansierer åbningen af nye centre. Det fjerde lån som er optaget til at finansiere 

udbyttebetalinger i 2020 og 2021, har en restsaldo på 8,0 mio. kr. ultimo 2021. 

 

Samlet set er der fra 2015 til 2021 blevet betalt 13,2 mio. kr. i renteomkostninger efter skat, hvor 5,8 mio. kr. 

kan henføres til mezzaninkapitalen, 3,8 mio. kr. til det oprindelig budgetterede lån, 3,2 mio. kr. til 

seniorlånet, og 300 t. kr. til det fjerde lån. 

Ultimo 2021 er egenkapitalen på 2,0 mio. kr., den likvide beholdning på 0,2 mio. kr., gældsandelen udgør 

90%, den nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA er faldet til 1,0, og der har for året 2021 været et 

resultat efter skat på 10,4 mio. kr. 
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17.6 Indgangs – exit multipel 

 

Som tidligere beskrevet anses det for mest realistisk at Crossfit Copenhagen sælges videre til enten en anden 

private equity investor / kapitalfond, eller en strategisk opkøber. Afhængig af hvad der vælges fra 

virksomhedens ledelse, vil prisen formentlig være forskellig.  

 

Det ses som mest sandsynligt at selskabet sælges videre til en strategisk køber. Salg til andre finansielle 

investorer (secondary buyout) forekommer, men dog ikke så ofte131. I begge tilfælde vil frasalget af Crossfit 

Copenhagen sandsynligvis ske til en køber, som har strategiske synergier ved at købe virksomheden, da de 

store nordiske kæder er ejet af kapitalfonde. Det vil derfor være sandsynligt at virksomheden vil betale en 

ekstra "præmie" for virksomheden, som vil være forskellig fra køber til køber, da synergierne varierer.  

 

Som nævnt antages exit-tidspunktet at være efter en 7-årig ejerperiode for private equity investoren, da 

private equity investorer oftes har denne investeringshorisont.   

 

En mulighed for beregningen af værdien ved exit tager udgangspunkt i EV/EBITDA i de multipler som Crossfit 

Copenhagen er blevet værdiansat til i værdiansættelsen. Det er blevet fravalgt at kigge på cash flow 

baserede modeller, da dette bliver for kompliceret i forhold til fremtidsudsigterne efter exit tidspunktet.  

 

Værdiansættelsen tager udgangspunkt i en budgettering frem til 2021. Denne budgettering forventes ikke at 

blive ændret markant såfremt at en private equity investor overtager selskabet.  

 

Da den driftsmæssige risiko antageligt vil være den samme, anses det for rimeligt, at der anvendes de 

samme multipler for exit perioden, som ved værdiansættelsen af Crossfit Copenhagen. Indgangsmultiplen er 

typisk anvendt som exit multipel for private equity investorer132.  

 

17.7 Afkastet på investeringen 
 

EBITDA er i 2021 budgetteret til 18,0 mio. kr. Hvis samme EV/EBITDA multipel anvendes ved exit som ved 

indgangen, hvilket er 10,8, estimeres EV af Crossfit Copenhagen ved udgangen af 2021 til 194,4 mio. kr.  

 

Jf. budgetteringen er den nettorentebærende gæld i LBO casen budgetteret til 14,9 mio. kr. ultimo 2021, 

hvilket resulterer i en værdi af egenkapitalen på 179, 5 mio. kr. Hvis private equity investoren har købt 70%, 

svarer dette til, at deres andel i Crossfit Copenhagen er 125,7 mio. kr. værd, hvor de fra start indskød 38,0 

mio. kr. egenkapital. Usikkerheden ved dette estimat ligger naturligvis både i budgetteringen, men også i 

exit-multiplen, som er en simplificeret måde at udregne værdien ved udgangen af investeringsperioden. En 

EV/EBITDA multipel på eksempelvis det halve, hvilket vil være 5,4, vil resultere i en værdi af egenkapitalen på 

57,6 mio. kr. for 70%’s ejerskab.  

 

                                                
131 Citat fra interviewet med Sanna (find det) 
132 http://www.streetofwalls.com/finance-training-courses/private-equity-training/basics-of-an-lbo-model/ 
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17.8 Kritik af LBO modellen 

 

En af svaghederne ved ovenstående udregning, er den noget simplere måde at foretage værdien ved exit på. 

At basere exit multiplen på hvad multiplen udgøre og handles til for i dag vurderes ikke til at være pålideligt, 

med mindre, at virksomheden har toppet, og at den forventes at vokse med præcis samme vækst og risiko 

som på tidspunktet da den blev opkøbt.  

 

Optimalt set burde en DCF-model igen anvendes til at beregne værdien ved exit dvs. ultimo 2021, som så er 

baseret på 5-8 år frem i tiden, men dette vil kræve, at man ultimo 2015, både budgettere frem til 2021, og 

derefter frem til eksempelvis 2027. Budgetter der ligger så langt frem i tid, vurderes ligeledes til at udgøre en 

markant usikkerhed, hvorfor den mere simple form med en EV/EBITIDA multipel er anvendt, som altså har 

den samme værdi, som da virksomheden blev opkøbt første gang.  

 

 

17.9 Delkonklusion – Leverage buyout (LBO) 

LBO modellen er anvendt med det formål at illustrere hvordan en mulig finansiering af opkøbet af Crossfit 

Copenhagen kan finde sted. Det er antages, at én kapitalfond køber 70% af selskabet.  

 

LBO modellen tager udgangspunkt i værdiansættelsen fra afsnit 16, som estimerer værdien af Crossfit 

Copenhagens egenkapital til 54,3 mio. kr. Ved et køb på 70% af egenkapitalen, skal private equity investoren 

derfor stille med 38,0 mio. kr.  

 

Baseret på en undersøgelse fra revisionshuset PwC udledes det, at LBO’er på det europæiske marked typisk 

er finansieret med en gældsoptagelse som svarer til 5x EBITDA. For Crossfit Copenhagen svarer dette til, at 

der vil kunne lånes 25,7 mio. kr. til finansiering af overtagelsen. Den resterende del på 12,3 mio. kr.  

finansieres ved egenkapital fra private equity investoren. 

 

I LBO’en er lånekonstruktionen struktureret således, at investoren som udgangspunkt optager de 

nødvendige lån som skal bruges til at finansiere købet, men med den betingelse fra kreditor, at lånene straks 

efter overtagelsen refinansieres og ”flyttes” ned til targetselskabet via den såkaldte debt push-down, således 

at lånene får sikkerhed i targetselskabets aktiver.  

 

Crossfit Copenhagen har bogførte aktiver til en værdi på 15,3 mio. kr., og som estimeres til at have en 

likvidationsværdi på 11,1 mio. kr., hvilket betyder, at der ikke kan stilles fuld sikkerhed for de nødvendige 

25,7 mio. kr. Seniorbankgælden udgør derfor kun 15,2 mio. kr., og den resterende kapital finansieres med 

mezzanin kapital til en estimeret rente på 13%, og med seniorgæld til en estimeret rente på 7,3%.  

 

Historisk har seniorlån udgjort 50% af den samlede købssum og udgør i dette tilfælde 40%. 

Mezzaninkapitalen udgør 28% af den samlede købssum, og egenkapitalen udgør de resterende 32%. 

Andelen af egenkapital er relativt høj ift. historiske LBO transaktioner, men er nødvendig, da Crossfit 

Copenhagen er en aktiv let virksomhed, hvor meget udstyr leases, og derfor ikke kan stille sikkerhed for 

større banklån.   
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I LBO transaktionerne vedtages det ofte, at der udbetales udbytte efter overtagelsen svarende til størrelsen 

på de lån som opkøbsselskabet stifter ved overtagelsen. Private equity investoren optager i Crossfit 

Copenhagen casen lån for 25,7 mio. kr., hvilket betyder, at der ideelt set efter overtagelsen skulle udbetales 

udbytte svarende til dette beløb. Crossfit Copenhagens egenkapital er derimod ikke stor nok til at udbetale 

de 25,7 mio. i udbytte på en gang, og det antages derfor, at udbytter udbetales løbende frem til 2021.  

 

Udbetalingerne begrænses så der tages højde for, at egenkapitalen altid er på minimum 1 mio. kr., at den 

likvide beholdning minimum er på 0,1 mio. kr., og at gældsandelen maksimum udgør 90% af 

kapitalstrukturen.  

 

Mezzaninkapitalen estimeres til at være tilbagebetalt ultimo 2020, og seniorgælden estimeres til at være 

tilbagebetalt ultimo 2021. Samlet set er der fra 2015 til 2021 blevet betalt 13,2 mio. kr. i renteomkostninger 

efter skat, hvor 5,8 mio. kr. kan henføres til mezzaninkapitalen, 3,8 mio. kr. til det oprindelig budgetterede 

lån, 3,2 mio. kr. til seniorlånet, og 300 t. kr. til det fjerde lån.  

 

Private equity investoren antages at have en investeringshorisont på 5-7 år, hvormed det er nødvendigt at 

estimere værdien ved exit ultimo 2021, når et estimat på afkastet skal beregnes. EBITDA er i 2021 

budgetteret til 18,0 mio. kr. Hvis samme EV/EBITDA multipel anvendes ved exit som ved indgangen, hvilket 

er 10,8, estimeres EV af Crossfit Copenhagen ved udgangen af 2021 til 194,4 mio. kr. I LBO’en er den 

nettorentebærende gæld budgetteret til 14,9 mio. kr. ultimo 2021, hvilket resulterer i en værdi af 

egenkapitalen på 179, 5 mio. kr. Ved et opkøb på 70% svarer denne andel til at have en værdi på 125,7 mio. 

kr., hvor private equity investoren ved opkøbet har indskudt 38,0 mio. kr. egenkapital.  

 

LBO’en er fordelagtig, fordi at finansieringen udgøres af en høj gældsandel, hvilket private equity investorer 

efterspørger, således at de kan allokere egenkapital i flere forskellige projekter på samme tid. Ulempen ved 

investeringen i Crossfit Copenhagen er dog, at egenkapitalsandelen på 32% er en del højere end hvad der 

historisk er set ved LBO’er i Europa. Derudover hviler udbyttestrukturen i de efterfølgende år på en 

budgettering frem til 2021. Egenkapitalen er på kun 8,5 mio. kr. ultimo 2015, og med en likvid beholdning på 

kun 0,1 mio. kr. er det først muligt at udbetale udbytte, hvis Crossfit Copenhagen får vækst i antal 

medlemmer som tidligere budgetteret. Da virksomheden ikke endnu har fremvist pengestrømme til ejerne 

på over 1 mio. kr., og da resultatet efter skat højest har været 2,4 mio. kr., er der stadig en vis usikkerhed ved 

investeringen.  
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18 Konklusion 
 

Antallet af danskere som træner i fitnesscentre vurderes til at vokse i de kommende år. Fra 2006 til 2015 er 

antallet af medlemmer fordoblet, mens antallet af kommercielle fitnesscentre er steget med omkring 

70%133.  

 

Konkurrencesituationen forventes at intensiveres i de kommende år pga. et attraktivt marked og lave 

indgangsbarriere. Fitnessmarkedet vil være attraktivt for kapitalfonde, da det kræver få investeringer i anlæg 

og arbejdskapital. Anlæg og andet udstyr som kræves for at drive fitnesscenter leases, og giver dermed 

potentielle investorer øget fleksibilitet og lettere adgang til markedet.  

 

Udbuddet af fitness og lignende er højt i Danmark, hvilket giver brugerne god mulighed for at vælge den 

træningsform der specifikt passer dem, men som samtidig skaber stor konkurrence for eksisterende 

udbydere. Skifteomkostningerne for medlemmerne er lave i branchen, da der kun er en 1 måneds opsigelse, 

hvor der tidligere har været markant længere opsigelsestider. Prisfølsomheden vurderes til at være middel, 

da fitnesskædernes produkter ligner hinanden, hvilket resulterer i et prisniveau, hvor prisen ikke skal ændres 

meget før at kunderne henholdsvis opsiger eller udmelder sig.  

 

I afhandlingen er der fokuseret på de fire største fitnesskæder målt på antal centre, som udgøres af Fitness 

World, Fitness DK, Crossfit Copenhagen, og Loop Fitness. Fitness World har en betydelig fordel ved at være 

den største aktør på markedet med markant flest centre på landsplan. Fitness World tilbyder træningsformer 

som appellerer til et bredt publikum, hvilket betyder at de eksempelvis ved deres træningsform ”crossfit” 

ligger i direkte konkurrence med den nicheprægede kæde Crossfit Copenhagen. Som det sås ved 

etableringen af Fresh Fitness for år tilbage, er en af de absolutte svagheder ved disse ”main-stream” 

koncepter, at de oftest angribes af nicheprægede kæder.  

 

Fitness DK har tidligere haft succes med at udbyde en træningsform i mere eksklusive omgivelser ved 

eksempelvis dyrere udstyr, wellnessmuligheder, og forskellige fordelsprogrammer. Strategien har ikke været 

en succes, og Fitness DK har i løbet af de sidste mange år haft enten negative vækstrater, eller vækstrater 

omkring 0%. Trenden i Danmark går mod, at danskerne vil have kvalitetstræning, men at de ikke vil betale for 

det, hvilket i løbet af de sidste år har resulteret i at Fitness World har udkonkurreret Fitness DK. 

 

Loop Fitness som er den næststørste fitness kæde målt på antal centre har dens styrke i en nichepræget 

strategi, som kun udbyder en enkelt træningsform ”cirkeltræning” som er nem, hurtig, effektiv og billig, men 

som ikke appellerer til et bredt segment.  

 

Crossfit Copenhagen har dens primære styrke i en meget specifik træningsform som dog henvender sig til et 

mindre segment end Fitness World og Fitness DK, men som til gengæld betyder at de kan opkræve en højere 

pris for medlemskaber fordi at træningen og kulturen omkring træningen er strømlinet til dette koncept. 

Derudover er Crossfit Copenhagen den eneste fitness kæde, hvor de enkelte træningscentrene er effektivt 

                                                
133 http://politiken.dk/motion/fitness/ECE2572970/antallet-af-fitnesscentre-er-fordoblet-paa-under-10-aar/ 
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”organiseret” som selvstændige, hvor medlemmerne føler at de høre til et bestemt center, hvor der ikke kun 

arrangeres træningsevents, men også events af social karakter. 

 

Uanset fitnesskæde vurderes det sociale aspekt ved træningen til at udgøre en vigtig del i fremtiden. Det 

sociale aspekt kommer til at fylde mere, hvor træningsinteresserede både vil have noget ud af træningen, 

men samtidig også kunne gøre det med venner og bekendte, hvor undersøgelser viser, at der eksisterer en 

sammenhæng mellem socialt samvær og tilfreds med træning – Her er det især Crossfit Copenhagen som 

har en fordel i og med, at langt størstedelen af deres træningsformer kun udbydes som hold, og hvor de 

andre aktører modsat er truet, da disse stadig har den individuelle styrketræning som størstedelen af deres 

træningsudbud.  

 

Regnskaberne for de fire fitness kæder viser at Crossfit Copenhagen med i gennemsnittet 22% over de sidste 

fire år ligger med den bedst omsætningsvækst, efterfulgt af Fitness World med 19%. Fitness DK ligger med 

en omsætningsvækst på i gennemsnittet 0% over de sidste fire år, mens Loop Fitness’ omsætning er ikke 

offentliggjort. Ud fra EBITDA som er et væsentligt parameter når kapitalfonde vurderer investeringsforslag, 

performer Loop Fitness bedst med 80% vækst i EBITDA, efterfulgt af Crossfit Copenhagen med 34%. Fitness 

World ligger med en gennemsnitlig vækst i EBITDA på 19%, mens Fitness DK ligger med minus 6%.  

 

Generelt viser nøgletalsanalysen, at return on equity er drevet af afkastet på den investerede kapital, og i 

mindre grad pga. finansieringen. Crossfit Copenhagen og Fitness World performer bedst med ROE på 38% og 

37% målt over de sidste fire år.  

 

Pengestrømsopgørelsen viser, at Fitness World over de sidste fire år har genereret 20,5 mio. kr. i det frie 

cash flow til firmaet (FCFF), efterfulgt af Crossfit Copenhagen med negativt 2,9 mio. kr., Loop Fitness med 

negativt 3,3 mio. kr., og til sidst Fitness DK med negativt 88 mio. kr. Pengestrømsopgørelsen viser at Fitness 

World er en virksomhed i en mere moden fase, hvor de dog stadig åbner nye centre og investerer i anlæg, 

men da de tidligere har foretaget markante investeringer i nye centre, drager de nu fordel af dette. På den 

anden side er Crossfit Copenhagen en relativ mere ny virksomhed, som først er begyndt at åbne flere centre 

fra 2014 og 2015, hvilket kommer til udtryk i anlægsinvesteringerne, som har medført, at deres 

pengestrømme er gået i minus.  

 

Analyse af kapitalstrukturen viser at Loop Fitness er højst gældsat, hvis gældsandel af den samlede 

kapitalstruktur udgør 85%. Fitness DK’s kapitalstruktur udgøres af 76% gæld, mens Fitness World har 43% 

gæld, og Crossfit Copenhagen har 38%. En lav gældsandel gør det attraktivt for kapitalfonde, da det muliggør 

at overtage selskabet ved en leverage buyout.   

 

Analyse af ledelsen viser at Fitness World og Crossfit Copenhagen har den mest kompetente. Ledelsen i 

Crossfit Copenhagen udgøres af de to grundlæggere, som begge har tidligere erfaringer som iværksættere 

og som er vant til at åbne og drive selskaber individuelt, men hvor begge også er uddannet crossfit trænere, 

og har altså føling med det produkt som de sælger. Fitness Worlds bestyrelse udgøres blandt andet af 

Rasmus Ingerslev som grundlagde Fresh Fitness som senere blev solgt til Fitness World, og som derfor også 

har dybdegående kendskab til branchen. Ledelsen i Fitness DK har ingen iværksættererfaring eller anden 

erfaring fra fitnessbranchen, hvilket må betragtes som en klar ulempe. Jf. interviews og akademiske artikler 
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viser undersøgelser at kapitalfonde især undersøger ledelsens kompetence, hvormed en investering i Fitness 

World og Crossfit Copenhagen ud fra dette parametre vurderes som attraktivt.  

 

Fitness World er i 2015 blevet solgt til en kapitalfond som vil børsnotere kæden, og det vurderes derfor ikke 

til at være relevant at undersøge om det er attraktivt at investere i Fitness World på nuværende tidspunkt. 

Hvis kapitalfonden som har opkøbt Fitness World ikke får succes med at børsnotere kæden om nogle år, vil 

et muligt salg til en kapitalfond dog være relevant. Fitness World har flere af de kriterier som en kapitalfond 

leder efter, som eksempelvis stabile pengestrømme, god position på markedet, kompetent ledelse og 

acceptabel gældsstruktur.  

 

Fitness DK vurderes ikke til at være en attraktiv investering for kapitalfonde eller private equity investorer. 

Fitnesskæden har negativ vækst, negative pengestrømme og har ikke udsigter til forbedringer. Derudover 

udgør ledelsen af folk som ikke har erfaring fra fitnessbranchen udover de 3-4 år som de har arbejdet for 

kæden. Det essentielle problem for en investor ved en investering i Fitness DK er tidshorisonten. Dårlige 

pengestrømme og udfordrende markedsvilkår medfører ikke automatisk, at en investering i Fitness DK er 

dårlig, men prisen vil selvfølgelig være derefter. Fitness DK-casen er ikke relevant for private equity 

investorer grundet tidshorisonten og pga. strukturen hos private equity selskaber og kapitalfonde. Fælles for 

disse investeringsselskaber er, at de arbejder ved at oprette en fond som investerer i en eller flere selskaber, 

som efter en forhåndsbetemt tidshorisont skal have genereret et vis afkast. Problematikken ved investering i 

Fitness DK er grundet markedsvilkårene i fitnessbranchen, som kan sammenlignes med detailbranchen. 

Begge brancher er kendetegnet ved at centrene/butikkerne geografisk skal ligge over det hele for at kunne 

overleve. Fitness Dk har ikke formået at ekspandere som især Fitness World har gjort, hvilket nu har givet 

dem udfordringer. En investering i Fitness Dk vil altså kræve, at der skal ekspanderes markant, hvilket kræver 

investeringer, som ikke er attraktivt for private equity investorer, som typisk efter 5-8 skal have solgt 

virksomheden igen for at indbringe fortjenesten. 

 

Selv om Loop Fitness har gode nøgletal, tjener kæden for lidt penge til at være interessant for private Equity 

investorer.  

 

Crossfit Copenhagen vurderes til at være en attraktiv investeringscase for private equity investorer, men ikke 

optimal. Optimalt set havde Crossfit Copenhagen haft en længere track-record med positive resultater. 

Crossfit Copenhagen er en kæde som vækster meget på nuværende tidspunkt, men som heller ikke har nået 

en moden fase endnu. Det vil derfor kræve investeringer i åbning af nye centre, hvor det forventes at der 

kan åbnes 4-5 om året i 2016 og 2017 i de større byer i Danmark.  

 

Det primære segment for fitnesskæderne udgøres af personer omkring 25-40 år, som der er flest af i de 

større danske byer. Crossfit Copenhagen har på nuværende tidspunkt flere centre i københavnsområdet, 

men der er potentiale for at åbne i de større byer i Jylland.  

 

Private equity selskaber investerer optimalt set i modne virksomheder, så de ikke skal foretage yderligere 

investeringer selv. Dette er dog nødvendigt ved en investering i Crossfit Copenhagen, hvor det må forventes, 

at der foretages investeringer i centre i 2016 og 2017. Som det kan ses på pengestrømsopgørelsen har 

pengestrømmen til firmaet (FCFF) netop været negativ pga. anlægsinvesteringer. Crossfit Copenhagen har 
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dog meget positive vækstrater, både på omsætning og EBITDA, hvilket indikerer, at kæden pt. er i fremgang. 

Derudover har kæden en kapitalstruktur, som også tillader at en overtagelse kan ske gennem en leverage 

buyout grundet deres lave gældsandel.  

 

Ved åbning af ni centre som der er budgetteret til at være realistisk, vil antallet af medlemmer i Crossfit 

Copenhagen kunne stige fra 9.000 ultimo 2015 til 15.200 ultimo 2021. Budgetteringen er foretaget ved at se 

på hvor mange nye medlemmer et center genererer i løbet af det første år efter åbning, og ved at se på hvad 

makskapaciteten ligger på i de centre som har ligget i København som har haft åbent siden 2008 og 2009.  

 

Væksten i Crossfit Copenhagen forventes at være størst i 2017, da kæden her drager fordel af åbningen af 

nye centre i 2015, 2016 og 2017. Jf. interviews med centerledere i Crossfit Copenhagen, konkluderes det, at 

størstedelen af væksten i antal nye medlemmer forekommer lige efter at der åbnes et center, hvilket i 

afhandlingen er defineret til at være i løbet af det første år efter åbning af et center.  

 

Grundet investeringer i nye centre som påvirker pengestrømmen negativt i 2016 og 2017, vurderes 

pengestrømme til firmaet (FCFF) først til at være af en betragtelig størrelse i 2018. I 2017 er FCFF 

budgetteret til 0,5 mio. kr., 8,2 mio. kr. i 2018, og 11,5 mio. kr. i 2021.  

 

Værdien af egenkapitalen hos Crossfit Copenhagen estimeres til 54 mio. kr., og er baseret på et simpelt 

gennemsnit af de estimerede værdi ud fra DCF-modellen, EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E (før skat), og APV-

modellen. I DCF-modellen er der anvendt en tilbagediskonteringsrente på 15%. Selv når der er lagt en 

illikviditetspræmie og en smallcap præmie til ejernes afkastkrav, estimeres wacc til 9,8%, hvilket vurderes til 

at være for lavt, og som også ligger langt fra praksis. Aswath Damodaran, finance professor på Stern School 

of Business, New York, konkluderer i ”The value of control”, at investorer I unoterede selskaber I 

gennemsnittet har et afkastkrav på 15-20%. Danish Venture Capital and Private Equity har lavet en 

undersøgelse, som viser hvad danske private equity investorer og kapitalfonde anvender som 

tilbagediskonteringsrente, og konklusionen viser, at der anvendes en tilbagediskonteringsrente på 20-25%134.  

 

I værdiansættelsen baseret på multipler er der korrigeret for regnskabspraksis, vækst og risiko, som giver 

estimerede værdier af egenkapitalen hos Crossfit Copenhagen på mellem 37,5 mio. kr. og 61,2 mio. kr. APV-

modellen giver en værdi på 59,6 mio. kr., som er anvendt, da den udtrykker hvad værdien af henholdsvis 

driften og skatteskjoldet er værd, hvilket er relevant for private equity investorer, som kan opsætte 

forskellige scenarier med forskellig gældsandele, og se hvad værdien af skatteskjoldet derefter estimeres til. 

APV-modellen estimerer værdien af driften i Crossfit Copenhagen til 50,1 mio. kr. og værdien af 

skatteskjoldet til 16,5 mio. kr. 

 

Analyse af Crossfit Copenhagens kapitalstruktur viser, at der er mulighed for at lave en leverage buyout, men 

ikke med optimale forudsætninger. Private equity investorer søger ofte at opnå kontrollen af selskabet, og 

en investering i Crossfit Copenhagen vurderes jf. ovenstående til at være attraktivt, hvorfor det antages, at 

en private equity investor vil forsøge at opnå en høj ejerandel. Værdien af Crossfit Copenhagens balance er 

                                                
134 Danish Venture Capital and Private Equity, 2015: Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde 
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ikke stor nok til, at der kan stilles sikkerhed for hele lånoptagelsen. Udover egenkapital, er det derfor 

nødvendigt at finansiere overtagelsen med mezzaninkapital, som efter gennemgang af ti forskellige banker 

og investeringshuse, estimeres til en renteomkostning på 13%.  

 

Egenkapitalen udgør 32% af finansieringssummen ved LBO’en, hvilket i forvejen er højt ift. hvad der historisk 

er set i Danmark135. Hvis egenkapitalen ikke skal udgøre mere end de 32% af overtagelsessummen, er det 

ikke muligt at købe mere end 70%, da der ikke kan stilles sikkerhed for mere bankgæld, og når det også skal 

være muligt at få tilbagebetalt lånene via udbyttebetalinger i selskabet efter overtagelsen.  

 

I LBO’en køber private equity investoren 70% af de estimerede 54,3 mio. kr. fra værdiansættelsen dvs. 38,0 

mio. kr. Af de 38,0 mio. kr. udgør lån og mezzaninkapital 25,7 mio. kr. og egenkapital 12,3 mio. kr. Ideelt set 

foreslås der i LBO’en, at der udbetales udbytte efter overtagelsen svarende til størrelsen på de lån som 

opkøbsselskabet stifter ved overtagelsen, men da Crossfit Copenhagens egenkapital ikke er stor nok, et dette 

ikke en mulighed. Udbyttebetalingen begrænses så der tages højde for, at egenkapitalen altid er på 

minimum 1 mio. kr., at den likvide beholdning minimum er på 0,1 mio. kr., og at gældsandelen maksimum 

udgør 90% af kapitalstrukturen.  

 
Mezzaninkapitalen estimeres til at være tilbagebetalt ultimo 2020, og seniorgælden estimeres til at være 

tilbagebetalt ultimo 2021. Samlet set betales der fra 2015 til 2021 13,2 mio. kr. i renteomkostninger efter 

skat, hvor 5,8 mio. kr. kan henføres til mezzaninkapitalen, 3,8 mio. kr. til det oprindelig budgetterede lån, og 

3,2 mio. kr. til seniorlånet. 

 
EBITDA er i 2021 budgetteret til 18,0 mio. kr., og hvis samme EV/EBITDA multipel anvendes ved exit som ved 

indgang, hvilket er 10,8, estimeres EV af Crossfit Copenhagen ved udgangen af 2021 til 194,4 mio. kr. I 

LBO’en er den nettorentebærende gæld budgetteret til 14,9 mio. kr. ultimo 2021, hvilket resulterer i en 

værdi af egenkapitalen på 179, 5 mio. kr. Ved et opkøb på 70% svarer denne andel til at have en værdi på 

125,7 mio. kr., hvor private equity investoren ved opkøbet har indskudt 38,0 mio. kr. egenkapital.  
 

LBO’en er fordelagtig fordi at finansieringen udgøres af en høj gældsandel, hvilket private equity investorer 

efterspørger, således at de kan allokere egenkapital i flere forskellige projekter på samme tid. Ulempen ved 

investeringen i Crossfit Copenhagen er dog, at egenkapitalsandelen på 32% er en del højere end hvad der 

historisk er set ved LBO’er i Danmark. Derudover hviler udbyttestrukturen i de efterfølgende år på en 

budgettering frem til 2021. Egenkapitalen er på kun 8,5 mio. kr. ultimo 2015, og med en likvid beholdning på 

kun 0,1 mio. kr. er det først muligt at udbetale udbytte, hvis Crossfit Copenhagen får vækst i antal 

medlemmer som tidligere budgetteret.  
 

Uanset hvordan investeringen struktureres i Crossfit Copenhagen vil den primære risiko være manglende 

track-record, hvor det reelt ikke endnu er muligt at se, hvor store pengestrømme som der kan genereres. 

Virksomheden har stadig negative pengestrømme til firmaet (FCFF), men på den anden side, betyder dette 

risikoelement også, at visse investorer vil holde sig fra at investere i virksomheden, men at dem der vælger at 

foretage investeringen, har en attraktiv up-side. Til sidst skal skiftende trends og mulighed for nye aktører på 

markedet fremhæves, da disse to parametre vurderes til at udgør de mest væsentlige risikoparametre.  

                                                
135 Danish Venture Capital and Private Equity, 2015: Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde 



   
 

  113 af 146 
 

19 Diskussion 
 

Formålet i afhandlingen har været at vurdere om det er attraktivt at investere i den danske fitness marked, 

og det har derigennem været nødvendigt at budgettere fremtidig vækst. En af udfordringerne ved 

budgetteringen har været manglende adgang til mere specifik data. For hver fitness kæde har det kun været 

muligt at budgettere eksempelvis omsætningsvækst baseret på omsætningen vist i offentliggjorte 

regnskaber, hvor man i praksis hvis enten man var ansat som corporate finance eller due diligence rådgiver, 

ville have adgang til yderligere specifikationer på omsætningen. Dette kunne eksempelvis have været 

omsætningen nedbrudt på de forskellige centre, aldre, regioner og køn, hvilket ville have bidraget til en mere 

pålidelig budgettering. Ved Crossfit Copenhagen blev problemet forsøgt minimeret ved at rette henvendelse 

til ledelsen om fremtidige planer for åbninger af nye centre, estimat på antal medlemmer pr. center, og 

søgen på facebook om antal medlemmer pr. center. Derudover blev problemet forsøgt minimeret ved også 

at inddrage kilder af kvalitative træk, så som den ledende danske fitness ekspert, trend undersøgelser, og 

interviews med personer med brancheerfaring. I forhold til omsætningen har det eksempelvis ikke været 

muligt at adskille salget af reelle medlemskaber som er den drivende indtjening i en fitnesskæde, fra andet 

salg. Andet salg kan eksempelvis være træningsudstyr, kostvejledere, personlig ekstratræning, betalte 

kurser, proteinbarer og andre energidrinks med mere. I forhold til de fire valgte fitness kæder, udgør Crossfit 

Copenhagens salg ikke lige så meget af andre poster som eksempelvis Fitness world og Fitness DK. Fitness 

World og Fitness DK sælger begge diverse træningsudstyr og energidrinks i en større skala end Crossfit 

Copenhagen. I praksis ville en private equity investor altid kræve adgang til yderligere specifikationer end 

blot den aggregerede omsætning som der vises i det offentliggjorte regnskab.  

 

Udvælgelsen af værdiansættelsesmodeller blev baseret på to akademiske artikler og interviews med folk fra 

private equity branchen. Ideelt set havde der været anvendt flere akademiske artikler og flere interviews. De 

akademiske artikler var baseret på private equity branchen som helhed, mens det i afhandlingen blev 

konkluderet, at qua Crossfit Copenhagens størrelse, ville det være ikke være aktuelt for et større private 

equity selskab at investere i virksomheden. Ideelt set havde værdiansættelsesmodellerne været valgt 

specifikt på baggrund af mindre private equity investorer, da det formodes, at investorer som investerer i 

mindre selskaber har andre analyseværktøjer end investorer som investerer i eksempelvis OMXC20 

selskaber. Værdiansættelsen tog udgangspunkt i CAPM, men efter undersøgelse af praksis, blev det vurderet 

af afkastkravet var for lavt, og efter en sammenligning med afkastkravet hos danske private equity 

investorer, blev afkastkravet opjusteret. Som udgangspunkt var datagrundlaget for småt, da det kun var 

muligt at finde tre børsnoteredes fitnesskæders beta-værdier, og selv efter justeringer ift. lav omsættelighed 

og small-cap værdi, blev det vurderet at afkastkravet jf. CAPM var for lavt, og et afkastkrav baseret på praksis 

blev i stedet anvendt.     

 

Værdiansættelsen blev foretaget ud fra fem forskellige modeller, hvor to var pengestrømsdrevet, og tre var 

multipler. Der blev taget et simpelt gennemsnit af de fem forskellige modeller, hvilket automatisk leder til et 

bias, hvor multiplernes værdi vægter mere ift. det samlede estimat. Selskaberne som multiplerne blev 

udregnet ud fra, blev dog bevidst indledningsvist sammenholdt ud fra risiko, vækst og regnskabspraksis 

således, at det var pålideligt at anvende dem til en efterfølgende analyse. Styrken ved multiplerne er netop, 

at de viser hvad markedet er villig til at betale, og ikke hvad en mere subjektiv budgettering viser, som er 

tilfældet ved eksempelvis DCF-modellen.  
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Afsnittet med leverage buyout (LBO) anvendte en exit EBITDA-multipel som var den samme som ved 

indgang. Som tidligere beskrevet, er det problematisk ved en investering 31/12-2015 at vurdere hvad 

selskabet kan sælges for seks år efter, hvilket er nødvendigt hvis der skal regnes et estimat på et afkast, som 

ofte udregnes ved en LBO. Udregningen blev simplificeret ved at udregne en egenkapital værdi ultimo 2021 

ved at gange indgangs EBITDA-multiplen på den budgetterede EBITDA for 2021. Optimalt set burde en 

budgettering foretages, hvilket dog samtidig ville indeholde en vis usikkerhed, da der så her midt 2016, både 

skulle budgetteres frem til 2021, og igen 5-7 år frem.  

 

LBO’en tog udgangspunkt i værdiansættelsen, hvor værdien af egenkapitalen blev estimeret til 54,3 mio. kr., 

og med et 70% opkøb, svarede dette til en investering på 38,0 mio. kr. Jf. afsnittet om afkastet ved LBO’en 

blev exit værdien af 70% af egenkapital estimeret til 125,7 mio. kr., hvilket vurderes til at være en anelse høj.  

Problemet er som forrige afsnit omtaler, hvor exit værdien udregnes baseret på indgangsmultiplen, hvilket 

ikke synes realistisk, men dog simpelt og en bedre tilgangsvinkel end at budgettere yderligere 5-7 år frem 

efter exit i 2021, som ligeledes skaber usikkerhed ved budgetteringen. 

 

Exit værdien som er baseret på indgangs EBITDA-multiplen kan foretages af de fleste, og en potentiel sælger 

vil formentlig foretage samme udregninger. Hvis sælger er enig i exit værdien, er værdien af egenkapitalen 

ultimo 2015 formentlig for lav, og omvendt, hvis sælger er enig i salgsprisen ultimo 2015, er exit prisen 

formentlig for høj. EBITDA-multiplen er baseret på salgsprisen for Fitness World, som er i markant vækst, 

hvilket ligeledes er tilfældet ved Crossfit Copenhagen. Problemet og usikkerheden ved multiplen opstår hvis 

Crossfit Copenhagen ultimo 2021, hvor det i afhandlingen er antaget, at en private equity exiter, ikke viser 

vækst i omsætningen. I ovenstående udregning er exit værdien baseret på en multipel fra salget af Fitness 

World, som er en fitnesskæde som stadig viser høje vækstrater i omsætningen på mellem 15% og 25% årligt. 

Hvis Crossfit Copenhagen ultimo 2021 viser svage vækstrater, vil en ny køber formentlig ikke basere hans 

værdiestimat ud fra samme høje multipel, som der ultimo 2015 var blevet anvendt. 

 

20 Perspektivering 
 

Crossfit Copenhagen offentliggjorde i maj 2016 regnskabet for 2015. Bruttofortjenesten ligger på 20,6 mio. 

kr., og er en smule lavere end de budgetterede 21,1 mio. kr. Personaleomkostninger ligger på 14,4 mio. kr., 

og er en smule lavere end de budgetterede 16,0 mio. Kr. Afskrivningerne ligger på 1,5 mio. Kr., og er lavere 

end de budgetterede 2,1 mio. Kr. Totalt set viser årets resultat et overskud på 3,3 mio. Kr., som er en del 

bedre end de budgetterede 2,1 mio. Kr. Afvigelsen skyldes primært afskrivningerne, som har været lavere 

end forventet, og personaleomkostninger som har været lavere end forventet. Væksten i bruttofortjenesten 

bør fremhæves, da dette er en essentiel forudsætning for at en investering vil være fordelagtig. Crossfit 

Copenhagen er i vækstfasen, som regnskabet for 2015 viser. Bruttofortjenesten vokser med 4,4 mio. Kr., 

hvilket er en stigning på 25% ift. året før, og som tydeligt indikerer, at Crossfit Copenhagen stadig vokser 

stabilt. Da omkostningerne ikke er steget markant, slår væksten i bruttofortjenesten igennem på bundlinien, 

som viser en fremgang på 2,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 469% ift. året før.  

 

Balancen indikerer at der ikke er blevet investeret lige så meget i anlægsaktiver som budgetteringen viser. 

Anlægsaktiverne ligger ultimo 2015 på 7,1 mio. Kr., hvilket er en del under de budgetterede 10,7 mio. Kr. 
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Selvom at der er blevet åbnet nye centre, er der ikke blevet investeret i ligeså meget materiel i centrene, 

som budgetteringen har estimeret.  

I maj 2016 har Fitness World udmeldt, at koncernen åbner en ny lavpriskæde kaldt "Urban Gym"136, som 

åbner i København, Århus og Odense. Som strategiafsnittet konkluderer, at der på det danske fitness marked 

intensiv konkurrence, og det har været forventet, at nye aktører ville træde ind på markedet pga. 

attraktiviteten. Fitnessmarkedet er let tilgængeligt pga. små adgangsbarriere da alt udstyr, maskiner og 

lokaler leases.  

 

Inden for det sidste år, er bestyrelsesmedlemmet i Fitness World Rasmus Ingerslevs udtrådt af bestyrelsen. 

Rasmus Ingerslev var manden bag Fitness DK og Fresh Fitness, og åbner nu en ny lavpriskæde kaldt "Repeat", 

som fra starten af kommer til at ligge i København og Odense137. Åbningen af de to nye kæder vil ikke påvirke 

attraktiviteten af en investering i Crossfit Copenhagen. Crossfit Copenhagen henvender sig til et specifikt 

nicheorienteret segment, som betaler en højere pris for at få mere uddannede trænere og grundigere 

træning, sammenholdt med et socialt miljø i træningscentrene, som de to nye aktører ikke kommer til at 

bidrage med. De to nye kæder henvender sig til lavprissegmentet, hvor det månedlige abonnement kommer 

til at ligge på omkring 100 kr. Åbningen af de to nye kæder viser hvor hurtigt at nye aktører kan træde ind på 

markedet.  

 

Afhandlingen er set ud fra det synspunkt, at en private equity investorer foretager en investering i Crossfit 

Copenhagen. I private equity industrien sker der for tiden det, at mange industrivirksomheder har mange 

likvide midler til overs som de vil have ud i markedet og forrentes138. Derudover ses det, at bankerne tager 

betaling for indestående midler, hvilket øger incitamentet til at virksomhederne får deres overskydende 

likvider midler ud i markedet. I visse brancher har private equity investorer sværere ved at investere i 

virksomheder, da store industrivirksomheder har store nok pengebeholdninger til at kunne overbyde private 

equity investorer139. Det ses derfor, at der ofte opstår auktioner når virksomheder skal opkøbes, og hvor 

industrivirksomheder overbyder private equity investorer140. Derudover har industrivirksomheder en 

længere investeringshorisont og behøver ikke at budgettere med 5-8 års cases som private equity investorer 

gør. Det vurderes dog til at være mest realistisk, at en private equity investor opkøber Crossfit Copenhagen, 

og evt. en private equity investor som i forvejen har ekspertise inden for fitness eller sundhedsområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
136 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/147659/artikel.html 
137 http://ejendomswatch.dk/Ejendomsnyt/article8903627.ece 
138 Interview med Sanna Suvanto-Haarsae (00.27.00) 
139 Interview med Sanna Suvanto-Haarsae (00.28.00) 
140 Interview med Sanna Suvanto-Haarsae (00.29.00) 
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22 BILAG 
 

BILAG 1: Oversigt over primære kilder 
FIGUR 3: Oversigt over primære kilder 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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BILAG 2: Spørgsmål til Fitness World 
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BILAG 3: Maslows behovspyramide 

 

 
Kilde: http://altomledelse.dk/maslows-behovspyramide-2/ 
 
 

BILAG 4: GRAFISK OVERSIGT OVER DE AKTIVE MEDLEMMERS BOPÆL 

 

 
Kilde: Kirkegaard, K. L. & Østerlund, K. (2010) Portræt af de aktive medlemmer: Idrættens analyseinstitut, 1/2010(1). Fundet d. 01/10/2016 på 

DIF.DK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://altomledelse.dk/maslows-behovspyramide-2/
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BILAG 5: Værdikædemodel 

 

 
 
 

BILAG 6: Degree of rivalry 
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BILAG 7: Tabel 4, Fitness trends 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Træningsform 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wearable technology (ny) - - - - - 1

Kropsvægttræning - - 3 2 1 2

Høj-intensiv intervaltræning, HIIT - - - 1 2 3

Styrketræning 3 2 2 4 4 4

Uddannede, certificerede og erfarne fitness professionelle 1 1 1 3 3 5

Personlig træning 5 6 7 6 5 6

Funktionel fitness 9 10 8 8 9 7

Fitnessprogrammer for ældre 2 3 6 7 8 8

Træning og vægttab 7 4 5 5 6 9

Yoga 11 11 14 10 7 10

Personlig træning for hold 14 8 10 9 10 11

Sundhed på arbejdspladsen - 12 11 12 11 12

Wellness coaching 20 19 20 17 13 13

Udendørs aktiviteter - 14 13 14 12 14

Sports-specifik træning 16 17 19 18 16 15

Smidighed og mobility (ny) - - - - - 16

Smartphone træningsapps (ny) - - - - - 17

Circuit træning - - 18 15 14 18

Core træning 6 7 9 13 15 19

Resultmåling (testning og analyse af effekt) 13 - 17 16 18 20

Job og sundhed incitament programmer 17 18 15 19 19 -

Boot Camp 8 13 16 20 20 -

Børn og træning for behandling af fedme 4 5 4 11 17 -

Zumba og andre danse træninger - 9 12 - - -

Reaching new markets 19 15 - - - -

Spinning 15 16 - - - -

Træning på baggrund af lægehenvisninger 10 20 - - - -

Kilde: Egen tilvirkning & American College of Sports Medicine, 2015: Worldwide Survey of Fitness Trends 2016

"-" Indikerer at den givne trend var uden for top 20 i det givne år.
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BILAG 8: REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE FITNESS WORLD 
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BILAG 9: REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE FITNESS DK 
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BILAG 10: REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE LOOP FITNESS 
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BILAG 11: REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE CROSSFIT COPENHAGEN 
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BILAG 12: ROIC, FGEAR OG LÅNERENTE FOR FITNESS WORLD, FITNESS DK, LOOP FITNESS OG 

CROSSFIT COPENHAGEN: 
 

 
 

BILAG 13: OVERSKUDSGRAD OG OMSÆTNINGSHASTIGHED FOR FITNES WORLD, FITNESS DK, 

LOOP FITNESS OG CROSSFIT COPENHAGEN 
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BILAG 14: DEKOMPONERING AF ROE OG ROIC FOR FITNESS WORLD 
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BILAG 15: DEKOMPONERING AF ROE OG ROIC FOR FITNESS DK 
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BILAG 16: DEKOMPONERING AF ROE FOR LOOP FITNESS 
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BILAG 17: DEKOMPONERING AF ROE FOR CROSSFIT COPENHAGEN 
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BILAG 18: DESIGN AF BUDGETTERING 
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BILAG 19: BUDGETTERET RESULTATOPGØRELSE CROSSFIT COPENHAGEN 

 
 

BILAG 20: BUDGETTERET BALANCE CROSSFIT COPENHAGEN 

 
 

BILAG 21: BUDGETTERET CASH FLOW OPGØRELSE CROSSFIT COPENHAGEN 
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BILAG 22: FØLSOMHEDSANALYSE FOR VÆKSTRATE OG WACC 
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BILAG 23: CASH FLOW OPGØRELSE FITNESS WORLD 

 
 

BILAG 24: CASH FLOW OPGØRELSE LOOP FITNESS 

 
 

PENGESTRØMSOPGØRELSE (t. kr.) 2011 2012 2013 2014

EBITDA 185.852 197.010 217.416 253.164

Udskudt Skat

Betalt skat, drift -29.349 -30.702 -33.484 -18.523

Pengestrømme fra drift, før ændr. i arbejdskap. 156.503 166.308 183.932 234.641

Ændring i varebeholdninger -589 -4.939 -7.480 -6.965

Ændring i tilgodehavender -4.468 3.181 -15.641 -55.327

Ændring i driftsgæld 6.300 21.406 75.948 99.939

Ændringer i arbejdskapitalen 1.243 19.648 52.827 37.647

Pengestrømme fra drift 157.746 185.956 236.759 272.288

Anlægsinvesteringer -159.970 -243.041 -92.209 -337.078

Frit cash flow (FCFF) -2.224 -57.085 144.550 -64.790

Renteomkostninger -16.036 -9.448 -7.943 -9.963

Skatteskjold, renteomkostninger 3.883 2.516 2.303 2.087

Ny gæld 23.028 96.255 -99.220 180.244

Udbytte/køb af egne aktier/ny A/S-kap

Pengestrømme, ophørende aktiviteter

Frit cash flow til ejerne (FCFE) 8.651 32.238 39.690 107.578

PENGESTRØMSOPGØRELSE (DKK mio) 2010 2011 2012 2013 2014

EBITDA 48.662 63.769 60.914 52.216 34.060

Udskudt Skat

Betalt skat, drift -3.934 -6.885 -5.273 -3.858 1.318

Pengestrømme fra drift, før ændr. i arbejdskap. 44.728 56.884 55.641 48.358 35.378

Ændring i varebeholdninger 812 481 -68 -2.430

Ændring i tilgodehavender -3.398 -2.758 -64.829 -3.426

Ændring i driftsgæld 6.679 7.060 -12.179 30.369

Ændring i arbejdskapitalen 4.093 4.783 -77.076 24.513

Pengestrømme fra drift 44.728 65.070 65.207 -105.794 84.404

Anlægsinvesteringer -17.372 -50.286 -51.461 -36.463 -59.075

Frit cash flow (FCFF) 27.356 14.784 13.746 -142.257 25.329

Renteomkostninger -3.096 -2.808 -2.506 -3.976 -5.786

Skatteskjold, renteomkostninger 781 702 606 1.066 2.162

Ny gæld -18.709 -7.883 -6.457 109.157 4.970

Udbytte/køb af egne aktier/ny A/S-kap

Pengestrømme, ophørende aktiviteter

Frit cash flow til ejerne (FCFE) 6.332 4.795 5.389 -36.010 26.675
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BILAG 25: CASH FLOW OPGØRELSE FITNESS DK: 

 
 

BILAG 26: CASH FLOW OPGØRELSE CROSSFIT COPENHAGEN 

 

 
 

 

 

 

 

 

PENGESTRØMSOPGØRELSE (DKK mio) 2011 2012 2013 2014

EBITDA 1.332.819 1.498.884 3.496.506 4.793.888

Udskudt Skat

Betalt skat, drift -43.495 244.908 -141.718 -330.805

Pengestrømme fra drift, før ændr. i arbejdskap. 1.289.324 1.743.792 3.354.788 4.463.083

Ændring i varebeholdninger -18.826 -3.287 -29.328 -103.463

Ændring i tilgodehavender -228.148 -1.203.951 -738.199 -693.107

Ændring i driftsgæld 806.290 4.365.244 -1.002.568 -206.182

Ændring i arbejdskapitalen 559.316 3.158.006 -1.770.095 -1.002.752

Pengestrømme fra drift 2.407.956 8.059.804 -185.402 2.457.579

Anlægsinvesteringer -2.599.943 -7.589.380 -3.608.426 -2.195.447

Frit cash flow (FCFF) -191.987 470.424 -3.793.828 262.132

Renteomkostninger -262.977 314.645 -742.570 -708.951

Skatteskjold, renteomkostninger 43.541 -1.510.903 257.830 135.253

Ny gæld 1.014.279 2.066.020 2.588.003 -187.155

Udbytte/køb af egne aktier/ny A/S-kap

Pengestrømme, ophørende aktiviteter

Frit cash flow til ejerne (FCFE) 602.856 1.340.186 -1.690.565 -498.721

PENGESTRØMSOPGØRELSE (t. kr.) 2010 2011 2012 2013 2014

Nettoomsætning 20.400 25.500 30.600 36.975

Eksterne omkostninger og vareforbrug* -15.260 -13.372 -13.077 -19.925

Bruttoavance 3.275 5.140 12.128 17.523 17.050

Personaleomkostninger -2.091 -3.466 -9.877 -13.229 -14.146

EBITDA 1.184 1.674 2.251 4.294 2.904

Betalt skat på EBIT -265 -450 -429 -742 -321

Pengestrømme fra drift før ændringer i arbejdskapital 919 1.224 1.822 3.552 2.583

Ændring i varebeholdninger 0 0 -539 430 -145

Ændring i tilgodehavender -665 -72 471 -1.821 -2.225

Ændring i driftsgæld 217 32 222 921 605

Ændring i arbejdskapitalen -448 -40 154 -470 -1.765

Pengestrømme fra drift 471 1.184 1.976 3.082 818

Anlægsinvesteringer (ekls. Afskrivninger) -706 -1.013 -1.756 -4.306 -2.909

Frit cash flow til firm (FCFF) -235 171 220 -1.224 -2.091

Nettorenteomkostninger før skat -49 -282 -160 -48 -27

Skatteskjold på nettorenteomkostninger 12 89 38 11 7

Ændring i gæld 272 20 105 396 3.110

Frit cash flow til ejerne (FCFE) 1 -2 203 -865 999
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BILAG 27: Estimering af låneomkostning med mezzaninkapital 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lånetype Rente Gennemsnit Kilde

Mezzanin 13%-25% 19% http://pages.stern.nyu.edu/~igiddy/articles/Mezzanine_Finance_Explained.pdf

Mezzanin 12% 12% http://www.attractcapital.com/

Mezzanin 18,50% 19% http://www.ipe.com/investment/briefing-investment/mezzanine-finance-mezzanines-brief-hour-in-the-sun/10007772.fullarticle

Mezzanin 7-15% 11% http://www.heitman.com/news/mezzanine-debt-does-it-make-sense-today/

Mezzanin 8-16% 12% http://www.nordkapp.co.uk/index.php?mrrau%5B%5D=mezzanine,capital&mrrau%5B%5D=en

Mezzanin 12% 12% http://www.baincapitalcredit.com/sites/default/files/files/Sankaty%20Advisors-The%20Case%20for%20Middle%20Market%20Mezzanine%20(2013-02)_0.pdf

Mezzanin 12-16% 14% http://www.clearygull.com/download/Bus_Journal_Article_9-2013.pdf

Gennemsnit 13%
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BILAG 28: Citater fra udvalgte centerledere fra Crossfit Copenhagen  

 

Centerlederen i Snedkeriet, Århus, som åbnede 1. januar 2016: 

 
 

 

Centerlederen i Kompagniet, Odense, som åbnede den 1. maj 2015: 

 
 

 

Centerlederen i Spinderiet, Vejle, som åbnede den 1. december 2015: 
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BILAG 29 – Leverage buyout Crossfit Copenhagen 

 

Finansiering af overtagelsen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Equity Fund - Debt push down Crossfit Copenhagen 2015

Crossfit Copenhagen Equity value 54.349

Crossfit Copenhagen Debt 6.999

Crossfit Copenhagen Enterprise value 61.348

Markedsværdi af 70% af Crossfit Copenhagens egenkapital 38.044
Finansieres ved:

Egenkapital 12.329

Gæld (5xEBITDA) 25.715

  Heraf Senior bank gæld 15.218

  Heraf Mezzaninkapital 10.497

Percentage (equity) 32%

Percentage (Debt)

  Percantage (Senior bank debt) 40%

  Percantage unsecured debt (mezzanine) 28%
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Bilag 29 fortsat - Leverage buyout Crossfit Copenhagen 

 

Lånetyperne ved LBO’en: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oprindelige lån til finansiering af drift (t.kr.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Primo 3.889 6.999 10.109 11.179 11.224 11.030 10.778

Afdrag (-) / Optagelse (+) 3.110 3.110 1.070 46 -195 -252 -208

Lån ultimo 6.999 10.109 11.179 11.224 11.030 10.778 10.569

Rentesats 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4%

Renteudgifter før skat -288 -518 -748 -827 -831 -816 -798

Skatteskjold 68 114 165 182 183 180 175

Renteudgifter efter skat -220 -404 -583 -645 -648 -637 -622

Mezzanine kapital (t. kr.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lån primo 0 15.218 15.218 15.218 9.827 2.085 0

Afdrag 15.218 0 0 -5.391 -7.742 -2.085 0

Lån ultimo 15.218 15.218 15.218 9.827 2.085 0 0

Rentesats 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Renteudgifter før skat 0 -1.978 -1.978 -1.978 -1.278 -271 0

Skatteskjold 0 435 435 435 281 60 0

Renteudgifter efter skat 0 -1.543 -1.543 -1.543 -996 -211 0

Seniorlån (t. kr.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lån primo 0 10.497 10.497 10.497 10.497 10.497 3.685

Afdrag 10.497 0 0 0 0 -6.812 -3.685

Lån ultimo 10.497 10.497 10.497 10.497 10.497 3.685 0

Rentesats 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4%

Renteudgifiter før skat 0 -777 -777 -777 -777 -777 -273

Skatteskjold 0 171 171 171 171 171 60

Renteudgifiter efter skat 0 -606 -606 -606 -606 -606 -213

Lån 4 til finansiering af udbytte (t. kr.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lån primo 0 0 0 0 0 0 5.850

Afdrag 0 0 0 0 0 5.850 2.100

Lån ultimo 0 0 0 0 0 5.850 7.950

Rentesats 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4%

Renteudgifiter før skat 0 0 0 0 0 0 -433

Skatteskjold 0 0 0 0 0 0 95

Renteudgifiter efter skat 0 0 0 0 0 0 -338

Antager lån optages 31/12 og at der derfor ikke betales rente før året efter
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Pengestrømsopgørelse ved LBO: 

 

 
 

 

Pengestrømsopgørelse ved LBO, hvor afdrag på lån er yderligere specificeret: 

 

 

PENGESTRØMSOPGØRELSE (t. kr.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nettoomsætning 45.900 55.138 67.807 75.512 77.298 77.627 79.180

Eksterne omkostninger og vareforbrug* -24.786 -32.920 -41.583 -41.583 -41.583 -41.583 -41.583

Bruttoavance 21.114 22.219 26.225 33.929 35.715 36.044 37.597

Personaleomkostninger -15.971 -17.796 -19.621 -19.621 -19.621 -19.621 -19.621

EBITDA 5.143 4.423 6.604 14.308 16.094 16.423 17.976

Betalt skat på EBIT -704 -357 -766 -2.461 -2.854 -2.926 -3.268

Pengestrømme fra drift før ændringer i arbejdskapital 4.439 4.065 5.838 11.848 13.241 13.497 14.708

Ændring i arbejdskapitalen -775 -647 -887 -539 -125 -23 -109

Pengestrømme fra drift 3.664 3.419 4.951 11.308 13.116 13.474 14.600

Anlægsinvesteringer (ekls. Afskrivninger) -4.902 -5.552 -4.501 -3.123 -3.123 -3.123 -3.123

Frit cash flow til firm (FCFF) -1.238 -2.134 451 8.185 9.992 10.351 11.476

Renteomkostninger før skat -288 -3.273 -3.503 -3.582 -2.885 -1.864 -1.503
Skatteskjold, renteomkostninger 68 720 771 788 635 410 331

Ny gæld 28.825 3.110 1.070 -5.345 -7.936 -3.299 -1.793

Frit cash flow til ejerne (FCFE) 27.367 -1.577 -1.212 46 -195 5.598 8.511

Indskud fra ejerne (+)  / Udbetaling af udbytte til ejerne (-) 0 -3.300 0 -6.500 -8.700 -9.300 -10.500

Overført til likvide beholdning (+)  / træk på den likvide beholdning (-) 27.367 -4.877 -1.212 -6.454 -8.895 -3.702 -1.989

PENGESTRØMSOPGØRELSE (t. kr.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Frit cash flow til firm (FCFF) -1.238 -2.134 451 8.185 9.992 10.351 11.476

Renteomkostninger efter skat på oprindelige lån jf. budgettering -220 -404 -583 -645 -648 -637 -622

Renteomkostninger efter skat på mezzanin lån 0 -1.543 -1.543 -1.543 -996 -211 0

Renteomkostninger efter skat på seniorlån 0 -606 -606 -606 -606 -606 -213

Renteomkostninger efter skat på lån 4 0 0 0 0 0 0 -338

Renteomkostninger efter skat i alt -220 -2.553 -2.732 -2.794 -2.250 -1.454 -1.172

Cashflow til rådighed efter betalt renteudgifter til afdrag på mezzanin lån -1.458 -4.687 -2.282 5.391 7.742 8.897 10.304

Mezzaninkapital Afdrag (-) / ny gæld (+) 15.218 0 0 -5.391 -7.742 -2.085 0

Cashflow til rådighed til afdrag på seniorlån 13.760 -4.687 -2.282 0 0 6.812 10.304

Afdrag på seniorlån 10.497 0 0 0 0 -6.812 -3.685

Cashflow til rådighed efter afdrag på mezzanin og seniorlån 24.257 -4.687 -2.282 0 0 0 6.619

Oprindelig budgetteret gæld, afdrag (-) / ny gæld (+) 3.110 3.110 1.070 46 -195 -252 -208

Nyoptaget lån til finansiering af udbytte, afdrag (-) / ny gæld (+) 0 0 0 0 0 5.850 2.100

Frit cashflow til ejerne (FCFE) 27.367 -1.577 -1.212 46 -195 5.598 8.511

Indskud fra ejerne (+)  / Udbetaling af udbytte til ejerne (-) 0 -3.300 0 -6.500 -8.700 -9.300 -10.500

Overført til likvide beholdning (+)  / træk på den likvide beholdning (-) 27.367 -4.877 -1.212 -6.454 -8.895 -3.702 -1.989


