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Executive	summary		

	Zendesk	is	a	young	Danish	company	founded	in	2007.	With	a	mission	to	help	companies	

deliver	exceptional	customer	service,	Zendesk	has	in	a	short	time	grown	larger	and	is	now	

one	of	the	leading	suppliers	on	the	market	for	cloud-based	helpdesk-software,	developed	to	

handle	Business	to	Customer	support.	Their	modern	customer	service	platform	is	being	

offered	in	40	different	languages	and	is	utilized	by	more	than	40,000	customers	worldwide.	

	

Today	Zendesk’s	headquarters	is	located	in	Silicon	Valley	in	the	United	States	and	in	2014	it	

was	quoted	on	the	New	York	Stock	Exchange.	

	

My	valuation	of	the	company	will	be	built	on	a	fundamental	analysis,	which	include	the	

following	two	analyses;	strategic	analysis	(internal	and	external)	ang	financial	analysis.	The	

result	of	the	two	analyses	will	be	compiled	in	a	SWOT-analysis,	which	functions	as	an	overall	

Framework	Model.	Finally,	the	Residual	Income	Model	will	be	applied	to	a	final	valuation	of	

the	company.	

	

Throughout	this	paper,	it	has	been	concluded	that	Zendesk	has	a	strong	and	user-friendly	

product.	As	I	see	it,	there	is	a	prevalent	customer	satisfaction	among	the	users.	The	unique	

features	of	Zendesk’s	products	create	a	high	flow	of	support	cases.	The	user	can	easily	

navigate	in	the	system,	which	makes	it	simple	to	both	create	and	reply	to	the	support	cases.	

	

It	is	estimated	that	the	market	for	this	kind	of	support	system	has	growth	potential.	However,	

the	future	growth	can	be	affected	by	several	external	factors	and	throughout	my	analysis	of	

the	company’s	external	relations,	it	appeared	that	the	company	strongly	depends	on	several	

factors.	

	

Firstly,	there	is	an	uncertainty	to	whether	the	company	can	achieve	the	desired	growth	if	

external	changes	occur,	which	can	affect	the	injection	of	capital	to	the	company.	The	injection	

of	capital	is	currently	the	principal	element	for	Zendesk’s	future	growth.	Secondly,	it	can	be	

affected	by	currency	demand	and	supply,	and	also	the	interest	rate	in	the	capital	markets.	
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Furthermore,	the	dependency	of	the	future	demand	comes	into	perspective.	Zendesk	is	in	its	

growth	phase	and	it	is	crucial	that	they	are	able	to	follow	the	future	customer	tendencies	and	

the	technological	development.	Their	future	growth	will	be	limited	if	they	do	not	follow	these	

tendencies.	

	

In	the	financial	analysis	it	was	remarkable	that	a	supplementary	note	was	stated	in	the	

auditor’s	report	regarding	the	internal	controls	in	the	bookkeeping.	It	is	however	not	

evaluated	to	have	big	significance	on	the	accounts,	since	the	audit	have	carried	out	tests	to	a	

sufficient	degree.	

	

The	profitability	analysis	showed	that	the	company	had	a	negative	result,	which	was	caused	

by	high	operating	costs	connected	to	the	company’s	growth	plans.	

	

Even	though	the	company	in	the	short	run	loses	money,	it	can	be	presumed	that	the	future	

sales	will	offset	the	negative	result.	

	

In	this	paper	Zendesk	is	valuated	to	have	a	shared	value	USD	33.98,	which	is	above	the	market	

price	today	at	USD	29.39	the	14th	of	September	2016.	
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Kapitel	1 Introduktion	
1.1 Indledning	
Siden	 den	 spæde	 start	 af	 informationsteknologibranchen	 (herefter	 IT-branchen),	 har	 der	

været	 et	 stigende	 behov	 for	 hardware	 og	 software.	 Information	 bliver	 digitaliseret	 og	

anvendelsesmulighederne	ekspanderer	som	et	konstant	udvidende	univers,	hvor	nye	aktører	

kommer	på	markedet.	Disse	”nye”	behov	har	født	en	lang	række	af	verdens	største	selskaber	

målt	 på	 omsætning,	 såsom	 Google,	 Apple	 og	 Microsoft.	 IT-branchen	 rummer	 mange	

muligheder	og	er	i	dag	uden	sammenligning	branchen	med	den	største	vækst.		

	

Grundet	de	mange	muligheder,	er	det	en	attraktiv	branche	at	starte	en	virksomhed	indenfor,	

da	 man	 på	 baggrund	 af	 en	 simpel,	 men	 god	 idé	 hurtigt	 kan	 skabe	 en	 god	 forretning.	 Det	

skorter	 ikke	 på	 eventyrlignende	 historier,	 hvor	 virksomheder	 er	 vokset	 fra	 at	 være	 et	

garagefortagende	til	på	kort	tid,	at	blive	en	børsnoteret	koncern	med	eftertragtede	aktier.		

Dette	 sker	 på	 trods	 af,	 at	 virksomhedernes	 forretningskerne	 bygger	 på	 at	 levere	 software-

services,	 hvor	 det	 kan	 være	 vanskeligt	 at	 foretage	 en	 vurdering	 af	 virksomhedens	 reelle	

værdi,	 da	 der	 kan	 være	 stor	 usikkerhed	 forbundet	 med	 estimeringen	 af	 værdien	 af	

virksomhedens	aktiver.		

	

Eksempelvis	 var	 flere	 aktieanalytikere	 meget	 skeptiske	 overfor	 internethandels-

virksomheden	Amazon.	 Virksomheden	benyttede	 sig	 af	 en	 ”Get	 big	 fast”-strategi,	 hvor	man	

bevidst	 holdt	 priserne	 lave	 for	 at	 tiltrække	 kunder.	 Investorerne	 var	 tøvende,	 da	

regnskaberne	 viste	 at	 virksomheden	 inden	 for	 kort	 tid,	 ville	 gå	 i	 betalingsstandsning	 og	

formentlig	 gå	 konkurs.	 Dette	 var	 flere	 gange	 tæt	 på	 at	 være	 realiteten,	 men	 med	 gode	

investorer	 i	 ryggen,	 de	 rigtige	 folk	 ved	 roret,	 den	 rigtige	 forretningsplan	 og	 sidst	men	 ikke	

mindst,	den	før	omtalte	gode	idé,	så	lykkedes	det	at	blive	en	succes.	

	

Det	er	en	risikabel	branche	at	investere	penge	i,	og	man	kan	ikke	altid	stole	på	aktiekurserne.	

Men	 chancen	 for	 at	 hente	 en	 større	 kursgevinst	 over	 en	 kort	 tidshorisont,	 gør	 det	 også	

interessant	 for	 investorer	 at	 skyde	 store	 pengesummer	 ind	 i	 et	 projekt	 med	 kæmpe	

potentiale.	Det	er	ikke	et	sjældent	syn,	at	investorer	har	mangedoblet	deres	formuer	på	kort	

tid	ved	at	investere	i	IT-branchen.		
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Mange	af	verdens	største	IT-	og	teknologi	selskaber	har	hovedsæde	i	den	amerikanske	bydel	

Silicon	 Valley	 i	 Californien.	 For	 IT-branchen	 er	 det	 stedet	 at	 være	 lokaliseret.	 De	 fysiske	

netværksaktiviteter	er	yderst	vigtige,	og	det	er	 ikke	uden	grund	at	Silicon	Vally	er	hjemsted	

for	 tusindvis	 af	 nyopstartede	 virksomheder.	 Det	 er	 kendt	 for	 at	 have	 et	 af	 de	 bedste	 IT-

universiteter,	og	så	er	der	et	hav	af	IT-milliardærer	på	jagt	efter	investeringsmuligheder	med	

stort	potentiale.	 I	nogle	tilfælde	giver	disse	IT-milliardærer	ikke	blot	adgang	til	kapital,	men	

også	adgang	til	et	netværk	og	viden	som	kan	hjælpe	mindre	IT-virksomheder	med	at	nå	deres	

potentiale.	Disse	investorer	går	også	under	betegnelsen	”smart	money”.1	

	

Et	dansk	selskab,	der	siden	2009	har	prøvet	lykken	i	Silicon	Valley,	er	it-selskabet	Zendesk.	De	

producerer	cloud-baserede	services,	og	har	gennem	de	seneste	par	år	haft	en	massiv	vækst.	

For	dem	handler	det	om	at	skalere	selskabet	hurtigst	muligt,	så	konkurrenterne	ikke	når	at	få	

ordentlig	fat.	Denne	vækst	er	meget	ressourcekrævende,	og	man	har	derfor	lagt	meget	vægt	

på	 at	 rejse	 kapital.	 Dette	 har	 blandt	 andet	 ført	 til,	 at	 de	 har	 flyttet	 hovedkontoret	 fra	 lille	

Danmark	til	teknologiens	højborg	Silicon	Valley.2	

1.2 Formål	

Med	 udgangspunkt	 i	 selskabet	 Zendesk,	 er	 formålet	 med	 denne	 opgave,	 at	 udføre	 en	

virksomhedsværdiansættelse,	i	en	branche	der	er	baseret	på	software	services,	der	i	forhold	

til	produktionsvirksomheder,	kan	være	sværere	at	måle	en	reel	virksomhedsværdi	af.	Selvom	

Zendesk	virker	til	at	være	et	selskab	med	stort	potentiale,	er	det	meget	komplekst	at	spå	om	

deres	fremtid,	da	der	er	mange	usikre	faktorer.	Hvilke	analyseredskaber	kan	man	benytte	sig	

af,	 og	 kan	 der	 fremfindes	 et	 resultat,	 der	 kan	 give	 et	 billede	 af	 Zendesks	muligheder	 for	 at	

tiltrække	flere	investorer	efter	deres	børsnotering	i	USA	i	2014?		

Dette	fører	til	opgavens	problemformulering.	

																																																								
1	”Download-The	True	Story	of	the	Internet	–	2	–	Search”	-	dokumentara	
2	https://investor.zendesk.com/ir-home/events-and-presentations/Past-Events/default.aspx		
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1.3 Problemformulering	

	

Hvad	er	den	teoretiske	værdi	af	Zendesk	Ink.	Ultimo	2015?	

	

For	at	besvare	og	undersøge	de	 forskellige	 aspekter	 af	denne	problemformulering,	 vil	 der	 i	

opgaven	blive	foretaget	forskellige	analyser	med	udgangspunkt	i	nedenstående	spørgsmål:	

	

• Hvilke	faktorer	har	væsentlig	indflydelse	på	Zendesk?	

• Hvordan	har	Zendesks	resultater	været	gennem	de	seneste	år?	

• Hvad	er	Zendesks	fremtidige	indtjeningsmuligheder?	

1.4 Afgrænsning	

Denne	 opgave	 holder	 sig	 indenfor	 rammerne	 af	 en	 regnskabsmæssig	 behandling	 og	

værdiansættelse,	 med	 fokus	 på	 forståelsen	 af	 årsregnskabet	 for	 selskabet	 Zendesk.	 Der	 vil	

blive	taget	afsæt	i	selskabets	nuværende	situation	i	forhold	til	strategi	og	økonomi,	og	der	vil	

blive	foretaget	en	kobling	mellem	den	regnskabsmæssige	værdi	og	værdien	af	selskabet.		

	

Gennem	rapporten	vil	nogle	emner	ikke	undersøges	til	bunds,	da	der	i	visse	situationer	ikke	

findes	informationer	på	området	eller	to	kilder	giver	forskellig	udsagn.	Nedenunder	er	listet	

en	række	forhold	som	ikke	undersøges.		

	

Selskabskonstruktion	 hos	 Topdesk	 Danmark	 A/S	 gør	 det	 yders	 besværligt,	 at	 isolere	 disse	

selskabstal,	da	Topdesk	Danmark	A/S	ejes	af	et	større	holdingselskab	ved	navn	Oyster	Invest	

ApS.	 Og	 da	 Oyster	 Invest	 ApS	 ejer	 en	 lang	 række	 selskaber,	 kan	 tallene	 fra	 Topdesk	 ikke	

isoleres	til	brug	for	konkurrentanalysen.	

	

Markedsandelen	 og	 slagsvæksten	 for	 applikationerne	 Inbox,	 Chat,	 Bime	 og	 Voice	 fremgår	

hverken	 af	 regnskaberne	 eller	 andre	 publikationer.	 Gennem	Bostonmodellen	 vil	 der	 derfor	

anvendes	 anslåede	 estimater.	 En	 dybere	 analyse	 af	 disse	 forhold	 vurderes	 ikke	 at	 biddage	

med	nævneværdig	informationsværdi	til	denne	opgave.		



	
	

9	

	

Den	nævnte	retssag	rette	mod	datterselskabet	Zopim	nævnes	ikke	i	Zendesks	regnskaber,	

hverken	af	balancen,	ledelsesberetningen,	noterne	eller	andet	sted.	Det	vides	derfor	ikke,	om	

der	er	indgået	et	forlig,	og	sagen	derfor	er	lukket.	Da	de	eneste	informationer	jeg	har	kunne	

finde	på	området	var	artikler	fra	2014,	vil	sagen	ikke	blive	undersøgt	til	bunds.	

	

1.5 Metode	

I	opgaven	bruges	der	i	forvejen	udformede	teorier	og	analyseredskaber,	som	er	sat	i	kontekst	

med	Zendesk.	Der	benyttes	derfor	en	deduktiv	tilgang	i	denne	opgave.	

	

Værdiansættelsen	 af	 Zendesk	 basseres	 på	 en	 fundamentalanalysen,	 hvor	 der	 både	 indgår	

finansielle	og	ikke	finansielle	værdidrivere.		

	

Afhandlingens	 analyse	 inddeles	 i	 kapitlerne	 Introduktion,	 Strategisk	 analyse,	

Regnskabsanalyse	og	Værdiansættelse	af	Zendesk.	

	

Gennem	 kapitlerne	 er	 der	 anvendt	 analyseværktøjerne;	 Værdikædeanalyse,	 Ansoff’s	

vækstmatrix,	 Boston-modellen,	 PLC-kurve,	 PEST-analyse,	 SWOT-analyse,	 Den	Udvidede	Du-

Pont-model,	 Lars-F	 analyse,	 Budgettering	 og	 RIDO-modellen.	 Disse	 analyseværktøjer	 er	

fundet	 i	 lærebøgerne	 ’Regnskabsanalyse	 og	 værdiansættelse	 –	 en	 praktisk	 tilgang’,	

’Regnskabsanalyse	 for	 beslutningstagere’,	 ’Finansiel	 Rapportering’,	 ’International	

markedsføring’,	 ’Regnskabshåndbogen’	og	 ’	Vurdering	af	 selskabets	økonomiske	 stilling	ved	

brug	af	regnskabsanalyse	mm.’	

	

For	at	benytte	de	teoretiske	fremgangsmåder,	er	der	lavet	beregninger	ud	fra	tal	og	data	fra	

Zendesks	 kvartalsregnskaber,	 årsrapporter	 og	 børsprospekt	 fra	 årene	 2012-15.	 Yderligere	

informationer	 om	 Zendesk	 stammer	 fra	 deres	 hjemmeside,	 online	 artikler,	 interviews	 og	

kundeintroduktionsmøde.		

	

Værdiansættelse	 af	 virksomheder	 afhænger	 af	 analytikerens	 estimater,	 valg	 af	 metoder,	

tilgængelighed	af	relevant	data	og	indblik	i	den	pågældende	virksomhed.	Opgaven	har	for	øje	
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SWOT	analyse	

at	 analysere	og	 fremfinde	en	virksomheds	 teoretiske	værdi.	Der	er	hverken	et	ønske	om	at	

over-	eller	undervurdere	værdien	af	Zendesk.	Der	er	derfor	igennem	hele	opgaven	lagt	vægt	

på	at	opnå	et	så	objektivt	og	nuanceret	billede,	som	muligt	af	selskabet	Zendesk.	For	at	få	et	

indblik	 i	 Zendesk,	 er	 der	 dog	 hovedsagligt	 brugt	 data	 fra	 selskabets	 egne	 regnskaber.	

Informationer	herfra	kan	blive	betragtet	 som	subjektive,	da	 selskaber	antageligvis	vil	deres	

eget	 bedste	 og	 tiltrække	 så	mange	 investorer	 som	muligt,	 og	 derfor	 fremhæve	 det	 positive	

frem	for	det	negative.		

	

1.5.1 Analysemodel		

Nedenstående	 figur	 illustrerer	 opgavens	 opbygning,	 som	 danner	 udgangspunktet	 for	

analysen,	der	søger	at	besvare	problemformuleringen.	

	

Figur	1	- Analysemodel	

	

	
3	

	

	

	

	

																																																								
3		Egen	tilvirkning	

Kapitel	1	Introduktion	

Kapitel	2	Strategisk	analyse	

Kapitel	3	Regnskabsanalyse	

Kapitel	4	Værdiansættelse	af	Zendesk	

Kapitel	5	Konklusion	
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1.6 Kildekritik		
	

Det	er	gennem	udarbejdelsen	vigtigt	at	hold	en	kritisk	distance	til	de	gangbare	informationer.	

Og	ved	mistillid	til	en	kilde,	vil	det	forsøges	at	anvende	flere	forskellige	informationskilder.	

	

Der	kan	sås	 tvivl	ved	den	oplyste	unlevered	beta	på	1,44	 fra	kilden	Infinancials.com,	da	der	

ved	gennemgang	af	alternative	kilder	var	en	betaværdi	på	2,27	fra	siden	Nasdaq.com.4	Det	var	

i	denne	forbindelse	svært	at	 fastslå	om	betaværdien	fra	Nasdaq	var	 levered	eller	unlevered,	

da	dette	ikke	fremgik	tydeligt.	Der	blev	i	denne	forbindelse	lagt	vægt	på	at	bruge	en	kilde	som	

udtrykte	forholdet	eksplicit.		

Ved	en	mindre	troværdighedsanalyse	af	kilden	Infinancials.com,	fremgik	der	positive	udsagn	

fra	 Google.com	 og	 MyWOT, 5 	hvilket	 førte	 til	 brugen	 af	 betaværdien	 på	 1,44	 fra	

Infinancials.com.6	

	 	

																																																								
4	http://www.nasdaq.com/symbol/zen	9.9.2016	
5	http://review.easycounter.com/infinancials.com-report	9.9.2016	
6	http://www.infinancials.com/fe-EN/65388NU/Zendesk-Inc-/Beta	9.9.2016	
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Kapitel	2 Strategisk	analyse	

2.1 Indledning	

Gennem	 den	 strategiske	 analyse	 belyses	 flere	 aspekter	 af	 Zendesk,	 og	 som	 overordnet	

rammemodel	 igennem	 den	 strategiske	 analyse	 bruges	 en	 SWOT-analyse.	 Senere	 i	 denne	

rapport	 vil	 SWOT-analysen	 samle	 resultaterne	 af	 den	 strategiske	 analyse	 samt	

regnskabsanalysen,	for	at	give	et	samlet	billede	for	hele	selskabet.		

		

2.2 Intern	analyse	

Dette	afsnit	vil	imidlertid	fokusere	på	Zendesks	strategiske	forhold,	herunder	de	

nævneværdige	forhold,	som	indgår	i	selskabets	interne	forhold.	Dette	består	af	deres	stærke	

samt	svage	sider.	Her	vil	der	belyses	de	forhold	som	selskabet	kan	påvirke,	og	som	samtidig	er	

fuldt	kontrollerbare.7	Dette	indebærer	de	interne	aspekter,	værdikæde	og	produktportefølje.	

	

2.2.1 Virksomhedsbeskrivelse	

Den	danske	virksomhed	Zendesk	så	dagens	lys	i	København	i	2007	og	er	grundlagt	af	de	tre	

venner	Mikkel	Svane,	Morten	Primdahl	og	Alexander	Aghassipour.	De	tre	havde	et	ønske	om	

at	 bringe	 en	 smule	 zen	 til	 kundeservice,	 og	 skabe	 noget	 let	 brugbart	 software,	 der	 kunne	

hjælpe	 virksomheder	 til	 at	 være	 mere	 tilgængelige	 og	 lydhøre	 overfor	 deres	 kunder.	8	

Resultatet	 er	 blevet	 en	 innovativ	 webbaseret	 it-løsning,	 som	 simplificerer	 B	 til	 C	 support	

(Business-to-Consumer).	 Zendesk	 udbyder	 en	 række	 applikationer	 til	 at	 varetage	 denne	

opgave.9	

	

Med	missionen	om	at	hjælpe	virksomheder	med	at	levere	en	exceptionel	kundeservice,10	har	

Zendesk	 på	 kort	 tid	 vokset	 sig	 store.	 I	 dag	 er	 markeds	 største	 leverandør	 af	 cloudbaseret	

helpdesk-software	til	at	håndtere	B	til	C	support.	11	Væksten	i	selskabet	er	hjulpet	godt	på	vej	

																																																								
7	International	markedsføring,	2.	Udgave,	Trojka,	F.	R.	Andersen	m.fl.	side	93.	
8	https://www.zendesk.com/about/	
9	http://techcrunch.com/2014/04/10/zendesk-buys-zopim-will-add-its-live-chat-platform-to-its-cloud-based-helpdesk-

solution/	8/5-2016	
10	https://www.zendesk.com/why-zendesk/	
11	http://www.mynewsdesk.com/dk/pressreleases/zendesk-etablerer-udviklingscenter-i-danmark-673878	
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af	Venture	Capital,	med	finansiering	fra	flere	amerikanske	venture	kapital	fonde.12	Derudover	

har	de	også	benyttet	sig	af	strategisk	opkøb.13	Med	købet	af	den	singaporeanske	virksomhed	

Zopim	fik	de	 ikke	kun	adgang	til	det	asiatiske	marked	og	 tilføjet	 live-chat	software	 til	deres	

produktportefølje,	men	også	en	 stor	kundegruppe,	14	hvis	behov	går	 fint	 i	 spil	med	Zendesk	

nuværende	produkter.15	Efterfølgende	 købte	 Zendesk	den	 franske	 virksomheden	WAC,	 som	

har	udviklet	et	analyseværktøj	ved	navn	BIME.	16	Med	analyseværktøjet	åbnes	der	dermed	op	

for	en	masse	muligheder	inden	for	den	fremtidige	produktudvikling.	

	

Siden	2009,	har	Zendesk	været	fysisk	repræsenteret	i	USA	med	kontor	i	Silicon	Valley,	og	de	

er	 i	 dag	 et	 globalt	 selskab	 med	 over	 600	 ansatte	 fordelt	 på	 hovedkontoret	 i	 USA,	 det	

europæiske	hovedkontor	i	London	og	flere	øvrige	kontorer	verden	over.17		

	

Størstedelen	 af	 Zendesks	 kunder	 er	 små-	 og	 mellemstore	 virksomheder,	 men	 efter	 deres	

børsnotering	i	USA	i	2014,	har	de	store	koncerner	også	fået	øjnene	op	for	det	danske	selskab,	

og	er	i	stigende	grad	begyndt	at	vise	interesse	for	produktet.18	

	

Zendesks	moderne	kundeservice	platform	benyttes	 i	dag	af	over	40.000	kunder	 i	mere	end	

150	lande,	der	tilbydes	på	40	forskellige	sprog.	På	nuværende	tidspunkt	er	41%	af	Zendesks	

kunder	således	uden	for	USA.19		

	

Zendesk	er	startet	 i	det	små,	med	en	ånd	om	at	være	ægte,	 lytte	 til	kunderne	samt	at	holde	

brugergrænsefladen	smuk	og	simpel.20	Med	den	massive	vækst,	 især	indenfor	de	seneste	tre	

år,	har	ambitionerne	vokset	sig	store,	men	ånden	er	den	samme,	og	visionen	i	Zendesk	er	at	

blive	en	 ledende	spiller	 indenfor	 forretningssoftware,	og	blive	en	central	og	 langtidsholdbar	

spiller	på	markedet	for	kundeservice-systemer.21		

																																																								
12	http://www.business.dk/digital/fra-et-loftskammer-i-koebenhavn-til-boersen-i-usa	
13	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	73	note	3	
14	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	73	note	3	
15	http://techcrunch.com/2014/04/10/zendesk-buys-zopim-will-add-its-live-chat-platform-to-its-cloud-based-helpdesk-

solution/	8/5-2016	
16	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	73	note	3	
17	http://www.mynewsdesk.com/dk/pressreleases/zendesk-etablerer-udviklingscenter-i-danmark-673878	
18	http://www.business.dk/digital/fra-et-loftskammer-i-koebenhavn-til-boersen-i-usa	
19	http://techcrunch.com/2014/04/10/zendesk-buys-zopim-will-add-its-live-chat-platform-to-its-cloud-based-helpdesk-

solution/	8/5-2016	
20	https://www.zendesk.com/about/	
21	http://www.business.dk/digital/fra-et-loftskammer-i-koebenhavn-til-boersen-i-usa	



	
	

14	

2.2.2 Opkøb	af	virksomheder	

Zendesk	har	indtil	videre	opkøbt	to	virksomheder.22	I	marts	2014	købte	de	Zopim.23	Zopim	er	

leverandør	 af	 en	 chatklient,	 og	 med	 mere	 en	 200	 millioner	 brugere	 en	 af	 verdens	 største	

chatklienter. 24 	Med	 opkøbet	 af	 Zopim	 fik	 Zendesk	 samtidig	 adgang	 til	 en	 større	

kundeportefølje.		

	

Sendere	 i	oktober	2015	købte	Zendesk	WAC.	WAC	har	udviklet	et	analyseværktøj	ved	navn	

BIME.	BIME	er	et	større	analyseværktøj	som	bruges	til	behandling	af	større	datamængder.	25	

De	er	blandt	andet	leverandør	til	Amazon,	Lenovo,	Shell	og	McAfee.	26	

	

Dertil	 ventes,	 at	 samspillet	 mellem	 de	 forskellige	 produkter	 vil	 have	 en	 positiv	 effekt	 på	

omsætningen	på	sigt.	

2.2.3 Værdikæde	for	service	virksomhed	

I	stedet	for	at	anvende	den	typiske	værdikædemodel,	anvendes	her	værdikædemodellen	

tilpasset	servicevirksomheder.	Da	den	oprindelige	værdikædemodel	er	udviklet	til	at	beskrive	

produktionsvirksomheder.	

	

Værdikæden	 for	 servicevirksomheder	 afviger	 fra	 den	 traditionelle,	 ved	 at	 den	 er	 opdelt	 i	

støttefunktioner	og	ydelser.	Derudover	er	ydelserne	opdelt	i	en	eller	flere	kerneydelser	samt	

eventuelle	 perifere	 ydelser.	 Modellen	 bruges	 til	 at	 klassificere	 interne	 kompetencer	 og	

konkurrencefordele.	27	

	

	

	

	

	

	

																																																								
22	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	19	
23	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	19	
24	https://www.techinasia.com/zopim-founding-story-toil-struggle-sacrifices-hitting-green-patch	12.9.2106	
25	https://reviews.financesonline.com/p/bime/	12.9.2016	
26	https://reviews.financesonline.com/p/bime/	12.9.2016	
27	Afsætning	1,	af	Michael	Bregendahl	m.fl.	https://afs1.systime.dk/?id=c2428		
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Figur	2	- Værdikæde	for	service	virksomhed	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
28	

	

Modellen	er	et	forsøg	på	at	illustrere,	hvordan	selskabets	ydelser	trækker	på	de	ovenstående	

støttefunktioner.		

2.2.3.1 Støttefunktioner	

Selskabets	 infrastruktur	 omfatter	 ledelse,	 planlægning,	 kvalitetsstyring,	 finansiering	 og	

økonomistyring.	

	

Ledelsen	 har	 fokuseret	 på,	 at	 selskabet	 ikke	 bliver	 for	 topstyret.	 De	 har	 derfor	 opbygget	

organisationen,	 hvor	 medarbejderne	 bliver	 sat	 i	 autonome	 teams,29	som	 selv	 kan	 styre	

retningen	på	deres	arbejde.	30	Disse	teams	har	så	ansvaret	for	et	fokusområde.	31	Et	team	kan	

																																																								
28	Afsætning	1,	af	Michael	Bregendahl	m.fl.	https://afs1.systime.dk/?id=c2428		
29	Interview	med	Henrik	K.	Jørgensen	24/12-15	
30	Interview	med	Henrik	K.	Jørgensen	24/12-15	
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derfor	have	ansvaret	for	et	helt	produkt,	dele	af	et	produkt,	en	eller	flere	kunder.32	Der	foregår	

løbende	præsentationer	og	evalueringer,	hvor	disse	teams	refererer	til	ledelsen.	33	

	

Under	selskabets	infrastruktur	indgår	der	også	finansiering	og	økonomistyring.	Dette	vil	blive	

belyst	i	kapitlet	regnskabsanalyse	på	side	44.		

	

Produkt-	 og	 serviceudvikling	 er	 selskabets	 evne	 til	 at	 udvikle	 deres	 software	 samt	 at	

imødekomme	kundernes	behov	og	ønsker.	

		

Zendesk	er	under	stadig	stor	udvikling,34	når	man	ser	på	deres	vækst,	forskning	og	udvikling	

samt	 balancesum.35	Samtidig	 gør	 de	 en	 stor	 indsats,	 for	 ikke	 at	 miste	 fokus	 fra	 deres	

kerneområde.36	Udviklingen	går	 i	 flere	 retninger;	noget	er	 relateret	 til	nye	 tilføjelsespakker,	

antet	til	nye	produkter,	og	noget	tredje	til	de	nuværende	produkter.37	

	

Ved	at	tilbyde	tilvalg	af	moduler	til	deres	kerneprodukt,	kan	kunder	vælge	de	løsninger,	som	

de	 har	 brug	 for	 og	 integrere	 dem	 med	 deres	 eksisterende	 Zendesk-løsning.	 For	 Zendesk	

handler	det	i	høj	grad	om	at	være	attraktiv	for	mindre	virksomheder,	som	så	kan	vokse	på	sigt	

sammen	med	Zendesk.38		

	

Menneskelige	ressourcer	omfatter	funktioner	i	forbindelse	med	rekruttering,	uddannelse,	

motivation	samt	aflønning	af	ledelse	og	medarbejdere.	39		

	

Det	fremgår	af	årsregnskabet	fra	2015,	at	Zendesk	forsøger	at	tiltrække	kompetente	

medarbejdere,	som	et	led	i	udviklingen	af	selskabet.40	Det	er	derfor	i	Zendesks	interesse	at	

tiltrække	dygtige	medarbejdere	samt	at	motivere	dem.	Dette	gøres	dels	ved	at	give	

medarbejderne	større	ansvarsområder,	kombineret	med	at	medarbejderne	er	

																																																																																																																																																																																								
31	Interview	med	Henrik	K.	Jørgensen	24/12-15	
32	Interview	med	Henrik	K.	Jørgensen	24/12-15	
33	Introforedrag	på	Zendesks	københavnske	afdeling	d.	17/2.	
34	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	61	
35	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	61	og	62	
36	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	5	
37	Interview	med	Henrik	K.	Jørgensen	24/12-15	
38	Interview	med	Henrik	K.	Jørgensen	24/12-15	
39	Afsætning	1,	af	Michael	Bregendahl	m.fl.	https://afs1.systime.dk/?id=c2428		
40	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	5	
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præstationslønnede.41	Medarbejderne	bliver	derfor	tilbudt	aktiebaseret	vederlæggelse,	hvis	

de	når	deres	mål,	hvilket	gør	det	til	en	meget	dynamisk	og	motiverende	arbejdsplads	at	

arbejde	for.42	

	

Teknologiske	ressourcer	er	de	tekniske	ressourcer,	som	selskabet	bruger	til	at	levere	deres	

service. 43 	Det	 fremgår	 af	 regnskabet	 fra	 2015,	 at	 der	 er	 sket	 ændringer	 i	 selskabets	

teknologiske	ressourcer.44	Hostingen	af	Zendesks	system	foregår	delvist	gennem	tredjeparts	

udbydere	 og	 intern	 hosting.45	Zendesk	 investerede	 i	 2015	 og	 2014	 henholdsvis	 15,6	 og	 6,2	

mio.	USD.	i	hostingudstyr	og	serverhoteller,46	som	led	i	deres	videre	ekspansion.	Det	vurderes	

derfor	at	selskabet	har	nået	en	størrelse,	hvor	der	kan	opnås	stordriftsfordele,	ved	delvist	selv	

at	hoste	selskabets	service.47		

	

Indkøbsfunktion	 omfatter	 de	 funktioner	 der	 berører	 selskabets	 indkøb.48	Dette	 indebærer	

valg	af	leverandør	samt	udbydere	af	webhoteller.	Da	Zendesk	er	et	software	service	selskab,	

indgår	der	 som	sådan	 ikke	nogle	 råvarer	 i	deres	produktion.	 Selskabets	 indkøbsfunktion	er	

derfor	 begrænset.	 Dog	 foregår	 Zendesks	 indkøb	 af	 serverhoteller	 efter	 behov,	 i	 takt	 med	

selskabet	 udvides.49	Dette	 gøres	 i	 større	 ekspansioner	 over	 tid,	 hvor	 andelen	 af	 data	 hostet	

hos	tredjeparts	leverandører	varierer	løbende.50	

	

2.2.3.2 Produktbeskrivelse	

For	bedre	at	kunne	sætte	sig	ind	i	hvilken	service	Zendesk	leverer,	bør	man	kende	til	nogle	af	

de	 termer,	 som	 knytter	 sig	 til	 deres	 system,	 da	 disse	 termer	 knytter	 sig	 til	 den	 tekniske	

funktion,	som	systemet	kan	håndtere.	Af	termer	er	der	følgende:	

- Ticket	(En	opgave	eller	support	sag)	

- Konsument	(Personen	som	oprette	en	ticket)	

																																																								
41	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	47	
42	Introforedrag	på	Zendesks	københavnske	afdeling	d.	17/2.	
43	Afsætning	1,	af	Michael	Bregendahl	m.fl.	https://afs1.systime.dk/?id=c2428	
44	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	28	
45	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	28	
46	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	28	
47	Zendesk	Inc.	Annual	report	2014,	side	27	
48	Afsætning	1,	af	Michael	Bregendahl	m.fl.	https://afs1.systime.dk/?id=c2428	
49	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	28	
50	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	28	



	
	

18	

- Agent	(Personen	som	benytter	systemet	til	at	løse	tickets)	

- Administrator	(Personen	som	benytter	systemet	til	at	lede	agenten)	

- Interface	(Brugergrænsefladen	eller	skærmbilledet	med	dets	funktioner)	

- Cloud	(Centraliseret	data	enhed)	

- Kunde	(Aftager	af	systemet)	
51	

	

Hvad	 angår	 brugere,	 så	 er	 systemet	 udviklet	 således,	 at	 det	 kan	 benyttes	 af	 tre	 typer	 af	

brugere.	 Disse	 tre	 typer	 brugere	 er	 Konsument,	 Agent	 og	 Administrator.	 52 	For	 de	

forskellige	brugere	varierer	interfacet	en	smule,	men	fællesnævneren	for	interfacet	er,	at	det	

er	udarbejdet,	så	det	fremstår	intuitivt	og	brugervenligt.	53	

	

2.2.3.3 Services/Produkter	

På	 nuværende	 tidspunkt	 har	 Zendesk	 fem	 applikationer,	 som	 er	 skematiseret	 i	

produktoversigten	nedenfor.		

	

Figur	3	- Produktoversigt	
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54	

	

Ud	 over	 ovenstående	 fem	 applikationer	 tilbyder	 Zendesk	 mere	 end	 400	 tredjeparts	

applikationer.55	

	

Zendesk	applikationen		

Når	en	ticket	oprettes	 i	Zendesk,	kan	den	komme	fra	 flere	forskellige	kilder.	Dette	kan	både	

være	via	mail,	Facebook,	Trustpilot	m.fl.	Uanset	hvor	denne	ticket	oprettes,	vil	den	fremstå	på	

																																																								
51	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
52	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
53	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
54	https://www.zendesk.com/product/tour/	13.9.2016	
55	https://www.zendesk.com/apps/	13.9.2016	
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samme	måde	i	Zendesks	support	system.	Svaret	fra	agenten	vil	derimod	fremstå,	som	var	der	

svaret	 på	 den	 samme	 platform,	 som	 kunne	 måtte	 vælge.	56	Dette	 gør	 det	 meget	 nemt	 for	

agenten	 at	 besvare	 konsumenternes	 reklamationer	 og	 forespørgsler,	57	virksomhederne	 kan	

derfor	reagere	hurtigt	og	professionelt,	hvis	der	skulle	være	utilfredse	kunder,	som	skriver	på	

Facebook,	 Trustpilot	 el.lign.	58	Samtidig	 er	 det	 let	 for	 agenterne	 at	 overskue	 antallet	 af	

opgaver,	59	hvilket	sænker	agentens	behandlingstid.	Dette	fører	til	at	konsumenterne	oplever	

en	hurtigere	svartid	samt	en	bedre	service.		

	

Når	 en	 kunde	 vil	 oprette	 sig	 hos	 Zendesk,	 så	 er	 adgangsbarrieren	 til	 deres	 systemet	meget	

lav.60	Man	skal	blot	oprette	en	bruger,	hvilket	er	stort	set	lige	så	let	som	at	oprette	en	G-mail	

e.l.61	hvilket	vurderes	ud	 fra	egne	erfaring	med	opsætning	af	systemet.	Man	behøver	 ikke	at	

blive	 instrueret	 i	 at	bruge	 systemet,	da	der	er	 et	passende	antal	 funktioner	og	 interfacet	 er	

nemt	at	finde	rundt	på.62	

	

Yderligere	 er	 selve	 integreringen	 af	 systemet	 let	 at	 opsætte.63	Da	 der	 er	 instruktioner	 i	

systemet	samt	korte	vejledninger	på	YouTube,	til	at	guide	brugerne	gennem	opsætningen.64	

	

Inbox	applikationen		

Inbox	er	en	mindre	version	af	de	det	store	support	system,	og	det	rummer	derfor	nogle	af	de	

basale	funktioner	fra	det	større	Zendesk-system.65	

	

Chat	applikationen		

Chat	er	en	applikation,	som	kan	tilkøbes,	denne	bruges	til	at	kommunikere	med	konsumenten	

live	dvs.	et	værktøj	til	hurtigt	at	skrive	frem	og	tilbage	mellem	agenten	og	konsument.	Denne	

																																																								
56	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
57	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
58	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
59	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
60	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
61	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
62	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
63	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
64	https://www.youtube.com/user/zendesk	
65	https://www.zendesk.com/product/tour/	13.9.2016	
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kan	 derfor	 bruges	 til	 at	 yde	 support	 og	 salg.	 Applikationen	 er	 derfor	 med	 til	 at	 styrke	

brugeroplevelsen	ved	kundekontakt.66		

	

Voice	applikationen		

Voice	 er	 en	applikation	 som	 fungerer	 som	 telefonsystem,	herigennem	kan	agenten	 foretage	

samme	service	som	chatten.	Denne	har	dog	det	til	forskel	kontakten	fungerer	verbalt.67	

	

Bime	applikationen		

Bime	 er	 et	 analyse	 værktøj,	 der	 også	 tilbydes	 som	 en	 applikation,	 denne	 bruges	 til	 at	

analysere	 større	 datamænger.68	Dette	 kan	 både	 være	 inden	 for	 support,	 salg,	 produktion	

m.fl.69	Og	applikationen	kan	brugs	til	at	monitorere	og	lede	supporten	eller	andre	afdelinger.	

	

Designet	

Mine	 erfaringer	 med	 systemet	 gav	 indtryk	 af,	 at	 brugergrænsefladen	 fremstod	 intuitiv	 og	

brugervenlig.	 Dette	 står	 også	 fint	 i	 tråd	med	 grundlæggernes	 ønske	 om,	 at	 systemet	 skulle	

være	”Zen”,	hvilket	kommer	til	udtryk	gennem	det	rene,	simple	og	intuitive	system.	70	Munken	

også	kendt	som	Zendesks	mentor,	skal	derfor	afspejle	det	simple	og	enkle	i	balance,	eller	kort	

beskrevet	”Zen”.71		

	

Systemet	havde	et	passende	antal	 funktioner,	72	som	var	 lette	at	overskue,	73	og	det	 fungerer	

gnidningsfrit.	74	Det	virkede	også	som	om	at	systemet	er	designet	med	henblik	på	at	skabe	et	

højt	flow	af	tickets,	da	der	kan	indstilles	en	timer	for,	hvor	lang	tid	en	ticket	må	stå	ubesvaret.	

75	Gennem	testen	blev	der	taget	screenshots	af	systemet	som	kan	ses	på	Bilag	1	Screenshots	af	

systemet	fra	Zendesk.		

	

																																																								
66	https://www.zendesk.com/product/tour/	13.9.2016	
67	https://www.zendesk.com/product/tour/	13.9.2016	
68	https://www.zendesk.com/product/tour/	13.9.2016	
69	https://www.zendesk.com/product/tour/	13.9.2016	
70	https://www.zendesk.com/company/brand-assets/#logo	13.9.2016	
71	https://www.zendesk.com/company/brand-assets/#legal	13.9.2016	
72	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
73	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
74	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
75	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
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Samlet	 set	 var	 det	 brugeroplevelsen	 af	 brugeroplevelsen,	 at	 der	 her	 er	 et	 tale	 om	et	meget	

helstøbt	 system,	76	som	 er	 særdeles	 velegnet	 til	 håndtering	 af	 supportopgaver.	 Dette	 kan	

underbygges	af	nogle	kundeerfaringer,	som	man	kan	finde	på	Zendesks	hjemmeside.		

	

Box:	

”Zendesk	API	in	this	way	was	incredibly	simple”	77	

	

Groupon:�

”At	first,	I	was	spending	10	percent	of	my	time	responding	to	customer	requests.	It	gradually	

became	a	job	for	several	agents.	We	realized	we	simply	couldn’t	go	on	without	a	real	ticketing	

solution.”	78	

	

2.2.3.4 Periferiydelser	

Help	 center	 er	 en	 service,	 som	 Zendesk	 tilbyder.	 Denne	 omfatter	 hjælp	 til	 opsætning	 af	 en	

support-database.	Hvor	Zendesk	hjælper	sine	kunder	med	at	opsætte	en	hjælp-selv	support,		

Dette	er	i	form	af	at	assisterer	organisationerne	med	at	opbygge	deres	support	database.	79	

2.2.4 Boston-modellen	

I	forlængelse	af	værdikæde	analysen,	er	det	nærliggende	at	analysere	markedsvæksten	og	den	

relative	 markedsandel,	 for	 hver	 af	 applikationerne.	 Dette	 gøre	 ved	 hjælp	 af	 en	 Boston-

modellen.	

	

	

	

	

	

																																																								
76	Egen	erfaring	med	test	af	systemet		
77	https://www.zendesk.com/customer/box/	13.9.2016	
78	https://www.zendesk.com/customer/groupon/	13.9.2016	
79	Zendesk	Ink.	Annual	report	2014	side	5	
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Figur	4	- Boston-modellen	
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80	

	

Modellen	må	ikke	læses	absolut,	da	der	blot	er	taget	udgangspunkt	i	markedsindikatorer.	

	

Det	var	her	ikke	muligt	at	skaffe	specifikke	væksttal	for	de	individuelle	produkter.	Der	tages	

derfor	udgangspunk	til	Zendesk	omsætningsvækst	og	købssummen	af	virksomhederne	Zopim	

og	WAC,	og	det	må	her	formodes	at	købssummerne,	på	henholdsvis	15,77	og	46,34	millioner	

USD,	81	skal	skabe	et	samspil	mellem	applikationerne,	der	øge	Zendesks	vækst.	Dette	giver	

Zendesk	også	udtryk	for	i	en	note	1	og	3	af	regnskabet	2015.82	

	

Markedsanalyser	viser,	at	Zendesk	markedsandel	af	for	supportapplikationer	udgør	56%.83		

Derfor	sættes	markedsandelen	for	Zendesk	og	Inbox	applikationerne,	som	værende	høj.		

	

Angående	applikationerne	Chat,	Bime	og	Voice	kan	markedsandelen	ikke	fastsættes	med	

sikkerhed.	De	sætte	derfor	til	en	lavere	markedsandel,	selvom	det	står	i	det	uvisse.	

	

																																																								
80	Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	Ole	Sørensen	4.	Udg.	side	99	
81	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015	side	72	og	73	
82	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015	side	66	og	73	
83	https://discovery.hgdata.com/product/zendesk	9.9.2016,	data	sætte	består	udelukkende	af	virksomheder,	der	har	

bekræftet	hvilken	leverandør	de	bruger.		
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2.2.5 Ansoff’s	vækstmatrix		

Ansoffs	vækstmatrix	bruges	 til	at	beskrive,	hvilken	eller	hvilke	vækststrategier	Zendesk	gør	

brug	af.	

	

Figur	5	- Ansoff’s	vækstmatrix	

Ansoff’s	vækstmatrix		
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	 Nuværende	produkt	 Nyt	produkt	

	 Relativ	markedsandel	
84	

	

Det	 fremgår	 af	 Zendesks	 regnskab,	 at	 de	 vil	 forsøge	 at	 udbrede	 deres	 produkter	 på	 nye	

markeder	samt	sætte	et	større	fodaftryk	på	deres	nuværende	markeder.85	

	

2.2.6 Delkonklusion	

Udviklingen	af	Zendesk	har	været	enorm	siden	etableringen	i	2007,	det	vidner	deres	historie	

om.	Med	de	opkøbte	virksomheder	Zopim	og	WAC,	udvide	de	deres	kundeportefølje	og	har	

samtidig	åbnet	op	for	nye	muligheder.	Selskabet	infrastruktur	er	meget	moderne	og	agil.	De	

har	derfor	også	kunne	tilpasse	sig	den	store	vækst,	som	selskabet	har	haft.		

	

Zendesks	produkter	består	af	en	række	applikationer	og	en	række	services.	Samspillet	mellem	

de	forskellige	applikationer	fremstod	gennemført.	Derudover	virkede	brugervenligheden	til	at	

være	høj.		

	

																																																								
84	Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	Ole	Sørensen	4.	Udg.	side	112	
85	85	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	17	
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Gennem	 Boston-modellen	 blev	 markedsvæksten	 anslået	 til	 at	 være	 høj	 for	 alle	 fem	

applikationer,	 og	 den	 relative	 markedsandel	 blev	 fastslået	 som	 værende	 høj	 for	 deres	

Zendesk-	 og	 Inbox-applikation.	 Der	 ud	 over	 kunne	 det	 fastslås,	 at	 Zendesks	 gør	 brug	 af	

smatlige	vækststrategier		

2.3 Ekstern	Analyse	

I	følgende	afsnit	vil	de	eksterne	forhold,	som	har	relevans	for	Zendesk	analyseres.	Herunder	

størrelsen	af	markedet,	målgruppen,	konkurrencesituation	samt	hvilke	eksterne	faktorer	der	

kan	påvirke	selskabet.	Formålet	er	her	at	belyse	Zendesks	omverden	fra	 flere	vinkler,	 for	at	

belyses	selskabets	muligheder	og	trusler.	

	

2.3.1 Målgrupper	
	

Når	 man	 som	 iværksætter	 starter	 op,	 så	 har	 man	 først	 og	 fremmest	 brug	 for	 en	 palet	 af	

værktøjer.	 Dette	 kunne	 eksempelvis	 være	 e-mail,	 tekstbehandling,	 regneark,	

regnskabsprogram	og	for	virksomheder	med	mere	end	to	personer,	er	en	fælles	mail	også	et	

værktøj	der	 typisk	er	behov	 for.86	Dette	 skal	dog	 ikke	ses	 som	en	udtømmende	 liste,	da	det	

kan	variere	imellem	virksomheder.	

	

Overordnet	set	virker	det	til,	at	Zendesk	har	udviklet	systemet	med	fokus	på	at	håndtering	af	

tickets	 skal	 foregå	 simpelt,	 at	 gennemstrømningen	 af	 tickets	 skal	 være	 høj	 og	

brugervenligheden	skal	være	i	centrum.	Zendesk	er	samtidig	en	platform,	som	kan	håndtere	

tickets	fra	flere	kanaler,	hvilket	kan	være	en	større	byrde	for	virksomhederne,	som	ønsker	at	

agere	professionelt	på	facebook,	trustpilot,	mail	m.fl.		

	

Zendesk	har	opdelt	deres	produkt	så	det	tilpasset	flere	forskellige	størrelser	af	virksomheder.	

De	 tilbyder	 her	 følgende	 fire	 pakkeløsninger:	 Essential,	 Team,	 Professional	 og	 Enterprise.	

Derudover	 har	 de	 tilføjet	 en	 mindre	 gratisversion	 ved	 navn	 Inbox,	 som	 henvender	 sig	 til	

mindre	entreprenører.		

	

																																																								
86	Interview	med	Henrik	K.	Jørgensen	24/12-15	
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For	 større	 virksomheder	 og	 selskaber,	 er	 det	 klart	 en	 fordel	 at	 værktøjet	 fra	 Zendesk	 er	et	

Cloud	 baseret	 ticket-system,	 da	 dette	 hjælper	 dem	med	 at	 optimere	 deres	 support	 globalt,	

samt	 at	 yde	 en	 ensartet	 service	 på	 tværs	 af	 landegrænser	 for	 selskaber	 med	 flere	

datterselskaber.	Det	skal	i	den	forbindelse	også	nævnes	at	systemet	i	høj	grad	bruges	af	større	

selskaber.87	

	

Figur	6	- Brugere	fordelt	på	industri	og	virksomhedsstørrelse	

	
88	

	

Fordelingen	af	Zendesk	kunder	på	industri	viser,	at	en	større	andel	af	deres	kunder	opererer	

online	med	bl.a.	e-handel,	gaming	og	teknologi.		

	

I	min	optik	har	Zendesk	en	produktinddeling	efter	en	 trappestruktur,	hvor	virksomhederne	

kan	vokse	og	få	tilpasse	deres	Zendesk-pakke	til	deres	behov.	Fra	start	at	var	Zendesks	fokus	

at	 tilbyde	 et	 attraktivt	 værktøj	 for	 entreprenører.	 I	 takt	med	at	 Zendesk	 er	 vokset	 sammen	

med	de	daværende	kunder,	som	i	dag	er	blevet	store,	så	har	fokus	også	rette	sig	mod	dem.89	

																																																								
87	https://www.zendesk.com/why-zendesk/customers/	22/3-16	
88	https://www.getapp.com/customer-service-support-software/a/zendesk/	10.9.2016	
89	Interview	med	Henrik	K.	Jørgensen	24/12-15	
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Og	Zendesk	har	også	tilpasset	systemet	til	disse	store	kunders	behov.90	Man	forsøger	samtidig	

at	være	attraktiv	for	de	små	entreprenører,	ved	at	tilbyde	dem	den	gratis	platform	Inbox.91		

Det	fremgår	af	brugerfordelingen,	at	der	er	en	overvægt	af	små	og	mellemstore	selskaber.	

	

Det	 fremgår	 også	 af	 Zendesks	 årsregnskab	 fra	 2015,	 at	 de	 definerer	 deres	 målgrupper	

bestående	af	to	grupperinger.92	Den	ene	er	de	små	og	mellemstore	selskaber	og	den	anden	er	

de	 små	 entreprenører.	93	Det	 vurderes	 her,	 at	 disse	 primært	 består	 af	 virksomheder	 som	

opererer	online	med	bl.a.	e-handel,	gaming	og	teknologi.		

	

2.3.2 Efterspørgsel	

Ud	fra	Zendesks	børsprospekt,	får	man	indtryk	af,	at	der	er	en	epokegørende	ændring	i	gang,	

med	 den	måde	 virksomheder	 håndtere	 deres	 support	 på.	 I	 dag	 forventer	 konsumenter,	 at	

virksomheder	håndterer	deres	support	på	en	professionel	måde,	der	står	i	mål	med	nutiden.94		

	

I	 forlængelse	 af	 dette,	 siges	 det,	 at	 et	 stigende	 antal	 virksomheder	 ønsker	 at	 imødekomme	

denne	forventning.	95	Til	dette	er	der	behov	for	et	system,	som	effektivt	kan	håndtere	et	sådan	

flow.	Dette	må	 derfor	 forventes	 at	 efterspørgslen	 fortsat	 vil	 siget.	 Det	 interessante	 her	 er	 i	

hvilken	grad	efterspørgslen	siger.		

	

Det	fremgår	af	Zendesks	kvartalsregnskaber,	at	efterspørgslen	på	Zendesks	supportsystem	

har	være	støt	stigende	gennem	de	seneste	18	kvartaler.	

	

																																																								
90	Interview	med	Henrik	K.	Jørgensen	24/12-15	
91	Interview	med	Henrik	K.	Jørgensen	24/12-15	
92	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	42	
93	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	42	
94	Zendesk	Ink.	Prospectus,	(2014)	side	2.		
95	Zendesk	Ink.	Prospectus,	(2014)	side	2.		



	
	

27	

	
	

	
mar	 jun	 sep	 dec	 mar	 jun	 sep	 dec	 mar	 jun	 sep	 dec	 mar	 jun	 sep	 dec	 mar	 jun	

	
2012	 2012	 2012	 2012	 2013	 2013	 2013	 2013	 2014	 2014	 2014	 2014	 2015	 2015	 2015	 2015	 2016	 2016	

Revenue	 6.958	 8.550	 10.415	 12.305	 13.911	 16.396	 19.237	 22.501	 25.092	 29.506	 33.910	 38.541	 42.234	 48.227	 55.661	 62.646	 68.459	 74.200	
Cost	of	revenue	 2.425	 2.790	 3.367	 4.671	 4.870	 5.681	 6.327	 7.653	 8.995	 11.731	 11.684	 13.637	 14.290	 16.162	 17.039	 19.693	 21.516	 22.936	
Gross	profit	 4.533	 5.760	 7.048	 7.634	 9.041	 10.715	 12.910	 14.848	 16.097	 17.775	 22.226	 24.904	 27.944	 32.065	 38.622	 42.953	 46.943	 51.264	
Total	O.E.	 7.381	 9.708	 10.911	 21.123	 14.302	 12.250	 14.047	 20.648	 25.849	 39.153	 40.038	 42.107	 46.789	 53.005	 57.429	 67.346	 73.630	 77.560	
Operating	loss	 -2.848	 -3.948	 -3.863	 -13.489	 -5.261	 -1.535	 -1.137	 -5.800	 -9.752	 -21.378	 -17.812	 -17.203	 -18.845	 -20.940	 -18.807	 -24.393	 -26.687	 -26.296	
Net	loss	 -2.822	 -3.999	 -3.936	 -13.608	 -5.358	 -1.726	 -1.281	 -6.106	 -10.259	 -21.743	 -17.919	 -17.494	 -19.168	 -21.482	 -18.924	 -24.478	 -27.171	 -26.254	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Salg	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Karttal	vækst	 		 23%	 22%	 18%	 13%	 18%	 17%	 17%	 12%	 18%	 15%	 14%	 10%	 14%	 15%	 13%	 9%	 8%	

Årligvækst	 		 		 		 		 		 		 		 88%	 		 		 		 76%	 		 		 		 64%	 		 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	VO	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Karttal	vækst	 		 15%	 21%	 39%	 4%	 17%	 11%	 21%	 18%	 30%	 0%	 17%	 5%	 13%	 5%	 16%	 9%	 7%	

Årligvækst	 		 		 		 		 		 		 		 88%	 		 		 		 76%	 		 		
	

46%	 		 		
	96	
Det	ses	her,	at	Zendesks	salg	har	haft	en	årlig	vækst	i	intervallet	64-88%,	og	samtidig	har	væksten	per	kvartal	ligget	i	intervallet	8-

23%.		

	

Ud	fra	den	historiske	udvikling	kan	man	estimere	en	tendens	for	det	fremtidige	slag.	Det	vil	derfor	forsøges	at	tegne	en	tendens	

linje	ud	fra	de	historiske	data,	og	ved	hjælp	af	Excels	tendenslinje-funktion	fås	følgende:	

	

	
mar	 jun	 sep	 dec	 mar	 jun	 sep	 dec	 mar	 jun	 sep	 dec	 mar	 jun	 sep	 dec	 mar	 jun	

	
2012	 2012	 2012	 2012	 2013	 2013	 2013	 2013	 2014	 2014	 2014	 2014	 2015	 2015	 2015	 2016	 2016	 2015	

Lineær	tendens	 2.186	 5.525	 8.865	 12.204	 15.544	 18.884	 22.223	 25.563	 28.902	 32.242	 35.582	 38.921	 42.261	 45.600	 48.940	 52.280	 55.619	 58.959	
Afvigelse	 -4.772	 -3.025	 -1.550	 -101	 1.633	 2.488	 2.986	 3.062	 3.810	 2.736	 1.672	 380	 27	 -2.627	 -6.721	 -10.366	 -12.840	 -15.241	

	

																																																								
96	Zendesk,	samtlige	kvartal	regnskaber,	2012-2015		
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Figur	7	- Lineær	tendens	for	det	historiske	salg	

	
	
Det	 fremgår	her	at	R2	er	0,9516,	denne	beskriver	 i	hvilken	grad	 tendenslinjen	passer	på	den	historiske	udvikling.	Desto	 tættere	

denne	værdi	er	på	1,	desto	bedre	kan	tendenslinje	bruges	til	at	beskrive	de	observerede	data.	Mit	umiddelbare	indtryk	er	her,	at	

væksten	nok	snarere	kan	beskrives	ved	en	polynomisk	udvikling.	

	

Indsættes	der	en	polynomisk	tendenslinje	ud	fra	samme	datasæt	fås	følgende:	

y	=	3944,8x	-	4767,6	
R²	=	0,9516	
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mar	 jun	 sep	 dec	 mar	 jun	 sep	 dec	 mar	 jun	 sep	 dec	 mar	 jun	 sep	 dec	 mar	 jun	

	
2012	 2012	 2012	 2012	 2013	 2013	 2013	 2013	 2014	 2014	 2014	 2014	 2015	 2015	 2015	 2015	 2016	 2016	

Polynomisk	tendens	 7.647	 8.646	 10.005	 11.724	 13.804	 16.243	 19.042	 22.202	 25.722	 29.601	 33.841	 38.441	 43.401	 48.721	 54.402	 60.442	 66.843	 73.603	
Afvigelse	 689	 96	 -410	 -581	 -107	 -153	 -195	 -299	 630	 95	 -69	 -100	 1.167	 494	 -1.259	 -2.204	 -1.616	 -597	

	
Figur	8	- Polynomisk	tendens	for	det	historiske	salg	

	
	
	

y	=	190,52x2	+	324,87x	+	7298,9	
R²	=	0,99895	

0	

10.000	

20.000	

30.000	

40.000	

50.000	

60.000	

70.000	

80.000	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	

Ak
se
ti
te
l	

Kvartal	

Revenue	



	
	

	 30	

Det	fremgår	her	at	R2	er	0,999,	hvilket	er	meget	tæt	på	værdien	1.	Den	historiske	vækst	kan	

derfor	bedst	beskrives	med	en	polynomisk	udvikling.		

	
Figur	9	- Produktlivcykluskurven	

	
97	

Hvor	 vidt	 det	 fremtidige	 slag	 flader	 ud	 eller	 fortsætter	 ud	 af	 den	 eksponentielle	 udvikling,	

afhænger	af,	hvor	mange	nye	kunde	der	kommer	på	markedet,	og	det	sidste	støtte	punkt	i	det	

18.	kvartal	ligger	en	anelse	under	den	historiske	tendens.	Det	kan	ikke	siges	med	sikkerhed,	

men	det	skønnes,	at	markedet	for	support	værktøjer	befinder	sig	i	vækstfasen,	og	at	væksten	

fremadrette	vil	ligge	i	et	stabilt	eller	svagt	aftagende	niveau.		

2.3.3 Konkurrencesituation	

For	at	belyse	Zendesk	markedsposition,	er	det	her	interessant	at	skæve	til	konkurrenterne.	Og	

i	 den	 forbindelse	 er	 det	 oplagt	 at	 se	 på,	 hvordan	 markedsandelene	 er	 fordelt,	 samt	

sammenligne	Zendesks	services	med	services	fra	deres	konkurrenter.		

	

	

	

	

	

																																																								
97	Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	Ole	Sørensen	4.	Udg.	side	101	
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Figur	10	- Markedsandel	
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Zendesk	 står	 stærk	 på	 markedet	 for	 supportværktøjer,	 da	 der	 her	 er	 repræsenteret	 som	

markedsleder.	Dog	kan	Zendesk	og	deres	konkurrenter	kan	ikke	sammenlignes	en	til	en,	da	de	

udbyder	forskellige	services,	der	er	dog	overlap	mellem	nogle	af	disse.	Dette	vi	blive	forsøgt	

illustreret	nedenfor.	

	

2.3.3.1 Konkurrenter	

	

Konkurrencesituationen	består	af	et	større	antal	konkurrenter,	som	leverer	softwareydelser,	

der	mere	eller	mindre	er	møntet	på	kundesupport.	Zendesk	nævner	i	deres	årsregnskab,	at	de	

er	 i	 direkte	 konkurrence	 med	 desk.com	 og	 ServiceNow. 99 	Der	 er	 derfor	 lavet	 en	

sammenligning	mellem	selskabernes	ydelser,	omsætning	og	resultater.		

																																																								
98	https://discovery.hgdata.com/product/zendesk	9.9.2016,	data	sætte	består	udelukkende	af	virksomheder,	der	har	
bekræftet	hvilken	leverandør	de	bruger.		
99	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	17	

Products	 Total	Companies	
Using	

Zendesk	 26.196	

Spiceworks	 4.366	

Freshdesk	 3.058	

UserVoice	 2.080	

Desk.com	 1.831	

Help	Desk	 1.399	

Other	 7.786	
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Figur	11	- Konkurrencesituation	

Produktbeskrivelse:	 Zendesk	 Salesforce	 ServiceNow	 Topdesk	
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Omsætning	2015,	i	t.USD:	 208.768		 5.373.586		 1.005.480	 Ej	børsnotteret	

Resultat	2015,	i	t.USD:	 -84.052		 -47.426		 -198.426	 Ej	børsnotteret	

Balancesum	2015,	i	t.USD:	 422.686	 12.770.772	 1.807.052	 Ej	børsnotteret	

Bogført	egenkapital,	i	t.USD	 293.290	 5.002.869	 566.814	 Ej	børsnotteret	

Aktievolumen	2015:	 433.707	 2.462.947	 708.460	 Ej	børsnotteret	

Aktiekurs	2015,	i	USD:	 26,51	 78,40	 86,56	 Ej	børsnotteret	
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100,101,102,103	
	

Det	 fremgår	 her,	 at	 selvom	Zendesk	 står	 stærkt	 som	 leverandør	 supportværktøj,	 er	 de	 dog	

oppe	imod	nogle	store	konkurrenter,	som	står	stærkt	på	nogle	andre	services.		

	

Trods	 den	 store	 vækst	 på	markedet	 for	 supportværktøjer,	må	man	 erkende,	 at	 Zendesk	 er	

nødt	 til	 at	 tage	 kampen	 op	 med	 konkurrenterne	 om	 salgsværktøjer.	 Hvis	 Zendesk	 en	 dag	

skulle	 introducere	 et	 salgsprodukt,	 ville	dette	 stå	 fint	 i	 tråd	med	Zendesks	 seneste	produkt	

introduktioner	Chat	Voice	og	Bime.104		

	

2.3.4 PEST-analyse	

PEST-analysen	er	et	værktøj,	som	bruges	til	at	belyse	den	omverden,	der	omgiver	selskabet.	

Analysen	 ser	 nærmere	 på	 væsentlige	 eksterne	 påvirkninger,	 som	 kan	 have	 betydning	 for	

selskabets	fremtid.	I	analysen	indgår	aspekterne	Politik	og	lovgivning,	Økonomi	og	demografi,	

Sociale	og	kulturelle	forhold,	Teknologi	og	miljø.105		

																																																								
100	Egen	tilvirkning	med	informaitoner	fra:	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	Salesforce.com	Ink.	Annual	report	2015	og	
ServiceNow	Ink.	Annual	report	2015.	
101	http://charting.nasdaq.com/ext/charts.dll?2-1-14-0-0-512-03NA000000ZEN-&SF:1|5-BG=FFFFFF-BT=0-WD=635-
HT=395--XTBL-	13.9.2016	
102	http://charting.nasdaq.com/ext/charts.dll?2-1-14-0-0-512-03NA000000CRM-&SF:1|5-BG=FFFFFF-BT=0-WD=635-
HT=395--XTBL-	13.9.2016	
103	http://charting.nasdaq.com/ext/charts.dll?2-1-14-0-0-512-03NA000000NOW-&SF:1|5-BG=FFFFFF-BT=0-WD=635-
HT=395--XTBL-	13.9.2016	
104	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	27	
105	Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	Ole	Sørensen	4.	Udg.	side	85	
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Figur	12	- Geografisk	fordeling	af	kunderne	

	
	

Zendesk	 er	 et	 globalt	 selskab,	 og	 analysen	 vil	 i	 denne	 forbindelse	 ikke	 dække	 samtlige	

geografiske	nuancer,	der	vil	derimod	tages	udgangspunkt	i	den	opdeling,	som	de	præsenterer	

på	deres	hjemmeside.	Her	inddeler	de	deres	salg	i	tre	overordnede	regioner:	Amerika,	EMEA	

(Europa,	Mellemøsten	og	Afrika)	og	andre.106	Fordelingssatserne	er	henholdsvis	55%,	29%	og	

16%,107	og	her	udpeges	USA	og	Europa,	som	værende	to	mest	centrale	markeder	for	Zendesk.	

Igennem	 PEST-analysen	 vil	 der	 derfor	 tages	 udgangspunkt	 i	 disse	 to	 centrale	 markeder,	

såfremt	der	er	væsentlige	regionale	forskelle.	

2.3.4.1 Politik	og	lovgivning	(P)	

Regulering	i	USA	

	

Indenfor	den	lovgivningens	rammer,	er	der	har	nogle	centrale	forskelle	på	Europa	og	i	USA.		

	

I	 USA	 er	 staten	 meget	 fokuseret	 på	 terror	 bekæmpelse.	 Blandt	 andet	 har	 man	 en	 statslig	

instans	 kaldet	 NSA	 (National	 Security	 Agency),	 som	 er	 en	 underafdeling	 af	 den	
																																																								
106	https://investor.zendesk.com/files/doc_financials/Q4Y14/Supplemental-Investor-Presentation-
4Q14(3)_v001_t2o9ko.pdf	10.9.2016	
107	https://investor.zendesk.com/files/doc_financials/Q4Y14/Supplemental-Investor-Presentation-
4Q14(3)_v001_t2o9ko.pdf	10.9.2016	
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nordamerikanske	efterretningstjeneste	FBI.	108	NSA	har	 til	opgave	at	overvåge	al	elektronisk	

kommunikation.	109	Og	de	har	 således	 ret	 til	 at	 overvåge	 virksomheder	 og	 individer,	 hvilket	

indebærer	 retten	 til	 at	 få	 data	 udleveret	 på	 forlangende.	 Det	 er	 dokumenteret,	 at	 NSA	 har	

adgang	 til	 større	 it-virksomheders	 databaser,	 som	 blandt	 andre	 omfatter	Microsoft,	 Yahoo,	

Google,	Facebook,	Skype,	YouTube,	Apple.110		

	

Det	 må	 derfor	 forventes,	 at	 NSA	 kan	 forlange	 al	 Zendesks	 interne	 forretningsdata	 samt	 al	

deres	kundedata	udleveret,	og	de	kan	således	overvåge	alle	fejl.	

	

Det	 er	 en	 del	 af	 det	 at	 være	menneske	 at	 lave	 fejl,	 og	 det	 er	 vores	 fejl	 vi	 lærer	 af.	 Og	med	

overvågning	heraf,	kan	disse	fejl	føre	til	nogle	strafferetslige	konsekvenser	både	for	individer	

og	for	virksomheder,	hvilket	i	givet	fald	vil	være	en	hindring	for	den	videre	ekspansion.		

	

Overvågningen	er	dermed	en	begrænsning	af	firheden,	og	den	anses	derfor	som	en	trussels.	

	

Regulering	i	Europa	

I	 Europa	 er	 her	 indskærpet	 retningslinjer	 for	 personfølsomme	 data.	 Det	 fremgår	 her	 af	

95/46/EF	direktivet	af	24.	Okt.	95,	at	virksomheder	der	opbevarer	data	med	personfølsomme	

oplysninger,	kun	må	opbevare	disse	data,	hvis	det	tjener	et	berettiget	formål.	Yderligere	skal	

disse	data	sikres	på	anstændig	vis.		

	

Det	fremgår	af	Zendesks	årsregnskab,	at	de	overholder	reguleringen	i	dette	direktiv.	111		

	

Da	reguleringen	i	Europa	overholdes,	og	det	ikke	anses	for	at	være	en	tung	byrde	at	leve	op	til	

denne,	anses	reguleringen	for	at	udgøre	en	neutral	effekt.	

	

	

Finanspolitik	

																																																								
108	https://da.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency		
109	https://da.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency		
110	http://gizmodo.com/what-is-prism-511875267		
111	Zendesk	Ink.	Annual	report	2014	side	13	
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Når	 den	 offentlige	 sektor	 rammes	 af	 nul	 vækst	 eller	 nedskæringer,	 er	 der	 i	 udbredt	 grad	

efterspørgsel	 på	 effektiviseringssystemer.112	Den	 offentlige	 sektor	 søger	 derfor	mod	 nye	 it-

værktøjer,	hvilket	kunne	være	Zendesk	el.lign.	

	

På	nuværende	tidspunkt	har	Zendesk	nogle	få	offentlige	institutioner	i	deres	kundeportefølje.	

113	Det	 ventes	 derfor,	 at	 effektiviseringen	 og	 omprioritering	 af	 midlerne	 i	 den	 offentlige	

sektor,	vil	give	Zendesk	flere	kunder	i	det	offentlige.	

	

Handelsrestriktioner	

I	visse	 situationer	vil	der	være	handelsrestriktioner,	 som	påvirker	Zendesk,	og	de	er	derfor	

nødt	til	at	tage	hensyn	til	lovgivningen	på	de	markeder	de	opererer	på.		

	

Handelsrestriktionen	 i	 USA,	 som	 forbyder	 handel	med	 Iran,	 vil	 formentlig	 have	 en	mindre	

betydning	for	Zendesks	salg,	da	dette	ikke	er	et	af	de	primære	markeder.	Før	Zendesk	opkøbte	

selskabet	Zopim,	var	Zopim	blevet	anklaget	for	at	have	handlet	med	Iran.114		

	

Ved	 et	 virksomhedsopkøb	 overtager	 modeselskabet	 alle	 aktiver	 og	 forpligtigelser	 i	

datterselskabet.	 Dette	 vil	 sige,	 at	 der	 ligger	 et	 sagsanlæg	 mod	 Zendesks	 singaporeanske	

datterselskab.	 Et	 sådan	 sagsanlægget	medfører	 eventuelle	 forpligtelser,	 og	 størrelsen	 heraf	

afspejles	af	retssagens	sandsynlige	udfald.		

	

Hverken	 Zendesks	 regnskab	 fra	 2014115 	eller	 2015116 fremgår	 der	 eventualforpligtelser	

vedrørende	 dette	 forhold,	 det	 formodes	 derfor,	 at	 der	 er	 indgået	 et	 forlig	 angående	 dette	

forhold.		

	

Patenter		

På	nuværende	tidspunkt	har	Zendesk	to	registreret	patent	i	USA.	Dertil	har	de	yderligere	fem	

patenter	 under	 behandling.	 117 	Varemærker,	 patenter	 og	 kildekode	 er	 beskyttet	 af	

																																																								
112	http://sdfe.dk/data-skaber-nytte/digital-omstilling/den-faellesoffentlige-digitaliseringsstrategi-2016-2020/	11.9.2016	
113	https://www.zendesk.com/why-zendesk/customers/		
114	http://techcrunch.com/2014/04/10/zendesk-buys-zopim-will-add-its-live-chat-platform-to-its-cloud-based-helpdesk-
solution/	8/5-2015	
115	Zendesk	Ink.	Annual	report	2014,	note	8,	side	75	
116	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	note	8,	side	76	
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international	 patentlovgivning.	 118 	Dette	 gør	 det	 muligt	 at	 beskytte	 både	 kildekode	 og	

varemærket,	 hvis	 disse	 skulle	 blive	 misbrugt.	 Patentlovgivningen	 omfatter	 både	 patenter,	

varemærker	og	licenser,119	hvoraf	Zendesk	arbejder	med	alle	tre	nævnte.		

	

Patentbeskyttelsen	 er	 dermed	 med	 til	 at	 sikre	 det	 fremtidige	 indtægtsgrundlag,	 og	 anses	

derfor	som	en	et	potentiale	for	at	sikre	fremtidig	afkast.	

	

Penge-	og	Valutapolitik		

Zendesk’s	 funktionelle	 valuta	 er	USD.	Den	 funktionelle	 valuta,	 er	 den	 valuta,	 som	 selskabet	

aflægger	regnskab	efter.	Dette	vil	typisk	være	den	valuta,	som	de	handler	mest	med.	

	

I	dette	afsnit	vil	der	her	tages	udgangspunkt	 i	EUR	og	USD,	da	disse	to	valutaer	anses	for	at	

være	centrale	for	Zendesks	omsætning.	Valutapolitikken	mellem	EUR	og	USD	er	frit	flydende,	

hvilket	vil	sige	at	ECB	(den	europæiske	centralbank)	og	FED	(den	amerikanske	centralbank),	

kan	styre	hver	deres	pengebeholdning	og	rentesatser	uafhængigt	af	hinanden.	

	

USD	(amerikanske	dollar)	

Direktøren	for	FED	Janet	Yellen,	har	flere	gange	udtalt,	at	man	ville	normalisere	det	monotære	

forhold	 i	 økonomien.	120	Med	 andre	 ord,	 har	 man	 et	 ønske	 om	 at	 hæve	 renten	 og	 dermed	

kursen	på	USD.	Hun	tilføjer,	at	man	vil	gøre	dette,	når	flere	væsentlige	faktorer	når	et	sundt	

niveau.	121	

	

Hvis	 USD	 stiger	 i	 forhold	 til	 andre	 valutaer,	 som	 Zendesk	 operer	med,	 da	 vil	 de	monotære	

mellemværende	 i	 andre	 valutaer	 falde,	 hvilket	 angiveligt	 kan	 påvirke	 Zendesks	 monetære	

mellemværende	mellem	USD	og	andre	valutaer,	med	mindre	dette	afdækkes.	

	

Samtidig	 kan	 renteforøgelsen	 have	 en	 afsmittende	 effekt	 på	 kapitalmarkedet,	 og	 her	 øge	

efterspørgslen	på	udbytte.		

																																																																																																																																																																																								
117	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	side	13	
118	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	side	14,	Patentloven,	Varemærkeloven,	Ophavsretsloven	samt	ligende	international	
lovgivning		
119	Patentloven,	Varemærkeloven,	Ophavsretsloven	
120	http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20150318.htm	11.9.2016	
121	http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20150318.htm	11.9.2016	
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EUR	(EURO)	

Direktøren	for	ECB	Mario	Draghi,	udtalte	senest	at	man	vil	hold	renteniveauet	stabilt.122	

Med	 andre	 ord,	 vil	 det	 europæiske	 renteniveau	 ikke	 følge	 det	 amerikanske	 lige	 med	 det	

samme.		

	

Dog	vil	ændringer	i	rentesatsen,	ligeledes	påvirke	det	globale	kapitalmarkeds	efterspørgsel	på	

udbytte.		

2.3.4.2 Økonomiske	faktorer	(E)	

Valuta	

Hvor	 udbudssiden	 af	 valutapåvirkninger	 blev	 behandlet	 ovenfor	 under	 pengepolitik,	 er	 der	

ligesåvel	påvirkninger	 som	kan	 ramme	en	valutas	 efterspørgselsside.	Her	vil	 der	 igen	 tages	

udfgangspunkt	i	de	to	centrale	valutaer	USD	og	EUR.	

	

De	 faktorer	 som	 gør	 en	 valutakurs	 stærk	 sammenlignet	med	 andre	 besår	 af	 en	 lang	 række	

faktorer.	Når	man	vurderer	en	valutas	styrke,	så	kigger	man	oftest	på	følgende	tre	faktorer:		

- et	niveau	for	den	effektive		

- et	lavt	inflationsniveau		

	

USD	

Den	 effektive	 rente	 i	 USA	 har	 det	 seneste	 år	 været	 0,9	 til	 0,13%,123	og	 inflationen	 har	 det	

sidste	års	tid	være	på	2,07	til	-0,2%.124	USD	må	derfor	regnes	for	at	være	en	stæk	valuta.		

	

EUR	

Der	 har	 været	 lidt	 mere	 uro	 omkring	 Euroens	 effektive	 renteniveau.	 Dette	 her	 ligget	 i	

intervallet	0,5	til	-2,8,	125	og	inflation	har	det	sidste	år	været	0,3	til	-0,2%.126	EUR	anses	derfor	

også	for	at	være	en	stabil	valuta.	

	

																																																								
122	http://www.business.dk/global/ecb-fastholder-renten-paa-rekordlavt-niveau	11.9.2016	
123	https://research.stlouisfed.org/fred2/series/FEDFUNDS/	11.9.2016	
124http://inflationdata.com/inflation/Inflation_Rate/HistoricalInflation.aspx?dsInflation_currentPage=0	11.9.2016	
125	https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/effective/html/index.en.html	11.9.2016	
126	http://www.tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi	11.9.2016	
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Uro	omkring	de	centrale	valutaer	vil	have	en	afsmittende	effekt	på	kapitalmarkedet,	hvilket	

leder	 til	 øget	 efterspørgslen	 på	 udbytte.	 Derfor	 anses	 valuta	 uroligheder	 som	 værende	 en	

trussel.		

	

	

Konjunktur	(BNP)	

Det	 er	 svært	 at	 vurdere	hvor	 følsom	Zendesk	er	overfor	konjunkturen,	da	det	 er	 et	 relativt	

ungt	selskab.	Zendesk	blev	som	virksomhed	stiftet	i	2007,	127	og	kort	efter	opstartsfasen	kom	

der	i	2008	lavkonjunktur.	Og	som	oftest	er	virksomheder	der	starter	i	krisetider	mere	solide.		

	

I	 dag	 leverer	 de	 deres	 software-service	 i	 form	 af	 IT-værktøjer	 til	 mange	 forskellige	

virksomheder	spredt	over	 forskellige	brancher,	 som	er	 fordelt	på	150	 lande.	128	De	påvirkes	

derfor	 ikke	 så	 let	 af	 dårlige	 økonomiske	 tider	 i	 en	 branche,	 da	 de	 selvsagt	 har	 fordelt	

omsætningen	 på	 tværs	 af	 adskillige	 forretningsområder	 bestående	 af	 mange	 forskellige	

virksomheder.	 Zendesks	 omsætning	 er	 abonnement-baseret,	 hvilket	 gør	 at	 kunderne	 hos	

Zendesk	 overvejer	 købsprocessen	 i	 starten	 af	 abonnementsforløbet,	 hvorefter	 det	 hurtigt	

bliver	en	adapteret	del	hos	kunden.	

	

Zendesk	primære	målgruppe	er	små	og	mellemstore	virksomheder,129	disse	virksomheder	er	

dog	 følsomme	over	 for	vækstraten	 i	 samfundet.	Da	det	kunne	 tænkes	at	nogle	af	disse	ville	

lide	konkurs,	og	Zendesk	derfor	ville	tabe	kunder.	På	den	anden	side,	kan	svære	økonomiske	

tider	 også	 føre	 til	 at	 nogle	 flere	 ville	 benytte	 værktøjerne	 fra	 Zendesk,	 da	 værktøjerne	 kan	

bidrage	til	at	effektivisere.	

	

Ser	man	på	den	hidtidige	vækst,	 samt	antallet	af	potentielle	kunder,	 så	er	der	stadig	mange	

kunder	 at	 erobre	 på	 de	 nuværende	markeder.	 Samlet	 set,	 vil	 jeg	 derfor	mene	 at	 Zendesks	

indtægt	 er	 robust	 overfor	 lavkonjunktur,	 og	 kun	 i	mindre	 omfang	 påvirkelig	 sammenlignet	

med	 luksusgoder.	 Skulle	 økonomien	 hænge	 i	 bremsen,	 vil	 der	 stadig	 være	mulighed	 for	 at	

skaffe	nye	kunder.		

																																																								
127	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	side	7	
128	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	side	4	
129	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	side	5	
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2.3.4.3 Social	(S)	

Kundetendenser		

Internettet	er	stadig	voksende,	og	flere	og	flere	kommer	online.	Dette	påvirker	virksomheder	

til	 at	 lægge	 flere	 informationer	 tilgængelige	 på	 internettet.	 Samtidig	 er	 det	 vigtig	 at	

virksomhederne	holder	styr	på	de	mange	muligheder	som	internettet	åbner	op	for,	og	holder	

en	professionel	kundekontakt,	der	står	mål	med	nutiden.	

	

Forbrugerne	forventer	billigere	produkter,	hurtigere	levering	og	højere	grad	af	service.	Mange	

virksomheder	er	derfor	nødt	 til	 at	 søge	 it-løsninger,	 som	kan	 imødekomme	dette	behov,	og	

det	påvirker	virksomhedernes	efterspørgsel	på	værktøjerne	fra	Zendesk	i	positiv	retning.	

	

Uddannelsesniveau	

De	mange	it-virksomheder	som	er	kommet	inden	for	de	sidste	tyve	år	har	øget	efterspørgslen	

inden	 for	 it	kundskaber.	Dette	har	også	været	med	 til	at	øge	niveauet	 for	 it-uddannelser	på	

uddannelsesinstitutionerne.	 I	dag	er	Caltech	(California	Institute	of	Technology)	og	Stanford	

University	er	blandt	de	mest	eftertragtede	universiteter	 i	 verden,	130	og	 særligt	populære	er	

deres	Computer	Science	uddannelser.	131	Her	er	undervisningsniveauet	kendt	for	at	være	højt,	

og	studieforholdene	kendt	for	at	være	gode.		

	

Disse	 uddannelses	 institutioner	 ligger	 geografiske	 tæt	 på	 Zendesk	 hovedkontor	 i	 Silicon	

Valley,	 hvilket	 alt	 andet	 lige	 betyder	 at	 Zendesk	 har	 gode	 muligheder	 for	 at	 rekruttere	

kvalificeret	arbejdskraft	nu	og	i	fremtiden.	Samtidig	har	den	staten	San	Fransisco	en	interesse	

i	at	fremme	uddannelse	og	forskning	inden	for	it-branchen.132		

2.3.4.4 Teknologi	(T)	

Fænomenet	 IOT,	 eller	 Internet	Of	Things,	 er	 et	 fænomen	 som	dækker	de	 alle	de	 forbundne	

enheder	 som	 kobles	 på	 internettet.	 Alle	 disse	 enheder	 er	med	 til,	 at	 ændre	måden	 hvorpå	

virksomherder	 er	 i	 kontakt	med	 forbrugerne.	 Set	 i	 lyset	 af	 dette,	 opstår	 der	 en	masse	 nye	

muligheder,	 hvorpå	 der	 kan	 bygges	 forretningsideer.	 De	mange	 apparater	 der	 forbindes	 til	

																																																								
130	https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/stanford-university?ranking-dataset=1083		
131	http://colleges.startclass.com/l/4754/Stanford-University		
132http://um.dk/~/media/UM/Markedsinformation%20Publications/Files/Publikationer/Markeder%20og%20sektorer/US
A/Vaekst%20Via%20Eksport%20DK-USA.pdf	side	10	
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internettet,	 og	 måden	 hvorpå	 vi	 indsamler	 data,	 skaber	 nye	 muligheder.	 Omvendt	 består	

risikoen	 i	at	sikkerheden	ofte	 ikke	følger	med,	og	somme	tider	prioriteres	denne	 lavere	end	

udviklingen.	 Dette	 vedrører	 typisk	 personlige	 data,	 som	 bliver	 mere	 sårbare	 overfor	 bl.a.	

tyveri.	

	

It-branchen	 er	 præget	 af	 mange	 nye	 innovationer,	 og	 måden	 hvorpå	 forbrugerne	 tilgår	

kommunikation,	 information,	 handel	 og	 underholdning	 forandres	 med	 tiden.	 Zendesk	 er	

meget	opmærksomme	på	hvad	der	rører	sig,	og	skriver	at	de	både	satser	på	intern	innovation	

og	 er	 på	 udkig	 efter	 virksomheder	 som	 arbejder	med	 teknologier,	 der	 kan	 komplementere	

deres	værktøjer.	

	

Det	 influerer	 i	 høj	 grad	 markedet	 for	 Zendesk,	 at	 de	 er	 en	 del	 af	 denne	 nye	 teknologiske	

udvikling.	 Både	 forbrugere	 samt	 virksomheder	 er	 i	 højere	 grad	 begyndt	 at	 tage	 nye	

teknologier	og	internettets	mange	muligheder	til	sig.	Det	er	derfor	vigtigt,	at	Zendesk	konstant	

holder	 sig	 opdateret	 på,	 hvad	 der	 sker	 inden	 for	 internetrelateret	 hardware,	 software,	

databaser	og	standarder.		

	

Variationen	mellem	de	forskellige	kodesprog	indebærer	funktionalitet,	sikkerhed,	stabilitet	og	

understøttelse.	 Det	 er	 derfor	 vigtigt	 at	 Zendesk	 følger	 med	 udviklingen,	 hvis	 der	 sker	

ændringer	inden	for	dette	område.	Hvilket	de	udtaler	de	er	meget	opmærksomme	på.133	

	

Hvad	 angår	 datasikkerhed	 er	 dette	 også	 af	 høj	 prioritet	 hos	 Zendesk.	 De	 anvender	

serverhoteller	med	 højeste	 sikkerhed,	 bruger	 flere	 forskellige	 udbydere	 så	 de	 kan	 sikre,	 at	

deres	værktøjer	er	tilgængelige	365	dage	om	året.	134	De	eksterne	serverhoteller	gør	det	også	

lettere	 for	 Zendesk	 at	 udvide	 båndbredde	 og	 datalager,	 da	 hotellerne	 arbejder	 med	 ledig	

kapacitet.	

	

Hvad	angår	markedet	 for	support,	 så	gennemgår	 flere	brancher	en	 teknologisk	renæssance.	

Nye	virksomheder	med	en	teknologisk	fordel,	ændrer	hele	markedsstrukturen.	På	det	seneste	

har	dette	været	en	stigende	 tendens,	her	kan	blandt	andet	nævnes	Uber,	Airbnb,	Mobilepay	

																																																								
133	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	side	11	
134	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	side	12	



	
	

	 42	

m.fl.	Dette	er	tre	eksempler,	som	i	en	vis	grad	har	revolutioneret	henholdsvis	taxabranchen,	

hotelbranchen	 og	 for	 bankerne	 har	 Mobilepay	 påvirket	 transaktionsmarkedet.	 Dette	 er	

eksempler	på,	hvordan	man	med	nye	teknologier	kan	ændre	på	markedsandelene.	Med	disse	

nye	teknologiske	fremskridt,	vil	der	også	opstå	et	behov	for	support.	Sagt	med	andre	ord,	så	

vil	markedet	for	support	vokse	i	fremtiden.	

2.4 Delkonklusion		

På	baggrund	af	Zendesks	brugertal,	skønnes	det	at	deres	målgruppe	består	af	to	grupper.	Den	

ene	er	små	entrapranører	og	den	er	mellemstore	virksomheder.	

	

Den	historisek	efterspørgsel	har	været	stødt	stigende	de	sidste	18	kvartaler,	og	efterspørgsels	

stigningen	vurderes	fremadrettet	at	ligge	i	samme	niveau	eller	svagt	aftagende.	

	

Zendesk	vurderes	at	stå	meget	stærk	på	markedet	for	supportværktøjer,	og	med	deres	senest	

ankomne	komplementæprodukter,	herunder	analyse-	chat-	og	 ”telefon”-værktøjet,	går	disse	

rigtig	 godt	 i	 sammenspil	 med	 et	 salgsværktøj.	 Det	 kunne	 derfor	 godt	 tænkes,	 at	 Zendesk	

trådte	 ind	 på	 markedet	 for	 salgsværktøjer	 indenfor	 en	 overskuelig	 fremtid.	 Markedet	 for	

salgsværktøjer	rummer	også	en	betydelig	højere	omsætning.	Derfor	vil	en	introduktion	af	et	

salgsværktøj	i	givet	fald	have	en	betydelig	effekt	på	salgsvæksten.		

	

Konklusionen	fra	PEST-analysen	inddeles	her	i	muligheder	og	trudsler,	så	disse	forhold	passer	

ind	i	den	omtalte	SWOT-analyse,	herefter	uddybes	disse	forhold	kort	nedenfor.	

	
Figur	13	- Muligheder	og	trudsler	

Omverdensanalyse	
Muligheder	 Trusler	

- Finanspolitiske	tiltag	
- Patenter	
- Kundetendenser	
- Uddannelsesniveauet	
- Teknologi	

- Pengepolitik		
- Handelsrestriktioner	
- Valuta	
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Penge	og	 valuttapolitikken	vurderes	 ikke	 at	ændres	 i	 nærmeste	 fremtid,	 og	har	derfor	 ikke	

den	store	indflydelse	på	Zendesk,	men	såfrem	billedet	skulle	ændre	sig	er	dette	en	trussel,	da	

Zendesk	er	stærkt	afhængige	af	deres	investorer.		

	

Finanspolitiske	 tiltag	 skønnes	 at	medføre	 effektivisering	 i	 den	offentlige	 sektor,	 hvilket	 kan	

påvirke	efterspørgslen	på	Zendesks	værktøjer,	da	disse	kan	hjælpe	med	at	effektivisere.	

		

Handelsrestriktionerne	 har	 ikke	 betydelig	 indflydelse	 på	 Zendesk,	 da	 disse	 ikke	 begrænser	

omsætningen	i	nævneværdigt	omfang.		

	

Zendesks	mulighed	for	at	beskytte	deres	patenter	samt	de	fem	foreliggende	patenansøgner	vil	

formentlig	have	positiv	effekt	på	omsætningen	de	kommende	år.		

	

Det	 vurrederes,	 at	 de	 to	 centrale	 valutaer	USD	og	EUR	holdes	 i	 ro,	 og	 ikke	 vil	 skabe	 større	

forstyrelser	for	Zendesk.	Men	såfremt	billedet	ændre	sig,	kan	det	have	en	negativ	effekt.	

	

Zendesk	vurderes	ikke	at	være	følsom	ved	ændringer	i	konjunkturen	i	overvejende	grad,	da	

deres	 abonementsordning	 er	 med	 til	 at	 holde	 på	 kunderne,	 og	 værktøjerne	 kan	 hjælpe	

virksomheder	 med	 at	 effektivisere	 deres	 processer.	 Om	 det	 positive	 koncekvenser	 ved	

lavkonjuktur	menes	i	begrænset	omfang	at	opveje	de	negative.		

	

Kundetendenserne	 vurderes	 at	 have	 en	 positiv	 effekt	 på	 efterspørgslen	 af	 Zendesks	

værktøjer,	da	kunderne	forventer	online	support.		

	

Uddannelsesniveauet	vurderes	at	kunne	 fremme	Zendesks	produktudvikling,	da	uddannelse	

er	med	til	at	fremme	Zendesks	produktudvikling.	

	

Teknologien	vurderes	at	kunne	afføde	nye	kunder	hos	Zendesk,	da	flere	brancher	formentlig	

vil	komme	online	de	kommende	år,	hvilket	kan	resultere	i	flere	kunder	hos	Zendesk.	
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Kapitel	3 Regnskabsanalyse	
Zendesks	 historiske	 performance	 vil	 blive	 analyseret	 i	 dette	 kapitel.	 Der	 tages	 her	

udgangspunkt	 i	 selskabets	 evne	 til	 at	 skabe	 værdi	 for	 ejerne,	 da	 denne	 evne	 er	 et	 central	

aspekt	ved	prognosticering	af	selskabets	 fremtidige	performance.	Analysen	vil	give	 indsigt	 i	

selskabet	 økonomiske	 udvikling,	 og	 påpege	 hvilke	 aktiviteter	 der	 har	 båret	 selskabets	

resultat.		

	

Der	 tages	 udgangspunkt	 i	 Zendesks	 årsregnskab	 fra	 2013,	 2014	og	2015.	 I	 den	 forbindelse	

foretrækkes	 det	 at	 anvende	 flere	 regnskaber,	 for	 bedre	 at	 kunne	 estimere	 selskabets	

udvikling.	Disse	er	dog	ikke	tilgængelige,	da	Zendesk	er	så	ungt	et	selskab,	og	de	derfor	ikke	

har	været	omfattet	af	den	samme	regnskabspligt.		

	

Regnskaberne	 præsenterer	 selskabets	 økonomiske	 fremgang	 i	 overensstemmelse	 med	

amerikanske	 regnskabsstandarder	US	GAAP.135	Denne	opstilling	kan	gøre	det	nødvendigt	 at	

foretage	 korrektioner	 af	 regnskaberne	 for	 at	 kunne	 analysere	 selskabets	 værdiskabelse.	

Gennem	regnskabsanalysen	tages	der	udgangspunkt	i	den	udvidet	Du	Pont-model	samt	LARS-

F	analysen.	

3.1 Revisionspåtegning	

Både	for	IFRS136	og	for	US	GAAP137	er	der	krav	om,	at	organisationer	af	en	vis	størrelse	eller	af	

en	vis	type	selskabskonstruktion	skal	aflægge	regnskab	forsynet	med	en	revisionspåtegning.	

Revisionspåtegningen	 udtrykker	 revisorens	 eller	 revisorernes	 konklusion	 på	 den	 udførte	

revision.		

	

Revisor	 konkluderer	 altså	 om	 der	 er	 opnået	 tilstrækkelig	 revisionsbevis,	 om	 regnskabet	

fremstår	 i	 overensstemmelse	med	 den	 anvendte	 regnskabspraksis,	 samt	 hvorvidt	 eventuel	

fejlinformationer	er	af	væsentlig	betydning.		

																																																								
135	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	side	118	
136	IFRS-forordningen	(Forordning	EF	nr.	1606/2002)	pkt.	1.	I	forlængelse	af	dette	er	der	i	Danmark	jf.	ÅRL	§	135,	stk.	1	
revisionspligt	for	årsregnskaber	i	regnskabsklasse	B,	C	og	D,	
med	mindre	virksomhederne	i	regnskabsklasse	B	ikke	i	to	på	hinanden	følgende	regnskabsår	overskrider	
visse	minimumsgrænser	for	hhv.	balancesum,	nettoomsætning	og	gennemsnitligt	antal	heltidsbeskæftigede.	
Desuden	er	der	jf.	ÅRL	§	2,	stk.	1	pligt	til	at	udarbejde	årsregnskab.	Kilder:	Økonomi-	og	Erhvervsministeriet	
2011,	§	135,	stk.	1	og	§	2,	stk.	1	
137	US	GAAP,	ASC	270-10,	taget	fra	http://www.iasplus.com/en-us/standards/fasb/presentation/asc270	3.8.2016	
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Dette	giver	regnskabet	en	højere	grad	af	troværdighed.	I	forlængelse	af	regnskabsaflæggelsen	

kan	revisionspåtegningen	derfor	anses	som	værende	et	kvalitetsstempel	af	regnskabet.	

	

Regnskabets	 funktion	 er	 at	 afspejle	 selskabets	 økonomiske	 stilling,	 samt	 at	 informere	

regnskabslæseren	om	eventuelle	forhold	som	er	relevante	i	selskabets	kontekst.	

	

Skulle	 der	 forekomme	 fejlinformation,	 eller	 opstår	 der	 komplikationer,	 som	 forhindrer	

revisor	 i	 at	 opnå	 tilstrækkelig	 revisionsbevis,	 bør	 revisor	 modificere	 sin	 konklusion	 i	

revisionspåtegningen.138		

	

Er	der	tale	om	et	mindre	forhold,	som	ikke	har	indflydelse	på	regnskabets	konklusion,	men	et	

forhold	 som	 blot	 er	 vigtigt	 for	 regnskabslæserens	 forståelse	 af	 regnskabet,	 og	 som	 revisor	

ønsker	 at	 henlede	 regnskabsbrugeren	 opmærksomhed	 på,	 forsyner	 revisor	 sin	

revisionspåtegning	med	en	supplerende	oplysning.	139	

	

Er	der	derimod	tale	om	forhold	som	ikke	giver	et	retvisende	billede	af	selskabet,	må	revisor	

tage	forbehold	i	sin	revisionspåtegning.	140	

	

Det	er	af	stor	betydning,	om	der	i	revisionspåtegningen	enten	er	taget	forbehold	eller	givet	en	

supplerende	oplysning.		

	

Det	 fremgår	 af	 revisionspåtegningen	 i	 Zendesks	 koncernregnskab	 fra	 2015,	 at	 regnskabets	

forsynes	 med	 en	 påtegning	 der	 hverken	 indeholder	 forbehold	 eller	 supplerende	

bemærkninger.	141	Det	 kan	 dog	 nævnes	 i	 denne	 sammenhæng,	 at	 årsregnskabet	 fra	 2014	

havde	en	supplerende	bemærkning	vedrørende	Zendesks	interne	kontroller	af	bogholderiet.	

Nærmere	bestemt	påpeger	bemærkningen,	at	man	ikke	har	været	i	stand	til	at	undersøge	de	

interne	kontroller	hos	det	konsoliderede	selskab.	Afslutningsvis	bemærkes	det,	at	den	udførte	

revision	indeholdte	en	tilstrækkelig	grad	af	test,	hvilket	ikke	gav	anledning	til	at	rejse	skepsis	

																																																								
138	IAS	700.11	og	12.	De	specifikke	US	GAAP	skemakrav	er	ikke	tilgængelige	for	CBS	studerende	
139	IAS	706.6.	De	specifikke	US	GAAP	skemakrav	er	ikke	tilgængelige	for	CBS	studerende	
140	Revision	i	praksis,	1.	Udgave,	1.	Oplag,	af	H.	Parker	mfl.	side	328	
141	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	side	59		
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ved	 regnskabets	 konklusion,	 og	 på	 baggrund	 heraf	 vurderes	 det,	 at	 regnskabet	 giver	 et	

retvisende	 billede.142	Den	 supplerende	 bemærkning	må	 derfor	 formodes	 at	 være	 et	 udslag,	

som	er	sket	i	forbindelse	med	skift	af	revisor	i	2013.143	

	

3.2 Ledelsesberetning	
	

Der	 berettes	 om,	 at	 man	 fortsat	 vil	 investere	 aggressivt	 fremadrettet,	 og	 at	 der	 i	 samme	

anledning	vil	være	fokus	på	at	skaffe	flere	kunder	samt	at	udvikle	nye	produkter.144	Det	anses	

derfor	plausibelt,	at	Zendesk	vil	opkøbe	flere	virksomheder	fremadrettet,	da	de	har	gjort	dette	

de	 sidste	 to	 regnskabsår. 145 	I	 lyset	 af	 dette	 må	 det	 derfor	 ventes,	 at	 den	 aggressive	

investeringsstrategi	kan	komme	til	at	genere	underskud	i	det	efterfølgende	regnskabsår	2016.		

	

3.3 Reformulering	

Det	 officielle	 regnskab	 præsenteres	 i	 overensstemmelse	 med	 regnskabsreguleringen	 i	 USA	

kaldet	 US	 GAAP.146	Denne	 opstilling	 er	 dog	 ikke	 hensigtsmæssig	 til	 analysebrug,	 da	 de	

værdiskabende	aktiviteter	 er	præsenteret	under	ét	 samlet	hele,	derudover	er	 transaktioner	

med	 ejerne	 og	 totalindkomsten	 heller	 ikke	 præsenteret	 særskilt.	 Man	 må	 derfor	 som	

regnskabsanalytiker	 foretage	 en	 opdeling,	 hvori	 det	 kortlægges	 hvor	 selskabets	

værdiskabende	 aktiviteter	 kommer	 fra,	 samt	 en	 opdeling	 som	 viser	 hvad	 den	 isolerede	

totalindkomst	er.	Denne	disciplin	kaldes	reformulering.		

	

Den	reformulerede	opstilling	af	regnskabet	skulle	gerne	føre	til	en	mere	detaljeret	opgørelse,	

end	den	som	fremgår	af	det	officielle	regnskab.147	Opstillingen	bruges	derefter	til	at	beregne	

nøgletal	og	foretage	prognoser	for	selskabets	fremtid.	

	

Når	 man	 reformulerer	 et	 regnskab,	 er	 det	 vigtigt	 at	 tage	 en	 selvstændig	 holdning	 til	 de	

præsenterede	 informationer.	 Hertil	 kan	 selskabets	 forretningsmodel	 indeholde	 nyttige	

																																																								
142	Zendesk	Ink.	Annual	report	2014,	side	61	
143	Zendesk	Inc.	Notice	of	2015	annual	meeting	of	stockholders,	side	16	
144	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	42	
145	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	17	
146	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	side	66	
147	Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	Ole	Sørensen	4.	Udg.	side	177	
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informationer,	som	kan	bruges	under	denne	disciplin.	Regnskabet	skal	så	vidt	muligt	inddeles	

efter	aktiviteterne	drift	og	 finansiering.	Dette	kan	dog	 i	nogle	 tilfælde	medføre,	 at	man	som	

analytiker	 er	 nødt	 til	 at	 foretage	 nogle	 subjektive	 skøn	 som	 kan	 forårsage	 støj,	 grundet	

manglende	objektivitet	hos	analytikeren.		

	

I	de	tilfælde	regnskabets	informationer	begrænser	den	respektive	reformulering,	vil	der	indgå	

en	selvstændig	afvejning	af,	om	opdelingen	efter	kilder	gavner	informationsværdien,	eller	om	

dette	skaber	støj,	men	somme	tider	være	en	nødvendighed.	

3.3.1 Reformulering	af	egenkapitalopgørelsen	

Havde	 regnskabet	 været	 udarbejdet	 efter	 IFRS,	 så	 var	 Zendesk	 forpligtet	 til	 at	 forsyne	

regnskabet	 med	 en	 særskilt	 opgørelse	 af	 selskabets	 totalindkomst.148 	Da	 dette	 ikke	 er	

tilfældet,	skal	egenkapitalopgørelsen	reformuleres.	Denne	er	præsenteret	mere	kompliceret	i	

regnskabet	end	nødvendigt,	fordi	den	indeholder	nogle	poster	som	er	overflødige	i	forhold	til	

den	 nærtstående	 regnskabsanalyse.	 Egenkapitalopgørelsen	 reformuleres	 altså	 så	 den	

fremstår	mere	simpel,	i	stil	med	totalindkomsten	som	præsenteres	i	IFRS	regnskaber.	

	

Selve	 reformuleringen	 af	 egenkapitalopgørelsen	 består	 i	 at	 opdele	 totalindkomst	 og	

transaktioner	 med	 ejerne.	 Derudover	 indeholder	 egenkapitalopgørelsen	 i	 regnskabet	

aktiebaseret	vederlæggelse	(aktier	til	medarbejdere).		

	

Reformuleringen	 af	 egenkapitalopgørelsen	 udføres	 ved	 at	 inddele	 posterne	 efter	 følgende	

symboler	 E+,	 E-,	 A	 og	 T,	 herefter	 opsættes	 posterne,	 så	 transaktioner	 med	 ejerne	 og	

totalindkomsten	fremgår	tydeligt	af	en	reformuleret	egenkapitalopgørelse.	De	førnævnte	fire	

symboler	 skal	 tolkes	 som	 transaktioner	med	 ejerne	herunder	E+	 for	 aktie	 salg,	 E-	 for	 aktie	

køb,	A	for	aktiebaseret	vederlæggelse	og	T	for	totalindkomst.		

	

Aktiebaseret	 vederlæggelse	 er	 en	 form	 for	 lønomkostning,	 der	 i	 stedet	 for	 et	 monetært	

vederlag	 fremstår	 som	 aktier,	 der	 udstedes	 til	 favørkurs	 til	medarbejder,	 og	 denne	 post	 er	

derfor	 en	 omkostning	 afledt	 af	 selskabets	 drift.	 Efter	 US	 GAAP	 skal	 disse	 posteres	 på	

egenkapitalen,	 hvilket	 vil	 sige	 at	 denne	 driftsomkostning	 øger	 egenkapitalen.	 Dette	 er	 dog	

																																																								
148	Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	Ole	Sørensen	4.	Udg.	side	14	
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ikke	 hensigtsmæssigt	 til	 analyseformål,	 at	 denne	 driftsomkostning	 præsenteres	 således,	 da	

denne	 post	 ikke	 er	 en	 kapitalforøgelse.	 Derfor	 medtages	 disse	 ikke	 i	 den	 reformulerede	

egenkapitalopgørelse,	da	inkludering	af	disse	fører	til	overprisfastsættelse	af	selskabet.	149		

	

Af	 regnskabet	 fremgår	 der	 posteringer	 på	 egenkapitalopgørelsen	 vedrørende	 RSU’s	

(Restricted	Stock	Unit).150	Det	forklares	i	regnskabet,	at	disse	er	en	del	af	et	IPO	(Initial	Public	

Offering)	 program.151	Disse	 posteringer	 vedrører	 derfor	 aktiebaseret	 vederlæggelse	 og	 skal	

derfor	ikke	medtages	i	den	reformulerede	egenkapitalopgørelse.		

	

	

CONSOLIDATED	STATEMENTS	OF	REDEEMABLE	CONVERTIBLE	
PREFERRED	STOCK	AND	STOCKHOLDERS'	EQUITY	(DEFICIT)	(USD	$)	 Common	Stock	 Additional	Paid-

in	Capital	 Total	

	
	

In	Thousands	 Shares	 Amount	
A	 Issuance	of	common	stock	for	settlement	of	restricted	stock	units	

(RSUs)	 1.655		 $17		 ($626)	 ($609)	
	

Yderligere	 fremgår	 der	 posteringer	 med	 benævnelsen	 stock	 option,152	og	 disse	 tolkes	 som	

værende	 medarbejderoptioner,	 hvorfor	 disse	 sammen	 med	 posten	 Share-based	

compensation,153	tilskrives	disse	som	værende	udslag	fra	aktiebaseret	vederlæggelse.		

	

CONSOLIDATED	STATEMENTS	OF	REDEEMABLE	CONVERTIBLE	
PREFERRED	STOCK	AND	STOCKHOLDERS'	EQUITY	(DEFICIT)	(USD	$)	 Common	Stock	 Additional	Paid-

in	Capital	 Total	

	
	

In	Thousands	 Shares	 Amount	

A	 Issuance	of	common	stock	upon	exercise	of	stock	options,	value	 3.275		 $33		 $10.580		 $10.613		
A	 Vesting	of	early	exercised	stock	options	

	 	
$1.046		 $1.046		

A	 Issuance	of	common	stock	in	connection	with	employee	stock	
purchase	plans	 1.019		 $12		 $9.363		 $9.375		

A	 Share-based	compensation	
	 	

$54.363		 $54.363		
A	 Tax	benefit	from	share-based	award	activity	

	 	
$449		 $449		

	

																																																								
149	Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	Ole	Sørensen	3.	Udg.	side	171.		
150	Zendesk	Ink.	Annual	report	2014	side	65	
151	Zendesk	Ink.	Annual	report	2014	side	54	
152	Zendesk	Ink.	Annual	report	2014	side	65	
153	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015	side	64	
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Totalindkomst	 består	 af	 nettoover/-underskud	 samt	 dirty	 surplus-poster.	 Kun	 af	

egenkapitalopgørelsen	 fremgår	 disse	 dirty	 surplus-poster,	 hvilket	 giver	 indblik	 i	 de	

omkostninger	og	indtægter	som	ikke	indgår	i	resultatopgørelsen.154		

	

	

CONSOLIDATED	STATEMENTS	OF	REDEEMABLE	CONVERTIBLE	
PREFERRED	STOCK	AND	STOCKHOLDERS'	EQUITY	(DEFICIT)	(USD	$)	 Common	Stock	 Additional	Paid-

in	Capital	 Total	

	
	

In	Thousands	 Shares	 Amount	
T	 Other	comprehensive	loss,	net	of	income	taxes	

	 	 	
($1.697)	

T	 Net	loss	
	 	 	

($84.052)	
	

Transaktioner	med	ejerne	giver	indblik	i	kapitalindskud,	aktietilbagekøb	og	udbetalt		

dividende.	Resultatet	af	reformuleringen	er	som	følger.	

Reformuleret	egenkapitalopgørelse	 2012	 		 2013	 		 2014	 		 2015	
Primo	saldo	 		 ($16.594)	 		 ($40.867)	 		 ($63.477)	 		 $53.921		
Transaktioner	med	ejerne	

	
		

	
		

	
		

	
		

Køb	af	aktier	 ($50)	 		 ($49)	 		 ($18)	 		 $0		 		
Salg	af	aktier	 $182		 $132		 $0		 ($49)	 $185.369		 $185.351		 $190.096		 $190.096		
Totalindkomst	

	
		

	
		

	
		

	
		

Resultat	 ($24.365)	 		 ($22.571)	 		 ($67.415)	 		 ($84.052)	 		
Dirty	surplus	 ($40)	 		 $10		 		 ($538)	 		 ($1.697)	 		
		

	
($24.405)	

	
($22.561)	

	
($67.953)	

	
($85.749)	

		
	

		
	

		
	

		
	

		
Ultimo	saldo	 		 ($40.867)	 		 ($63.477)	 		 $53.921		 		 $158.268		
Gns.	EK	

	
		

	
($52.172)	

	
($4.778)	

	
$106.095		

ROE	
	

0,85		
	

0,43		
	

14,22		
	

(0,81)	
Vækstrate	for	EK	

	
1,46		

	
0,55		

	
(1,85)	

	
1,94		

NFF	
	

		
	

$56.153		
	

($51.409)	
	

($51.684)	
Fgear	 		 		 		 (1,08)	 		 10,76		 		 (0,49)	
155	

3.3.2 Reformulering	af	balancen	

Når	balancen	reformuleres	til	analyseformål,	gøres	dette	med	henblik	på	at	spore	kilderne	til	

rentabilitet	og	vækst.	156	Dette	gøres	ved	at	foretage	en	opdeling	mellem	drift	og	finansiering,	

for	derved	at	opnå	en	viden	om,	i	hvilken	grad	værdiskabelsen	i	selskabet	sker	i	forbindelse	

med	driftsaktiviteten	og	 finansieringsaktiviteten.	Reformuleringen	medfører	at	balancen	 får	

																																																								
154	Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	Ole	Sørensen	3.	Udg.	side	154.		
155	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015	side	64,	beløbene	er	anført	i	t.USD	
156	Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	Ole	Sørensen	3.	Udg.	side	177	
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følgende	 overskrifter:	 Driftsaktiver	 (DA),	 Driftsforpligtelser	 (DF),	 Finansielle	 Aktiver(FA),	

Finansielle	Forpligtelser(FF)	og	Egenkapital(E).		

	

Opdelingen	 under	 ovenstående	 overskrifter	 fremgår	 af	 Bilag	 3	 Reformulering	 af	 balancen.	

Denne	opdeling	er	foretaget	på	følgende	måde:	

	

Likvide	beholdninger		

Likviderne	behandles	ud	fra	følgende	udsagn:	

	

”Likvider	betragtes	ofte	som	overskydende	likviditet,	der	i	realiteten	kan	udloddes,	

uden	det	påvirker	den	underliggende	drift.	Den	rapporterede	 likviditet	 indeholder	

imidlertid	også	likvider	der	er	nødvendige	for	at	opretholde	driften.”157	

	

Den	likvide	beholdning	skal	derfor	fordeles	mellem	drift	og	finansiering.	Denne	fordeling	vil	

man	som	analytiker	oftest	basere	på	enten	regnskabsinformation	eller	på	baggrund	af	skøn.	I	

nogle	tilfælde	vil	man	som	analytiker	foretage	en	fordeling	baseret	på	en	tommelfingerregel.	I	

andre	 tilfælde	 vil	 fordelingen	 være	 baseret	 på	 analytikerens	 erfaring.	 Valget	 træffes	 på	

bagrund	af	den	 fordeling	som	giver	den	bedste	 repræsentation	af	 selskabet,	og	som	 ligger	 i	

tråd	med	selskabets	strategi.		

	

Zendesk	 skriver	 i	 deres	 årsregnskab,	 at	 deres	 likvider	 og	 omsættelige	 værdipapirer	 holdes	

både	for	at	skalere	driften	samt	at	støtte	deres	finansielle	foretagende.158		

	

Det	 skønnes	 at	 selskabet	 står	 foran	 at	 skulle	 finansiere	 et	 større	 driftsforetagende,	 da	man	

ønsker	at	udbrede	kendskabet	til	Zendesk.159	

	

Zendesk	 ønsker	 vækst	 gennem	 udbredelse	 af	 kendskabet	 til	 deres	 produktværdi	 på	 B-to-B	

markedet.	160	Det	 værende	 personligt	 salg	 og	mund	 til	mund	metoden.	Det	 ventes	 derfor	 at	

deres	 videre	 skalering	 vil	 kræve	 et	 omfangsrigt	 træk	 på	 selskabets	 likvider,	 da	 selskabets	

																																																								
157	Petersen	og	Plenborg:	Regnskabsanalyse	for	beslutningstagere,	1.	udgave	3.	oplag	2008,	side	128	
158	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015	side	53	
159Zendesk	Ink.	Annual	report	2015	side	6		
160	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015	side	6	
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salgsstrategi	 er	 omkostningstung.	 En	 passende	 andel	 af	 selskabets	 likvider	 skal	 derfor	

afsættes	som	driftslikviditet.	Den	likvide	beholdning	på	216.226	t.USD	i	2015	menes	at	skulle	

allokeres	 til	 selskabets	 drift,	 da	 selskabet	 står	 foran	 en	 større	 ekspedering,	 som	 vil	 være	

omkostningstung.	 I	 forlængelse	af	dette	bør	man	overveje	selskabets	finansielle	situation	og	

kaste	et	blik	på	de	finansielle	forpligtelser.	Da	selskabet	har	afviklet	sin	gæld,	vil	der	i	denne		

forbindelse	ikke	allokeres	likvider	til	denne	post	i	form	af	afdrag,	der	kan	dog	opstå	et	mindre	

efterslæb	 i	 form	 af	 renter	 fra	 de	

forhenværende	 forpligtelser.	 Der	 henføres	

derfor	 likvider	svarende	 til	en	rentesats	på	

tre	procent	af	primo	posten.	Dette	værende	

208,56t.	 USD	 (6.952	 x	 3%).	 De	 vil	 her	

fremgå	 som	 ”Cash	 and	 cash	 equivalents”	

under	finansielle	aktiver.		

	

Omsættelige	 værdipapirer	 (Marketable	 securities	 current	 and	 noncurrent)	 er	 finansielle	

aktiver	som	opstår	som	et	udslag	af	handel	med	valuta	samt	deponering	af	likviditet.161		

Handel	med	valuta	kan	være	behæftet	med	store	udsving,	og	vil	derfor	tillægge	driften	store	

udsving	 ved	 re-klassificering.	 Hvorvidt	 selskabet	 vælger	 at	 afdække	 valutapositioner	

afhænger	 af	 deres	 finanspolitik,	 det	 vil	 derfor	 være	 rimeligt	 at	 klassificere	 disse	 som	

finansielle	 aktiver.	 Hertil	 kan	 det	 tilføjes	 at	 Zendesk	 kun	 afdækker	 større	 eksponeringer	 i	

fremmedvaluta,162	hvilket	 kan	 tolkes	 som	

en	del	af	deres	finansielle	strategi.		

	

Finansielle	 forpligtelser	 er	 som	 navnet	 antyder	 selskabets	 fremmed	 finansieringskilder.	

Disse	 kommer	 i	 form	 af	 kreditfacilitet	 så	 som	 lån	 (Current/noncurrent	 portion	 of	 credit	

facility)	 og	 konvertible	 præferenceaktier	

(Redeemable	convertible	preferred	stock).		

	

	

Ovenstående	fører	til	følgende	reformulerede	balance:	

																																																								
161Zendesk	Ink.	Annual	report	2015	side	54	
162	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	side	54	

Condensed	Consolidated	Balance	Sheets	 2015	 2014	
Cash	and	cash	equivalents	 216.226	 80.265	

	 	 	Reformuleret	Balance	 2015	 2014	
Driftsaktiver	 		 		
Driftslikviditet	 216.017	 73.313	
Finansielle	aktiver	 		 		
Cash	and	cash	equivalents	 209	 6.952	

	
Condensed	Consolidated	Balance	Sheets	 2015	 2014	

FA	 Marketable	securities	 29.414	 42.204	
FA	 Marketable	securities	noncurrent	 22.336	 9.205	

	
Condensed	Consolidated	Balance	Sheets	 2015	 2014	

FF	 Current	portion	of	credit	facility	 —	 3.041	
FF	 Credit	facility	noncurrent	 —	 3.911	
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Reformuleret	Balance	 2015	 2014	 Gen.	
Driftsaktiver	 		 		

	Samlede	aktiver	 422.686	 205.788	
	Property	and	equipment	net	 56.540	 41.895	
	Goodwill	and	intangible	assets	net	 57.050	 14.152	
	Accounts	receivable	net	of	allowance	for	doubtful	

accounts	of	264	and	282	respectively	 26.168	 11.523	
	Prepaid	expenses	and	other	current	assets	 11.423	 5.013	
	Other	assets	 3.529	 1.531	
	Driftslikviditet	 216.017	 73.313	
	Driftsaktiver	i	alt	 370.727	 147.427	 259.077	

	 	 	 	Driftsforpligtelser	 		 		
	Accounts	payable	 9.332	 4.763	
	Accrued	liabilities	 9.742	 7.689	
	Accrued	compensation	and	related	benefits	 14.115	 11.738	
	Deferred	revenue	 84.210	 50.908	
	Deferred	revenue	noncurrent	 1.405	 823	
	Current	portion	of	capital	leases	 —	 10	
	Other	liabilities	 10.592	 9.199	
	Driftsforpligtelser	i	alt	 129.396	 85.130	 107.263	

	 	 	 	NDA	 241.331	 62.297	 151.814	

	 	 	 	Finansielle	aktiver	 		 		
	Cash	and	cash	equivalents	 209	 6.952	
	Marketable	securities	 29.414	 42.204	
	Marketable	securities	noncurrent	 22.336	 9.205	
	Finansielle	aktiver	i	alt	 51.959	 58.361	 55.160	

	 	 	 	Finansielle	forpligtelser	 		 		
	Current	portion	of	credit	facility	 —	 3.041	
	Redeemable	convertible	preferred	stock	par	value	0,01	

per	share	 —	 —	
	Credit	facility	noncurrent	 —	 3.911	
	Finansielle	forpligtelser	i	alt	 0	 6.952	 3.476	

	 	 	 	NFF	Total	 -51.959	 -51.409	 -51.684	

	 	 	 	Total	egenkapital	 293.290	 113.706	 203.498	
Reformuleret	egenkapital	(fra	Ek.opg.)	 158.268	 53.921	 106.095	
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163	

3.3.3 Reformulering	af	resultatopgørelsen	

Et	selskabs	værdiskabelse	kan	inddeles	i	to	aktiviteter.	Her	sondres	der	mellem	driftsaktivitet	

og	finansieringsaktivitet.	Denne	opdeling	fremgår	ikke	af	det	officielle	regnskab.	Dette	skyldes	

dels,	at	det	ikke	er	et	lovpligtigt	skemakrav	ifølge	US	GAAP,	derudover	er	der	ikke	en	entydig	

definition	af	et	selskabs	primære	drift,164	og	med	dette	in	mente	vil	opdelingen	mellem	drift-	

og	finansieringsaktivitet	i	denne	foranledning	være	en	selvstændig	opgørelse	med	afsæt	i	den	

teoretiske	definition.		

	

Ifølge	Ole	Sørensen	beskrives	driftsaktivitet	som	”virksomhedens	primære	værdiskabende	

aktivitet”.	Ydermere	nævnes	det,	at	den	er	”direkte	relevant	til	tilvejebringelsen	af	varer	og	

tjenesteydelser”.	165	Driftsaktiviteten	er	altså	den	aktivitet	Zendesk	er	sat	i	verden	for,	og	den	

aktivitet	som	kan	kædes	sammen	med	deres	forretningsmodel.		

	

Finansieringsaktivitet	 viser	 hvorledes	 driften	 er	 finansieret.	 Denne	 består	 af	 ”at	 fremskaffe	

gæld	 og/eller	 egenkapital”.166	Finansieringsaktiviteten	 er	 derfor	 en	 støttende	 aktivitet	 som	

omfatter	indtægter	og	udgifter,	som	opstår	i	forbindelse	med	selskabets	finansielle	forhold.		

	

Opdelingen	mellem	drift	og	finansiering	foretages	så	selskabet	fremstår	sammenlignelig	med	

andre	 virksomheder	 og	 selskaber,	 selvom	 disse	 har	 en	 anderledes	 finansiel	 konstellation.	

Derfor	vil	man	efter	 reformuleringen	kunne	spore	driverne	bag	værdiforøgelsen	 i	 selskabet	

og	analysere	selskabets	drift	og	finansiering	hver	for	sig.	

	

Amortiseringer	og	afskrivninger	

Af	 resultatopgørelsen	 er	 afskrivninger	 og	 amortiseringer	 (depreciation	 and	 amortization)	

indregnet	 under	 produktionsomkostninger	 (cost	 of	 revenue),	 og	 de	 fremgår	 derfor	 ikke	

særskilt	 af	 den	 præsenterede	 resultatopgørelse,	 dog	 kan	 omkostningerne	 vedrørende	

afskrivninger	og	amortiseringer	findes	i	pengestrømsopgørelsen.		

																																																								
163	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015	side	61,	beløbene	er	anført	i	t.USD	
164	Petersen	og	Plenborg:	Regnskabsanalyse	for	beslutningstagere,	1.	udgave	3.	oplag	2008,	side	121	
165	Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	Ole	Sørensen	3.	Udg.	side	18	
166	Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	Ole	Sørensen	3.	Udg.	side	19	
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Cash	flows	from	operating	activities	 2015	 2014	
Depreciation	and	amortization	 19.744		 11.456		

167	

Denne	 post	 skal	 isoleres	 i	 den	 reformulerede	 resultatopgørelse	 for	 at	 kunne	 udlede	

mellemtotalen	EBITDA,	som	er	en	mellemtotal	der	afspejler	selskabets	drift.168		

	

Finansielle	indtægter	og	omkostninger	

De	finansielle	 indtægter	som	vedrører	den	 finansielle	aktivitet	 fremgår	 ikke	som	en	 isoleret	

post,	 disse	 er	 i	 resultatopgørelsen	 samlet	 under	 posten	 Other	 expense	 net.	 Man	 kan	 dog	

estimere	de	finansielle	indtægter	ud	fra	selskabets	gennemsnitlige	finansielle	aktiver	oplyst	i	

balancen,	 disse	 forrentes	 her	 med	 1%	 (forrentningen	 gives	 ud	 fra	 den	 risikofrie	 rente	

estimeret	i	afsnittet	Ejerafkastkrav	re	længere	nede	på	side	81).	Heraf	fås:	

	
Reformuleret	Balance	 2015	 2014	 2013	 Gen.	
Finansielle	aktiver	 		 		 		

	Cash	and	cash	equivalents	 209	 6.952	 26.863	
	Marketable	securities	 29.414	 42.204	 9.889	
	Marketable	securities	noncurrent	 22.336	 9.205	 2.225	
	Finansielle	aktiver	i	alt	 51.959	 58.361	 38.977	 55.160	

	

r!"#$!"# = Gns. Finansielle aktiver ∙ risikofrie rente = 55.160t ∙ 1% =552t.	USD.	
	

I	forlængelse	af	dette	gives	det	heraf,	at	de	finansielle	omkostninger	i	givet	fald	må	have	været	

tilsvarende	højere.	Hvilket	giver	at	posten	Other	Expense	Net,	som	i	regnskabet	er	oplyst	til	at	

være	729t.	USD.,	nu	kan	estimeres	til	1.281t.	USD.		

	

r!"#$!"# = r!"#$!"# + Other Expense Net = 552t.+729t.=	1.281t.	USD.	
	

Herefter	gentages	samme	metode	for	2014	og	2013,	hvor	der	fås	følgende:	

r!"#$!"# = Gns. Finansielle aktiver ∙ risikofrie rente = 48.669t ∙ 1% =487t.	USD.	
	

																																																								
167	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	65,	beløbener	er	anført	i	t.USD	
168	Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	Ole	Sørensen	3.	Udg.	side	197	
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r!"#$!"# = r!"#$!"# + Other Expense Net = 487t.+1.533t.=	2.020t.	USD.	
	

r!"#$!"# = Gns. Finansielle aktiver ∙ risikofrie rente = 38.977t ∙ 1% =439t.	USD.	
	

r!"#$!"# = r!"#$!"# + Other Expense Net = 439t.+517t.=	956t.	USD.	
	

Reformuleret	resutatopgørelse	 2015	 2014	 2013	
Financial	interests	 552	 487	 439	
Financial	cost	 1.281	 2.020	 956	

	

Yderligere	fremgår	det,	at	der	i	forbindelse	med	selskabets	drift	modtages	forudbetalinger	for	

deres	primære	ydelser.	169		

	

	
Condensed	Consolidated	Balance	Sheets	 2015	 2014	 2013	

DF	 Deferred	revenue	 84.210	 50.908	 28.473	
DF	 Deferred	revenue	noncurrent	 1.405	 823	 575	

	
170	

Der	 vil	 derfor	 givetvis	 være	 et	 afkast	 af	 dette	 indestående.	 Dette	 ukendte	 afkast	 fra	

forudbetalingerne	må	 siges	 at	 være	 et	 udslag	 af	 selskabets	drift,	 da	det	 er	 et	 afkast	 som	er	

opstået	i	forbindelse	med	selskabets	driftsforetagende,	og	såfremt	det	kan	isoleres	kan	det	re-

klassificeres	 som	 driftsindtægt,	 i	 stedet	 for	 at	 tilfalde	 selskabets	 finansielle	 aktivitet,	 som	

behandlet	i	nærværende.	

	

Det	 skal	 derfor	 vurderes	 hvordan	 de	 finansielle	 indtægter	 fra	 forudbetalingerne	 skal	

behandles	under	reformuleringen.	Det	fremgår	dog	ikke	tydeligt	af	regnskabet	hvilket	afkast	

forudbetalinger	 fra	 driften	 generer,	 så	 man	 kan	 her	 foretage	 en	 af	 følgende	 to	

regnskabsmæssige	 konstellationer.	 Enten	 estimerer	 man	 afkastet	 og	 klassificerer	 den	

skønsmæssige	 andel	 som	 en	 driftspost.	 Alternativt	 klassificerer	 man	 hele	 posten	 som	 en	

finansiel	post.	

	

																																																								
169	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	68	
170	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	61	
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Hvis	de	 finansielle	 indtægter	 som	direkte	knytter	 sig	 til	 driften	 ikke	henføres	 til	 driften,	 vil	

selskabets	 indtægt	 fra	 finansiering	 være	 overvurderet,	 og	 samtidig	 vil	 indtægten	 fra	 drift	

være	 undervurderet.	 For	 at	 undgå	 at	 regnskabsanalysen	 bliver	 behæftet	 med	 støj,	 vil	 en	

opdeling	 bygget	 på	 skøn	 i	 første	 omgang	 være	 at	 foretrække,	 med	 mindre	 disse	 skøn	 er	

behæftet	med	stor	usikkerhed.		

	

Dog	 fremgår	 de	 finansielle	 indtægter	 og	 omkostninger	 ikke	 direkte	 af	 resultatopgørelsen.	 I	

stedet	 præsenteres	 disse	 også	 under	 Other	 Expense	 Net.	 Det	 vil	 sige,	 at	 der	 i	 denne	

regnskabspost	 indgår	 renteindtægter	og	–omkostninger	 samt	 tab	og	gevinst	på	handel	med	

valuta,171	hvilket	er	fire	ubekendte.		

	

Det	vurderes	derfor	at	 være	behæftet	med	høj	usikkerhed,	hvis	de	 finansielle	 indtægter	 fra	

driften	skal	udledes	på	skønsbasis.	Derfor	besluttes	det	at	en	re-klassificering	af	de	finansielle	

indtægter	fra	driften	ikke	vil	gavne	den	videre	analyse	i	denne	situation.		

	

Valutakursdifferencer	

Valutakursdifferencer	 opstår	 når	 der	 mellem	 transaktionsdagen	 og	 betalingsdagen	 er	

valutakursdifference.	Valutakursdifferencer	opstår	typisk	på	følgende	tre	måde:	

	

1. Kundetransaktioner	og	betalinger	i	samme	regnskabsperiode	

2. Valutakursdifference	fra	balancedagen	til	betalingsdagen	

3. Omregning	af	regnskaber	fra	udenlandske	datterselskaber	

	

Handel	 med	 valuta	 kan	 være	 behæftet	 med	 store	 udsving,	 denne	 post	 vil	 derfor	 tillægge	

driften	 store	 udsving	 ved	 re-klassificering.	 Hvorvidt	 selskabet	 vælger	 at	 afdække	

valutapositioner	afhænger	af	selskabets	 finansieringsstrategi.	Det	vil	derfor	være	rimeligt	at	

klassificere	disse	poster	som	 finansiel	aktivitet.	Da	 tab	og	gevinster	med	handel	med	valuta	

også	 indgår	 i	posten	Other	Expense	Net,172	taler	dette	 for	at	hele	posten	Other	Expense	Net	

kan	behandles	under	finansiel	aktivitet.		

	

																																																								
171	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	68	
172	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	46	
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Skattesats	

Selskabsbeskatningen	 for	 Zendesk	 Inc.	 er	 et	 resultat	 af	 en	 konsolidering.	Der	 indgår	 derfor	

mange	 forskellige	 over-	 og	 underskud,	 som	 er	 fordelt	 på	 mange	 lande	 med	 forskellige	

skattesatser,	 og	 skattefordelen	ved	diverse	underskud	vil	 i	 denne	anledning	være	en	meget	

kompleks	 beregning,	 som	 kræver	 et	 informationstræk	 fra	 samtlige	 datterselskaber.	 Disse	

informationer	 har	 ikke	 været	 til	 at	 skaffe,	 og	 skattefordelen	 som	 opstår	 i	 forbindelse	med	

diverse	underskud	vil	derfor	ikke	blive	behandlet	i	nærværende.	

	

Dirty	surplus	

Det	sidste	der	mangler	 for	at	 færdiggøre	den	reformulerede	resultatopgørelse	er	selskabets	

dirty	surplus	post.	Denne	post	opstår	eksempelvis	som	en	resultatpost	af	nedskrivninger	på	

immaterielle	 anlægsaktiver	 og	 kapitalandele,	 omkostninger	 og	 værdireguleringer	 i	

forbindelse	med	omstruktureringer,	 gevinster	 og	 tab	 ved	 salg	 af	 immaterielle	 og	materielle	

anlægsaktiver.173	Posten	 findes	 i	 den	 allerede	 reformulerede	 egenkapitalopgørelser	 ovenfor	

på	side	49.	

Ovenstående	leder	til	følgende	reformuleret	resultatopgørelse:	

Reformuleret	resutatopgørelse	 2015	 2014	 2013	
Nettoomsætning		 208.768	 127.049	 72.045	
Cost	of	revenue	 47.440	 34.591	 19.309	
Bruttoresultat	 161.328	 92.458	 52.736	
Research	and	development	 62.615	 36.403	 15.288	
Sales	and	marketing	 114.052	 77.875	 37.622	
General	and	administrative	 47.902	 32.869	 16.437	
EBITDA	 -63.241	 -54.689	 -16.611	
Depreciation	and	amortization	 19.744	 11.456	 5.222	
Ordinært	resultat/EBIT	 -82.985	 -66.145	 -21.833	
Tax		 338	 -263	 221	
Samlet	driftsoverskud/NOPAT	 -83.323	 -65.882	 -22.054	
Financial	interests	 552	 487	 439	
Financial	cost	 1.281	 2.020	 956	
Netto	finansielle	omkostninger	 729	 1.533	 517	
Dirty	surplus	finansielle	poster		 -1.697	 -538	 10	
Totalindkomst	 -85.749	 -67.953	 -22.561	

	

																																																								
173	Kompendium	i	Ekstern	Regnskab,	af	Bo	Foged	og	Jan	Zeuthen,	1.	Udgave	2015,	side	267	
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3.3.4 Reformulering	pengestrøm	
Lige	ledes	foretages	der	en	opdeling	af	selskabets	pengestrømsopgørelse.	Her	opdeles	
pengestrømmene	mellem	drift	og	finansiering.		
	

	
Cash	flows	from	operating	activities	 2015	 2014	 2013	

d	 Net	loss	 (84.052)	 (67.415)	 (22.571)	

	
Adjustments	to	reconcile	net	loss	to	net	cash	provided	by	operating	activities:	 		 		 		

d	 Depreciation	and	amortization	 19.744		 11.456		 5.222		
d	 Share-based	compensation	 52.556		 32.139		 4.854		
d	 Excess	tax	benefit	from	share-based	award	activity	 (449)	 (334)	 —	
d	 Other	 1.457		 337		 179		

	
Changes	in	operating	assets	and	liabilities:	 		 		 		

d	 Accounts	receivable	 (14.989)	 (3.846)	 (3.594)	
d	 Prepaid	expenses	and	other	current	assets	 (5.510)	 (1.444)	 (482)	
d	 Other	assets	and	liabilities	 (3.204)	 1.742		 303		
d	 Accounts	payable	 2.017		 947		 2.409		
d	 Accrued	liabilities	 2.204		 351		 1.724		
d	 Accrued	compensation	and	related	benefits	 1.706		 5.767		 2.043		
d	 Deferred	revenue	 33.853		 22.390		 13.918		

	
Net	cash	provided	by	operating	activities	 5.333		 2.090		 4.005		

	 	 	 	 	
	

Cash	flows	used	in	investing	activities	 2015	 2014	 2013	
i	 Purchases	of	property	and	equipment	 (22.989)	 (21.665)	 (7.116)	
i	 Internal-use	software	development	costs	 (4.705)	 (8.013)	 (4.661)	
f	 Purchases	of	marketable	securities	 (70.303)	 (54.330)	 (12.409)	
f	 Proceeds	from	maturities	of	marketable	securities	 36.982		 10.450		 0		
f	 Proceeds	from	sale	of	marketable	securities	 32.152		 4.004		 0		
d	 Decrease	to	restricted	cash	

	
153		 0		

i	 Cash	paid	for	the	acquisition	of	Zopim	net	of	cash	acquired	 (72.721)	 (1.896)	 0		

	
Net	cash	used	in	investing	activities	 (101.584)	 (71.297)	 (24.186)	

	 	 	 	 	
	

Cash	flows	from	financing	activities	 2015	 2014	 2013	
f	 Proceeds	from	initial	public	offering,	net	of	issuance	costs	

	
103.090		 		

f	 Proceeds	from	follow-on	public	offering,	net	of	issuance	costs	 190.094		
	

		
f	 Proceeds	from	exercise	of	employee	stock	options	 10.609		 7.229		 1.793		
d	 Proceeds	from	employee	stock	purchase	plan	 9.526		 4.404		 		
f	 Taxes	paid	related	to	net	share	settlement	of	equity	awards	 (609)	 (2.117)	 		
d	 Excess	tax	benefit	from	share-based	award	activity	 449		 334		 		
f	 Principal	payments	on	debt	 (6.952)	 (20.748)	 		
f	 Proceeds	from	issuance	of	debt	

	
3.940		 23.760		

d	 Principal	payments	on	capital	lease	obligations	 (10)	 (364)	 (337)	

	
Net	cash	provided	by	financing	activities	 203.107		 95.768		 25.216		

d	 Effect	of	exchange	rates	changes	on	cash	and	cash	equivalents	 242		 (21)	 2		

	
Net	increase	in	cash	and	cash	equivalents	 135.961		 26.540		 5.037		

	
Cash	and	cash	equivalents	at	the	beginning	of	period	 80.265		 53.725		 48.688		

	
Cash	and	cash	equivalents	at	the	end	of	period	 216.226		 80.265		 53.725		

	 	 	 	 	
	

Reformuleret	pengestrøm	 2015	 2014	 2013	

	
Pengestrømme	fra	drift	 15.540		 6.596		 3.670		

	
Pengestrømme	fra	investeringer	 (100.415)	 (31.574)	 (11.777)	

	
Frit	cash	flow	 (84.875)	 (24.978)	 (8.107)	

	
Pengestrømme	fra	finansiering		 191.973		 51.518		 13.144		

	
Likvide	beholdning	primo	 80.265		 53.725		 48.688		

	
Likvide	beholdning	ultimo	 102.488		 55.287		 45.618		
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174	

3.4 Rentabilitetsanalyse	

3.4.1 Indledning	

I	 forlængelse	 af	 reformuleringen	 af	 Zendesks	 regnskaber,	 er	 en	 rentabilitetsanalyse	 næste	

handling	 i	 en	 informativ	 fundamentalanalyse.	Her	gøres	der	brug	af	den	udvidede	Du	Pont-

Model	og	en	Lars-F	analyse.	

	

Du	 Pont-Modellen	 tager	 afsæt	 i	 egenkapitalens	 forrentning	 også	 kaldet	 ROE	 (Return	 On	

Equity).	 Her	 dekomponeres	ROE	 efterfølgende	 i	 tre	 niveauer,	 hvor	 selskabets	 værdidrivere	

isoleres.	 Dette	 leder	 til	 følgende	 juletræsmodel,	 der	 er	 bedre	 kendt	 som	 den	 udvidede	 Du	

Pont-Model	som	ses	nedenfor.	

	
Figur	14	- Udvidet	Du	Pont-model	

	

	 	 	 	 	 	 ROE	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 =	ROIC	+	Finansiel	gearing	 	 	 	 		
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DO	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 NDA	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	 OG	 	 AOH	 	 FGEAR	 	 SPREAD	 	
	 	 =	

DO	 	 =	
Salg	 	 =	

NFA	 	 =	ROIC-r	 	
	 	 Salg	 	 NDA	 	 EK	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
OGSalg	 	 OGAndet	 	 Individuelle	

omsætnings-
hastigheder	

	 	 	 r	 	
=	

DOSalg	 	 =	
DOAndet	 	 	 	 	 =	

NFO	 	
Salg	 	 Salg	 	 	 	 	 NFF	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

Nøgletallene	 som	 beregnes	 ud	 fra	 modellen,	 bruges	 til	 at	 beskrive	 selskabets	 økonomiske	

udvikling.	Dette	skal	 lægge	fundamentet	for	estimeringen	af	selskabets	fremtidige	udvikling.	
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Til	 denne	 model	 skal	 det	 tilføjes,	 at	 der	 ved	 beregning	 af	 nøgletal	 hvori	 der	 indgår	

balanceposter,	 anvendes	 et	 gennemsnit	 af	 primo	 og	 ultimo	 balanceposter,	 da	 regnskabets	

resultat	er	givet	ud	fra	udviklingen	i	balancen.		

3.4.2 Egenkapitalens	forrentning	(ROE)	

Return	On	Equity,	 forkortet	ROE,	 viser	 rentabiliteten	 af	 ejernes	 investering	 i	 perioden	også	

kaldet	 egenkapitalens	 forrentning.	 Denne	 kan	 sammenlignes	 med	 alternative	

investeringsmuligheder	 når	 der	 tages	 højde	 for	 forskel	 i	 risici.175	Denne	 er	 en	 form	 for	

overordnet	performance	indikator.		

Ved	 beregning	 af	 ROE,	 anvendes	 den	 reformulerede	 egenkapitalopgørelse,	 som	 fremgår	 af	

side	49.		

	

ROE!"#$ =
Totalindkomst
Gns. egenkapital =

−85.749
0,5 ∙ 158.268+  53.921 = −80,82%	

	

ROE	bør	 være	positiv,	 og	 for	 de	 fleste	 selskaber	 er	 en	ROE	på	10%	en	 god	præstation.	176	I	

skarp	kontrast	til	dette	er	Zendesks	ROE	på	-80,82%.	ROE	fortæller	at	for	hver	dollar	der	er	

investeret	i	selskabet,	er	der	tabt	lige	knap	81	cent,	hvilket	må	siges	at	være	skuffende,	og	et	

underskud	 på	 85.749t.USD,	177	må	 siges	 at	 være	 i	 en	 faretruende	 størrelsesorden,	 når	 dette	

holdes	op	mod	egenkapitalen.		

Som	regnskabslæser	er	dette	da	også	et	faresignal,	og	man	bør	derfor	overveje	om	selskabet	

er	i	stand	til	at	fortsætte	driften.	

	

Man	 skal	 dog	 her	 huske	 at	 et	 nøgletal	 sjældent	 kan	 stå	 alene,	 og	 nøgletallet	 ROE	 fortæller	

derfor	ikke	hele	historien.	

	

Ser	man	på	de	underliggende	 tal	 fra	ROE,	 så	 formår	Zendesk,	 på	 trods	 af	 deres	underskud,	

alligevel	at	tiltrække	investorer,	hvilket	afspejles	af	stigningen	i	egenkapitalen	som	stiger	fra	

53.921t.USD	i	2014	til	158.268t.USD	i	2015.	Man	kan	derfor	konkludere,	at	Zendesk	er	i	stand	

																																																								
175	Ekstern	Regnskab,	kompendium	1.	udgave	2012,	side	284	
176	http://www.investopedia.com/ask/answers/070914/are-companies-negative-return-equity-roe-always-bad-
investment.asp	8/8-2016	
177Se	den	reformulerede	egenkapitalopgørelse	på	side	50,	kilde:	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	64,	Stockholders’	
Equity	
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til	at	tiltrække	investorerne	på	et	andet	grundlag	end	deres	performance,	og	investorerne	må	

derfor	være	overbevidste	om,	at	selskabet	kan	skabe	overskud	på	sigt.	

	

Det	skal	 i	denne	 forbindelse	 tilføjes,	at	det	er	et	kendt	 fænomen,	når	et	selskab	på	kort	sigt	

genererer	underskud,	for	på	lang	sigt	at	skabe	positive	resultater.		

	

Givet	det	faktum,	at	Zendesk	i	regnskabet	giver	udtryk	for	at	man	ønsker	vækst,178	må	denne	

forrentning	 af	 egenkapitalen	 være	 et	 udslag	 heraf.	 Dette	 understøttes	 af,	 at	 Zendesk	 i	

perioden	har	haft	en	vækst	i	omsætningen	på	127.049t.USD	i	til	2014	til	208.768t.	USD	i	2015,	

hvilket	svarer	til	en	stigning	på	lidt	over	64%.179		

	

Yderligere	 fremgår	det	også	af	 selskabets	vækststrategi,	 at	man	ønsker	global	 vækst.180	Der	

må	derfor	givet	være	tale	om	en	omkostningsbetonet	vækst	med	et	større	afkastpotentiale	på	

sigt.		

3.4.3 Afkastningsgraden	fra	drift	(ROIC)	

Nøgletallet	 Return	 On	 Invested	 Capital,	 forkortet	 ROIC,	 udtrykker	 afkastet	 fra	 selskabets	

driftsaktivitet.	Dette	er	et	væsentligt	nøgletal,	som	kun	kan	beregnes	ud	fra	en	reformuleret	

resultatopgørelse,	da	selskabets	drift	her	blev	isoleret.	Driften	har	genereret	følgende	afkast:	

	

ROIC!"#$ =
Driftsoverskud
Gns.NDA = −83.323

0,5 ∙ 241.331+  62.297 = −54,88%	

	

	

Det	negative	afkast	på	driftsaktiverne	vidner	om,	at	driften	har	påvirket	 selskabets	 resultat	

negativt.	Driften	har	altså	afholdt	for	store	omkostninger	til	at	generere	overskud,	og	årsagen	

til	 selskabets	negative	ROE,	er	et	udslag	af	de	høje	driftsomkostninger,	hvilket	den	negative	

ROIC	på	-54,88%	påpeger.	Normalt	ville	denne	ligge	på	omkring	8-12%.181		
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180	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	6	
181	http://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestmentcapital.asp	10/8-2016	
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Underskuddet	 fra	driften	må	derfor	ses	om	et	udslag	af	selskabets	 førnævnte	vækststrategi,	

og	 tolkes	derfor	 i	 første	omgang	som	den	primære	årsag	 til	driftsunderskuddet.	Set	 i	 lyst	af	

ROIC	fra	2014,	er	der	dog	tale	om	en	forbedring.	

3.4.4 Overskudsgraden	(OG)	

Med	 baggrund	 i	 ROE	 og	 ROIC,	 kunne	 der	 dannes	 et	 overordnet	 billede	 af	 selskabets	

performance	 indikatorer.	Mere	 interessant	bliver	det	at	stille	skarpt	på	selskabets	drift,	og	 i	

den	 for	 forbindelse	 er	 OG	 et	 udtryk	 for	 selskabets	 evne	 til	 at	 genere	 driftsoverskud,	 som	 i	

denne	case	er	et	driftsunderskud.	Dette	sætte	her	op	imod	selskabets	omsætning	og	resultatet	

er	 derfor	 et	 udtryk	 for	 hvor	 omkostningstung	 selskabets	 drift	 er.	 Dette	 er	 givet	 ud	 fra	

følgende:	

	

	

OG!"#$ =
Driftsunderskud
Nettoomsætning =

−83.323
208.768 = −39,91%	

	

	

Dette	 vidner	 om	 at	 Zendesk	 har	 afholdt	 for	 store	 driftsomkostninger	 til	 at	 genere	

driftsoverskud,	 og	 omkostningerne	 har	 tilmed	 været	 knap	 40%	 højere	 end	 omsætningen	 i	

2015.	Dette	er	dog	ikke	overraskende	set	i	lyset	af	det	foregående	analysearbejde	koblet	med	

selskabets	strategi.	

		

Det	 er	 derfor	 interessant	 at	 se	 nærmere	 på,	 hvad	 det	 er	 i	 Zendesks	 drift,	 som	 dræner	 den	

ellers	 så	pænt	 voksende	omsætning.182	Her	hjælper	OG	driverne	os	med	 at	 præsentere	den	

procentvise	fordeling	af	bruttoresultatet,	hvilket	gøres	på	følgende	måde:	

	
OG	Drivere	 2015	 2014	

	
Uddrag	fra	resultatopgørelsen	 2015	 2014	

Bruttoresultat/Nettoomsætning	 77,28%	 72,77%	
	
Bruttoresultat	 161.328	 92.458	

-R&D/Nettoomsætning	 29,99%	 28,65%	
	
-R&D	 62.615	 36.403	

-Salg	og	marketing/Nettoomsætning	 54,63%	 61,30%	
	
-Salg	og	marketing	 114.052	 77.875	

-Administrations/Nettoomsætning	 22,95%	 25,87%	
	
-Administrations	 47.902	 32.869	

-Afskrivninger	og	Amortiseringer/Nettoomsætning	 9,46%	 9,02%	
	
-Afskrivninger	og	Amortiseringer	 19.744	 11.456	

-Skat	på	driftsoverskud	fra	salg/	Nettoomsætning	 0,16%	 -0,21%	
	
-Skat	på	driftsoverskud	fra	salg	 338	 -263	

OGSalg	 -39,91%	 -51,86%	
	
Driftsoverskud	 -83.323	 -65.882	

	
183	
																																																								
182	Omsætningen	steg	64%	fra	2014	til	2015	(127.049	til	208.768t.usd),	kilde:	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	62	

		 2015	 2014	
OG		 -40%	 -52%	
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Da	det	kan	være	svært	at	vurdere	blot	ved	at	kigge	på	regnskabspostene,	er	præsentationen	af	

OG	Driverne	en	meget	 illustrativ	måde	at	 skabe	dette	overblik	på.	Her	 fremgår	det	med	alt	

tydelighed	hvilke	omkostninger	som	er	forholdsmæssigt	store	målt	med	nettoomsætningen.		

Det	 fremgår	at	posten	salg	og	marketing	udgør	 lige	knap	55%	af	nettoomsætningen,	hvilket	

må	 siges	 at	 være	 en	betydelig	 andel.	 I	 forlængelse	 af	 dette	understreger	den	 store	 andel	 af	

omkostningerne	 fra	 salg	 og	 marketing,	 at	 Zendesk	 ønsker	 at	 udleve	 den	 førnævnte	

vækststrategi.	Ud	fra	denne	betragtning,	må	det	ventes	at	salget	vil	stige	i	rimelig	grad,	hvilket	

vil	medføre	at	alle	omkostnings-OG	Drivere	vil	falde.	

	

Selskabet	 har	 ikke	 haft	 andre	 driftsindtægter.	 Det	 er	 derfor	 ikke	 muligt	 at	 foretage	 en	

opdeling	af	OGsalg	og	OGandet.	

3.4.5 Aktivernes	omsætningshastighed	(AOH)	

Nøgletallet	 AOH	 indikerer	 selskabets	 evne	 til	 at	 skabe	 omsætning	 med	 dets	 driftsaktiver.	

Denne	evne	beregnes	ud	fra	følgende:		

	

AOH!"#$ =
Nettoomsætning

Gns.NDA = 208.768
151.814 = 1,38	

	

Dette	 ligger	en	anelse	under	omsætningshastigheden	 for	 industrien	 for	kommerciel	 service,	

som	 har	 en	 omsætningshastighed	 på	 3,0.184	I	 2014	 var	 omsætningshastigheden	 en	 anelse	

højere	her	var	den:	

	

AOH!"#$ =
Nettoomsætning

Gns.NDA = 127.049
36.087 = 3,52	

	

Det	 skal	 her	 nævnes,	 at	 det	 af	 egenkapitalopgørelsen	 fremgik	 at	 der	 var	 kommet	 en	 større	

tilstrømning	 af	midler	 fra	 investorer.185	Dette	 gav	 selskabet	 en	 større	 post	 af	 likvider,186	og	

																																																																																																																																																																																								
183	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	62	
184	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	266	
185	Se	den	reformuleret	egenkapitalopgørelse	på	side	50,	samt	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	64	
186	Se	den	reformuleret	balance	på	side	54,	samt	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	61	



	
	

	 64	

størstedelen	 af	 selskabets	 likvider	 blev	 i	 reformuleringen	 henført	 til	 driften,187	hvilket	 har	

øget	 NDA.	 Man	 må	 derfor	 med	 rette	 forvente,	 at	 der	 vil	 komme	 et	 positivt	 udslag	 i	

omsætningen	i	næste	regnskabsperiode,	og	at	AOH	for	2016	derfor	vil	ligge	på	et	pænt	niveau,	

alt	andet	lige.	

	

I	 forlængelse	af	dette,	vurderes	det	her	at	være	 informativt	at	beregne	den	inverse	værdi	af	

AOH,	for	derved	at	finde	frem	til,	hvor	meget	der	er	bundet	i	netto	driftsaktiver	for	at	generere	

et	salg	på	en	dollar.	Dette	gøres	på	følgende	måde:	
1

AOH!"#$
= 1
1,38 = 0,73	

	

Her	ser	vi,	at	Zendesk	har	investeret	0,73	dollar	i	driften	for	at	skabe	en	dollars	omsætning.		

	

Dette	 kan	 yderligere	 dekomponeres	 ved	 at	 dividere	

selskabets	 driftsaktiver	 og	 -forpligtelser	 fra	 2014	 og	

2015	 med	 selskabets	 omsætning	 fra	 2015,	 da	

omsætningen	 er	 opstået	 som	 et	 resultat	 af	 den	

mellemværende	periode	mellem	de	to	balancedage.		

	
Det	 fremgår	 her,	 at	 selskabet	 har	 modtaget	 en	

forholdsmæssig	 stor	 andel	 i	 forudbetalinger	 fra	

kunder,	 og	 der	 derved	 er	 skabt	 store	

leveringsforpligtelser.	 Det	 vurderes,	 at	 Zendesk	 ikke	

vil	have	besvær	med	at	kunne	levere	deres	service,	da	

de	 både	 tager	 backup	 af	 deres	 data	 samt	 har	 fysisk	

adspredelse	af	data.188	Størrelsen	af	forudbetalingerne	er	særlig	interessant,	da	det	vil	påvirke	

omsætningen	 positivt	 i	 næste	 regnskabsperiode,	 og	 er	 derfor	 en	 indikator	 for	 at	 selskabet	

lykkedes	med	deres	vækststrategi.	

																																																								
187	Se	den	reformuleret	balance	på	side	54.	
188	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	12	

AOH	Drivere	(inverse)	 2015	 2014	 Gns.	
Matrielle	aktiver	 0,27	 0,20	 0,24	
Immaterielle	aktiver	 0,27	 0,07	 0,17	
Tilgodehavende	fra	salg	 0,13	 0,06	 0,09	
Forudbetalinger	 0,05	 0,02	 0,04	
Andre	driftsaktiver	 0,02	 0,01	 0,01	
Driftslikviditet	 1,03	 0,35	 0,69	

	
1,78	 0,71	 1,24	

	 	 	 	Leverandørgæld	 -0,04	 -0,02	 -0,03	
Løbende	forpligtelser	 -0,11	 -0,09	 -0,10	
Leverigsforpligtelser	 -0,41	 -0,25	 -0,33	
Andre	driftsforpligtelser	 -0,05	 -0,04	 -0,05	

	
-0,62	 -0,41	 -0,51	

1/AOH	 1,16	 0,30	 0,73	
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3.4.6 Finansiel	gearing	(FGEAR)	

Et	 selskab	 finansieres	 normalt	 med	 delvis	 netto	 finansielle	 forpligtelser	 og	 delvis	

egenkapital.189	Nøgletallet	FGEAR	viser	selskabets	forhold	mellem	disse	to	finansieringskilder,	

og	beregnes	på	følgende	måde:	

	

FGAER!"#$ =
Gns.Netto fiansielle forpligtelser

Gns.Egenkapital = 0,5 ∙ −51.959 − 51.409
0,5 ∙ 158.268+ 53.921 = −0,49	

	

Dette	 nøgletal	 fremstår	 på	 sin	 vis	 en	 anelse	 abnormt,	 da	 selskabet	 ikke	 har	 nogen	 gæld,	

hvilket	 vil	 sige,	 at	 de	 netto	 finansielle	 forpligtelser	 rent	 faktisk	 er	 netto	 finansielle	 aktiver.	

Samtidig	forøges	egenkapitalen	gevaldigt.	Egenkapitalen	gik	fra	at	være	53.921t.USD	i	2014	til	

at	være	158.268t.USD	i	2015.	Tallet	-0,49	viser	derfor	at	selskabet	er	solidt	finansieret,	med	

overvejende	egenkapital,	hvilket	som	udgangspunkt	er	et	godt	tegn.	

3.4.7 Netto	låne	omkostninger	i	procent	(r)	

Selskabets	r	beskriver	selskabets	netto	finansielle	omkostninger	i	procent.	Rentesatsen	for	de	

finansielle	omkostninger	kan	beskrives	som	følger:	

	

r!"#$ =
Fiansielle omkostninger

Gns.Netto finansielle forpligtelser =
1.281

0,5 ∙ 0+ 6.952  = 36,84%	

190 		
191	

Dette	tal	skal	læses	med	forsigtighed,	da	de	finansielle	omkostninger	er	en	størrelse	som	blev	

fikseret	i	reformuleringen	af	resultatopgørelsen	på	side	54.	Samtidig	har	selskabet	afviklet	sin	

gæld,	 hvilket	 fører	 til	 at	 de	 netto	 finansielle	 omkostninger	 fremstår	 overnormale	målt	med	

gælden.	Rente	omkostningerne	er	i	dette	tilfælde	enormt	høje	sammenlignet	med	rentesatsen	

på	2,5%,	som	fremgår	af	årsregnskabet	fra	2015.192	

																																																								
189	Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	Ole	Sørensen	4.	Udg.	side	256	
190	De	finansielle	omkostninger	blev	fikseret	til	at	være	1.281,	hvilket	fremgår	af	det	reformuleret	regnskab.	Se	evt.	side	55	
ovenfor,	samt	balance	og	resultat	opgørelse	af	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	62		
191	De	finansielle	forpligtelser	fremgår	af	selskabets	balanceposter,	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	61	
192	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	51	
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3.4.8 Spread	

Det	sidste	nøgletal	i	analysen	er	forskellen	mellem	ROIC	og	r,	det	såkaldte	SPREAD.	Dette	er	

givet	ud	fra	følgende:	

	

SPREAD = ROIC− r = −54,88%− 36,84% = −91,72%	
	

Normal	 vis	 er	 SPREAD	 en	 positiv	 procentsats,	 som	 udtrykker	 selskabets	merforrentning	 af	

driften	målt	med	dets	gældsrente.		

Denne	forrentning	er	derfor	et	udtryk	for,	i	hvilken	grad	merforrentningen	af	selskabets	drift	

overstiger	 de	 finansielle	 forpligtelsers	 forrentning.	Og	 givet	 at	 selskabet	 generer	 så	 stort	 et	

underskud	fra	driften,	er	der	ikke	tale	om,	at	driften	forrenter	

den	investerede	kapital	positivt	på	nu	værende	tidspunkt.	

	
193	

3.5 Supplerende	analyseaspekter	fra	Lars-F	analysen	
	

Lars-F	analysen	bruges	både	inden	for	den	finansielle	sektor	samt	af	revisionsselskaber	m.fl.	

til	at	vurdere	et	virksomhedsforetagende.		

	

Som	 udgangspunkt	 kunne	 en	 LARS-F	 analyse	 være	 rammemodel	 for	 hele	 analysedelen	 i	

denne	afhandling.	Her	er	der	dog	valgt	at	tage	udgangspunkt	i	Lars-F	analysens	styrker.	Det	

anses	 for	 at	 være	 en	 styrke,	 at	 analysen	 har	 et	 bredt	 udvalg	 af	 brugbare	 nøgletal	 og	 den	

behandler	 sammenhængen	 herimellem.	 Derudover	 behandler	 analysen	 selskabets	

faresignaler.194		

	

Grundlaget	for	at	Lars-F	analysen	ikke	er	valgt	som	rammemodel,	baseres	på	at	analysen	ikke	

tager	udgangspunkt	 i	et	reformuleret	regnskab,	som	menes	at	præsentere	regnskabet	reelle	

historie.		

	

																																																								
193	ROE	for	2014	var	afledt	af	en	gennemsnitlig	negativ	egenkapital.	Se	evt.	reformuleret	egenkapital	opgørelse	ovenfor	på	
side	50,	samt	Zendesk	Inc.	Annual	report	2014,	side	65		
194	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	3	

Opsummerende	tabel	 2015	 2014	
ROE		 -81%	 1422%	
ROIC		 -55%	 -183%	
FGEAR		 -0,49	 -0,50	
r		 37%	 4%	
SPREAD		 -92%	 -187%	
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Modellen	starter	med	at	give	et	overblik	over	selskabet,	herefter	dykker	den	ned	i	selskabets	

forhold	 vedrørende	 likviditet,	 aktivitet,	 rentabilitet,	 soliditet,	 særlige	 forhold	 og	

faresignaler.195	Her	 er	 der	 taget	 udgangs	 punkt	 i	 likviditeten,	 soliditeten	 og	 faresignaler,	 da	

aktivitet,	rentabilitet	samt	særlige	forhold	er	belyst	andre	steder	i	afhandlingen.	Finansiering	

er	 ikke	 et	 af	 grundelementerne	 til	 analysens	 navn,	 men	 bestemt	 et	 positivt	 aspekt,	 som	

analysen	yderligere	kan	bidrage	med.196		Dette	vil	blive	belyst	i	nærværende	afsnit.		

	

Analysen	bør	dække	over	en	periode	på	4-5	år,197	men	Zendesk	er	et	relativt	nyt	selskab,	så	

regnskaberne	er	ikke	tilgængelige	så	langt	tid	tilbage.198		

	

Lars-F	 analysen	 er	 overlappende	med	 den	 udvidede	 Du	 Pont-model.	 Værktøjernes	 overlap	

fremkommer	 under	 rentabilitet	 og	 finansiering.	 Dog	 kan	 Lars-F	 analysen	 biddrage	 med	

supplerende	aspekter	i	form	af	likviditet,	aktivitet,	særlige	forhold	og	faresignaler.	Selskabets	

aktivitet	 er	 beskrevet	 ovenfor	 i	 Kapitel	 2.	 I	 nærværende	 afsnit	 vil	 resterende	 derfor	

behandles.		

3.5.1 Likviditet		
	
Likviditeten	beskriver	selskabets	evne	til	at	betale	gælden	som	den	for	falder.199	Da	selskabet	

ikke	har	nogen	gæld,200	fokuseres	der	her	på	likviditetens	størrelse	samt	dens	udvikling.	

	
Her	ses	den	driftsskabte	likviditet.	
	
Driftsskabt	likviditet	1	 2015	 2014	 2013	
Ordinært	resultat	 -85.749	 -67.953	 -22.561	
+	Afskrivninger	 11.200	 6.100	 2.900	
-	Betalt	skat	i	perioden	 338	 -263	 221	
-	Betalt	udbytte	i	perioden	 -84.926	 -53.571	 -21.674	
-	Tilvækst	i	lagre	og	tilgodehavender	 -14.989	 -3.846	 -3.594	
+	Tilvækst	i	kortfristet	gæld	 0	 3.041	 365	
=	Driftsskabt	likviditet	 25.028	 -1.132	 5.751	
201	

																																																								
195	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	3	
196	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	11	
197	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	11	
198	Zendesk.com	og	sec.gov/edgar		
199	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	8	
200	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	61	
201	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	61-65	
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I	dette	 tilfælde	er	der	nok	snarere	 tale	om	aktionærskabt	 likviditet,	da	det	 i	høj	grad	er	her	

Zendesks	likvider	kommer	fra.202	

Alternativt	 kan	den	driftsskabte	 likviditet	 ses	 i	 et	 andet	 perspektiv,	 ved	 at	man	 trække	det	

negative	 udbytte	 ud	 af	 regnestykket.	 Her	 fås	 et	 mere	 repræsentativt	 billede	 af,	 hvilken	

likviditetsvirkning	driften	har	haft.	

	
Driftsskabt	likviditet	2	 2015	 2014	 2013	
Ordinært	resultat	 -85.749	 -67.953	 -22.561	
+	Afskrivninger	 11.200	 6.100	 2.900	
-	Betalt	skat	i	perioden	 338	 -263	 221	
-	Tilvækst	i	lagre	og	tilgodehavender	 -14.989	 -3.846	 -3.594	
+	Tilvækst	i	kortfristet	gæld	 0	 3.041	 365	
=	Driftsskabt	likviditet	 -59.898	 -54.703	 -15.923	
203	

Det	ses	af	beregning	i	driftsskabt	likviditet	2,	at	driften	samlet	set	har	haft	en	negativ	effekt	på	

selskabets	resultat	over	de	tre	regnskabsperioder.	Derudover	viser	oversigten,	at	likviditeten	

er	forværret	over	hele	perioden.	Dette	er	et	negativt	tegn	som	ikke	er	holdbart	på	sigt,	det	må	

derfor	 ventes	 at	 være	 led	 i	 den	 aggressive	 vækststrategi	 som	med	 tiden	 skal	 bidrage	 til	 en	

større	omsætningsvækst.		

	

Selskabets	likviditetsgrad	beskriver	forholdet	mellem	selskabets	omsætningsaktiver	og	den	

kortfristede	fremmedkapital,	dette	benævnes	også	som	selskabets	kortsigtede	betalingsevne.	

Likviditetsgraden	kan	beregnes	på	følgende	måde:	

	

LG!"#$ =
Omsætningsaktiver

Kortfirstet fremmedkapital =
283.231

0 = Na	

204	

Denne	 skal	 helst	 være	mindst	 2	 og	 under	 ingen	 omstændigheder	 under	 1.205	Da	 selskabets	

omsætningsaktiver	 er	 langt	 større	 end	den	kort	 fristede	 fremmedkapital,	 er	 dette	 derfor	 et	

positivt	tegn,	som	betyder	at	selskabet	ikke	lider	likviditetskrise.	

	

																																																								
202	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	61-65	
203	Egen	tilvirkning	med	stræk	inspiration	fra	forrige	model	og	tal	fra	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	61-65	
204Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	27		
205Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	9		

	
2015	 2014	 2013	

Likviditetsgrad		 Na	 46	 202	
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Nøgletallet	 egenfinansieringsevne	 beskriver	 i	 hvilket	 omfang	 den	 driftsskabte	 likviditet	

muliggør	vækst	uden	kapitaltilvækst.206	Denne	kan	beregnes	på	følgende	måde:	

	

EFE!"#$ =
Driftsskabt likviditet 2
Balance− lik.−oms. v.p. =

−59.898
422.686− 216.226− 29.414− 22.336 = −38,72%	

207	

	

Zendesks	egenfinansieringsevne	er	meget	negativ,	hvilket	vil	sige,	at	de	er	nødt	til	at	tage	af	de	

likvide	reserver,	skaffe	fremmedkapital	eller	skaffe	kapital	fra	ejerne,	for	at	kunne	opretholde	

driften	på	dette	niveau.	Den	negative	egenfinansiering	er	derfor	et	faresignal.		

	

Indfrielsesgraden	 viser	 forholdet	mellem	 selskabets	 kortfistede	 forpligtelser	 og	de	midler,	

som	selskabet	har	at	betale	forpligtelserne	med.	Denne	beregnes	på	følgende	måde:	

	

IFG!"#$ =
Lik.+oms. v.p.+tilgodeh.

Kortfristet gæld = 216.226+ 29.414+ 22.336+ 26.168
0 = NA	

	208	
	

	

	

Zendesk	har	allerede	indfriet	sin	gæld,	så	det	giver	ikke	mening	at	vurdere	om	de	er	stand	til	

at	 betale	 forpligtelserne	 som	de	 forfalder.	Men	på	 trods	 af	 at	 gælden	 er	 indfriet,	 er	 det	 her	

bemærkelsesværdigt	at	de	har	en	større	likvid	beholdning.	

	

Investeringsgraden	 viser	 hvor	 stor	 en	 andel	 selskabets	 nettoinvesteringer	 udgør	 af	 den	

illikvide	del	af	balancesummen.	Denne	er	bestemt	ved	følgende:	

	

IVG!"#$ =
Nettoinvesteringer

Balance− lik.−oms. v.p. =
56.540+ 57.050

422.686− 216.226− 29.414− 22.336 = 73,42%	

209	

																																																								
206	http://www.olepetterhaavik.com/er-din-bedrift-salgbar/	2-9-2016		
207	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	28.	
Her	tages	der	udgangspunkt	i	den	driftskabte	likviditet	2	beregnet	på	side	69	
208	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	28	

Supplerende	nøgletal	 2015	 2014	 2013	
Driftsskabt	likviditet	1	 25.028	 -1.132	 5.751	
Driftsskabt	likviditet	2	 -59.898	 -54.703	 -15.923	
Egenfinansieringevne	1	 16,18%	 -1,53%	 21,38%	
Egenfinansieringevne	2	 -38,72%	 -73,81%	 -59,20%	
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Gennemsnittet	 for	 andre	 børsnoterede	 industriselskaber	 ligger	 på	 13%.210	De	 73,42%	 er	

derfor	 ekstremt	 højt.	 Dette	 er	 et	 resultat	 af	 Zendesks	 opkøb	 af	 virksomheder,	 hvilket	 øger	

deres	nettoinvestering.		

	

3.5.2 Soliditet	
Soliditetsgraden	 beskriver	 hvor	 stor	 en	 del	 af	 selskabets	 aktiver,	 der	 er	 finansieret	 med	

egenkapitalen.	Denne	kan	beregnes	på	følgende	måde:	

	

SG!"#$ =
Egenkapital
Balancesum = 158.268

422.686 = 37,44%	
211	

Soliditeten	skal	helst	ligge	over	30%,212	den	ligger	derfor	på	et	acceptabelt	niveau.	

	

Nettosoliditetsgrad	adskiller	sig	fra	soliditetsgraden	ved	at	tage	udgangspunkt	i	den	illikvide	

del	af	balancesummen.	Denne	beregnes	på	følgende	måde:	

	

NSG!"#$ =
Egenkapital

Balance− lik.−oms. v.p. =
158.268

422.686− 216.226− 29.414− 22.336 = 102,3%	

213	

	

	

Til	 sammenligning	 var	 den	 gennemsnitlige	 nettosoliditetsgrad	 for	 børsnoterede	

industriselskaber	 53,70%.214	Niveauet	 for	 Zendesks	 nettosoliditetsgrad	må	 derfor	 betragtes	

som	værende	højt.		

	

Den	store	forskel	mellem	soliditetsgraden	og	nettosoliditetsgraden	skyldes,	at	en	større	andel	

af	egenkapitalen	består	af	likviditet	eller	er	investeret	i	omsættelige	værdipapirer.		

																																																																																																																																																																																								
209Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	28		
210Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	28		
211	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	27	
212	https://virksomhedsokonomi.wordpress.com/2013/04/07/eksempel-pa-indtjeningsevne-soliditet-og-likviditet/	
3.9.2016	
213	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	28,	
anno	1985-1990	
214	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	28,	
anno	1985-1990	

Supplerende	nøgletal	 2015	 2014	 2013	
Soliditetsgrad	 37,44%	 26,20%	 -68,45%	
Nettosoliditetsgrad	 102,30%	 72,75%	 -236,00%	
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Cash	Earnings	Per	Share	viser	resultat	efter	skat	per	aktie,	og	er	bestemt	ved	følgende:	

	

EPS!"#$ =
Resultat f. skat+ afskrivninger− betalt skat

Nettoomsætning = −82.985+ 11.200− 338
208.768 = −0,90	

	
215	
	
Det	negative	resultat	vidner	om	at	Zendesk	taber	penge	på	nuværende	tidspunkt,	hvilket	er	et	
faresignal.		
	

3.5.3 Finansiering	
Selskabets	driftsbinding	viser	hvor	stor	en	andel	af	egenkapitalen	der	er	bundet	i	driften.	

	

DBI!"#$ =
Tilgodehavender+ lager

Egenkapital = 29.414
158.269 = 16,53%	

216	

	

Zendesks	 driftsbinding	 på	 16,53%	 er	 lavt	 sammenlignet	 med	 andre	 børsnoterede	

industriselskaber.	 Her	 var	 gennemsnittet	 122%.	 Den	 lave	 driftsbinding	 er	 dels	 påvirket	 af	

forøgelsen	 af	 egenkapitalen 217 	samt	 en	 tidsforskydning	 mellem	 kapitaltilstrømning	 og	

driftsbindingen.		

	

Overlevelsesgraden	er	defineret	ved	følgende:	

”Den	procentsats,	omsætningen	skal	falde	med	ved	den	estimerede	historiske	

omkostningsstruktur	for	at	virksomheden	får	et	underskud	før	skat	svarende	til	10%	af	

egenkapitalen.”218	

	

For	at	finde	overlevelsesgraden,	skal	man	derfor	vide	hvad	omsætningen	må	falde	med	førend	

resultatet	før	skat	er	lig	med	10%	af	egenkapitalen.	

	

																																																								
215	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	28	
216	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	28	
217	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	64	
218	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	28	

Supplerende	nøgletal	 2015	 2014	 2013	
Driftsbinding	 16,53%	 21,37%	 -11,40%	
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Faldet	i	omsætningen	(herefter	FIO)	kan	beregnes	på	følgende	måde:	

	

Resultat f. skat − FIO = 0,1 ∙ EK FIO = Resultat f. skat − 0,1 ∙ EK	
FIO = −82.985− 0,1 ∙ 158.268 = −98.811,8	
219	

Herefter	kan	overlevelsesgraden	bestemmes	ved	følgende:	

	

OLG!"#$ =
FIO

Nettoomsætning =
−98.811,8
208.768 = −47,33%	

220	

Overlevelsesgraden	må	ikke	være	negativ,	og	den	skal	helst	ligge	over	22%.221	Dette	er	derfor	

et	faresignal.	

	
Ekspansionsgraden	er	definere	ved	følgende:	

”Den	omsætningsvækst,	som	virksomheden	kan	skabe	gennem	investeringer	betalt	ved	

udnyttelse	af	likvide	beholdninger	og	en	maksimal	belåning	svarende	til	en	bogført	soliditet	på	

20%.”	222	

	

For	at	finde	ekspansionsgraden,	skal	man	derfor	vide,	hvor	stort	et	lån,	der	kan	optages	for	at	

soliditetsgraden	 udgør	 20%,	 da	 dette	 betragtes,	 som	 værende	 niveauet	 for	 en	 maksimal	

belåning.223	Dette	 gøres	 ved	 at	 finde	 det	 beløb,	 som	 balancen	 skal	 forøges	 med,	 for	 at	

soliditetsgraden	bliver	20%.	Man	kan	derfor	beskrive	den	maksimale	belåning	(herefter	MB)	

på	følgende	måde:	

SG = 20% EK
Bal+MB = 20% 20% ∙ Bal+ 20% ∙MB = EK EK− 20% ∙ Bal

20% = MB	
224	

	

Og	nu	hvor	MB	er	isoleret,	kan	tallene	fra	regnskabet	indsættes	i	formlen:	

	
																																																								
219	Egen	fortolkning	
220	Egen	fortolkning	
221	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	28	
222	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	28	
223	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	28	
224	Egen	tilvirkning	
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MB!"#$ =
158.268− 0,2 ∙ 422.686

0,2 = 368.654t.USD	
225	

	

For	at	efterteste	dette,	kan	den	ændrede	soliditetsgrad	beregnes:	

∆SG = 158.268
422.686+ 368.654 = 20%	

226	

	

Det	 er	 heraf	 givet,	 at	 Zendesk	 kan	 optage	 et	 lån	 på	 368.654t.USD,	 hvilket	 vil	 give	 dem	 en	

soliditetsgrad	på	20%.		

	

Nu	 hvor	 MB	 er	 fundet	 kan	 ekspansionsgraden	 bestemmes.	 Ekspansionsgraden	 fortæller,	

hvor	meget	omsætningen	ville	vokse	med,	hvis	selskabets	likviditet	samt	den	MB	investeres	i	

driften,	under	samme	forudsætninger	som	de	investerede	driftsmidler.	

Dette	gøres	på	følgende	måde:	

	

EKG!"#$ =
AOH ∙ (lik.+MB)
Nettoomsætning =

1,38 ∙ (216.226+ 368.654)
208.768 = 242%	

227	

	

Det	ses	her,	at	omsætningen	ville	stige	med	242%,	under	de	givne	forudsætninger.	Dette	er	

højt	sammenlignet	med	børsnoterede	industriselskaber,	hvor	gennemsnittet	ligger	på	

140,60%.228	

																																																								
225	Egen	tilvirkning	med	tal	fra	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	61	
226	Egen	tilvirkning	med	tal	fra	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	61	
227	Egen	fortolkning	af:	Artikel:	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	
Nielsen,	Revifora,	side	28	
228	Vurdering	af	selskabets	økonomiske	stilling	ved	brug	af	regnskabsanalyse	mm.	af	Lars	k.	Nielsen,	Revifora,	side	28,	anno	
1985-1990	

	
2015	 2014	 2013	

Maksimal	belåning	 368.654	 63.817	 -410.121	

	
2015	 2014	 2013	

Ekspansionsgrad	 242%	 231%	 -3609%	
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Figur	15	- Oversigt	over	nøgletal	

Nøgletal	 2015	 2014	 2013	
ROE	 -80,82%	 1422,21%	 Na	
ROIC	 -54,88%	 -182,57%	 Na	
OG	 -39,91%	 -51,86%	 -30,61%	
AOH	 1,38	 3,52	 Na	
FGEAR	 -0,49	 -0,50	 Na	
r		 36,84%	 3,96%	 Na	
Spread	 -91,73%	 -186,52%	 Na	

	
Supplerende	nøgletal	 2015	 2014	 2013	
Likviditet:	

	 	
		

Driftsskabt	likviditet	1	 25.028	 -1.132	 5.751	
Driftsskabt	likviditet	2	 -59.898	 -54.703	 -15.923	
Likviditetsgrad		 Na	 46	 202	
Egenfinansieringevne	1	 16,18%	 -1,53%	 21,38%	
Egenfinansieringevne	2	 -38,72%	 -73,81%	 -59,20%	
Indfrielsesgrad	 Na	 47	 200	
Investeringsgrad	 73,42%	 75,62%	 57,37%	
Soliditet	

	 	
		

Soliditetsgrad	 37,44%	 26,20%	 -68,45%	
Nettosoliditetsgrad	 102,30%	 72,75%	 -236,00%	
Cash	Earning	Per	Share	 -0,90	 -1,23	 -0,85	
Finansiering	

	 	
		

Driftsbinding	 16,53%	 21,37%	 -11,40%	
Overlevelsesgrad	 -47,33%	 -56,31%	 -21,49%	
Maksimal	belåning	 368.654	 63.817	 -410.121	
Ekspansionsgrad	 65%	 41%	 383%	
229	
	

3.6 Delkonklusion		

Som	 regnskabslæser	 må	 det	 ikke	 gå	 ubemærket	 hen,	 at	 der	 var	 givet	 en	 supplerende	

bemærkning	 i	 revisionspåtegningen	 fra	 2014.	 Eftersom	 regnskabspåtegningen	 fra	 2015	var	

uden	 supplerende	 bemærkninger,	 formodes	 det	 dog,	 at	 der	 var	 tale	 om	 et	 mindre	 teknisk	

forhold,	 som	 opstod	 i	 forbindelse	med	 skift	 af	 revisor.	 Samtidig	 tillægges	 forholdet	mindre	

betydning,	da	forholdet	ikke	gjorde	sig	gældende	af	seneste	regnskab	fra	2015.230	

	

Reformuleringen	af	regnskabet	hjalp	med	at	præsentere	selskabet	til	analyseformål.		

Og	der	blev	 så	 vidt	muligt	 taget	 højde	 for	 selskabets	 vækststrategi	 under	den	 selvstændige	

opdeling	mellem	drift	og	finansiering.	

	

																																																								
229	Egen	tilvirkning	med	tal	fra	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	61-64	
230	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	59	
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Gennem	 rentabilitetsanalysen	 blev	 den	 udvidet	 Du	 Pont-model	 anvendt.	 Her	 var	 den	

toneangivende	 tendens	 et	 udslag	 af	 selskabets	 langsigtede	 vækststrategi,	 som	 må	 siges	 at	

have	gennemslagskraft	i	form	af	stor	salgsvækst,	og	væksten	ventes	i	givet	fald	fortsat	at	stige.	

Den	langsigtede	strategi	er	dog	på	bekostning	af	forrentning	i	regnskabsåret	2015.	Selskabets	

ROE	gik	 fra	2014	 til	2015	 fra	at	være	1422,22%	til	 at	være	 -80,82%.	Den	bizarre	udvikling	

skyldes,	 at	den	gennemsnitlige	 reformulerede	egenkapital	 for	2014	var	negativ,	og	Zendesk	

samtidig	 havde	 et	 stort	 underskud.	 Man	 kan	 da	 konkludere	 at	 egenkapitalen	 er	 markant	

forbedret	i	perioden.	

Zendesks	ROIC	gik	fra	-182,57%	og	-54,88%	for	henholdsvis	2014	og	2015,	og	deres	OG	gik	

fra	-51,86%	til	-39,91%	for	2014	til	2015.	Endvidere	fremgik	det	af	selskabets	OG	Drivere,	at	

salg	og	marketing	på	54,63%	var	en	tyngende	post	for	selskabets	performance,	hvilket	kunne	

kædes	 sammen	 med	 vækststrategien.	 Ved	 gennemgangen	 af	 OG	 Driverne	 var	 det	 også	

bemærkelsesværdigt,	 at	 selskabet	 i	 perioden	 var	 behæftet	 med	 store	 driftsomkostninger	 i	

form	af	forskning	og	udvikling,	salg	og	marketing	samt	administration.		

	

Selskabets	inverse	AOH	gik	fra	0,30	til	1,16	fra	2014	til	2015.	Dette	var	da	heller	ikke	videre	

imponerende,	men	det	 interessante	 i	 denne	 forbindelse	 var	 et	bemærkelsesværdigt	 forhold	

angående	 selskabets	 forholdsmæssige	 store	 leveringsforpligtelser.	 Denne	 var	 anført	 som	 -

0,41	 af	 de	 inverse	 AOH	 Drivere,	 hvilket	må	 siges	 at	 være	 af	 en	 betydelig	 størrelse.	 Posten	

ansås	 i	givet	 fald	 for	at	være	et	 foreløbigt	praj	om	selskabets	salgsvækst	 for	det	kommende	

regnskabsår	 2016.	 Det	 blev	 samtidigt	 vurderet	 at	 selskabet	 er	 i	 stand	 til	 at	 indfri	 denne	

fremtidige	forpligtelse,	hvilket	vil	bidrage	til	selskabets	omsætning.		

	

Det	kan	derfor	konkluderes	at	selskabets	målsætning	ikke	er	at	skabe	overskud	her	og	nu.		

Dog	er	det	bemærkelsesværdigt	at	selskabet,	på	trods	af	at	det	generer	et	større	underskud,	

formår	at	 tiltrække	 investorer.	Selskabet	er	tilmed	solidt	 finansieret,	hvilket	 fremgår	af	dets	

FGEAR	der	stort	set	var	uændret	over	perioden.	Denne	gik	fra	-0,5	til	-0,49.	

	

Netto	 låneomkostningerne	 r	 gik	 fra	 3,96%	 til	 37%.	 Dette	 vakte	 imidlertid	 ikke	 nogen	

anledning	 til	 bekymring,	 da	 det	 her	 fremgik,	 at	 selskabets	 gæld	 var	 afviklet	 gennem	

regnskabsåret	 2015.	 Selskabets	 SPREAD	 gik	 derfor	 fra	 -186,52%	 til	 -92%,	 hvilket	 ikke	 var	

prangende.		
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Det	må	formodes	af	investorerne	har	en	forventning	om,	at	selskabet	vil	ramme	den	berømte	

”hockey	 stick”,	 hvor	 omsætningen	 begynder	 at	 stige	 i	 en	 sådan	 grad	 at	 selskabet	 generer	

overskud.		

	

Zendesks	likviditetsgrad	var	på	et	pænt	niveau.	Der	var	dog	ikke	tale	om	driftsskabt	likviditet,	

hvilket	 ikke	 er	 et	 positivt	 tegn	 for	 investor.	 Den	 korrigerede	 likviditetsgrad	 var	 derfor	

utilfredsstillende.	

	

Investeringsgraden	lå	på	et	meget	højt	niveau,	grundet	aktivering	af	goodwill	og	immaterielle	

aktiver	ved	opkøb	af	virksomheder.	

	

Anderledes	forholdt	det	sig	dog	for	indfrielsesgraden,	som	i	begge	år	lå	på	et	pænt	niveau.	Da	

gælden	er	afviklet.		

	

Soliditetsgraden	og	Nettosoliditetsgraden	 adskilte	 sig	 fra	 hinanden	 grundet	 en	 større	 likvid	

andel	i	balance	summen.	Soliditetsgraden	lå	dog	på	et	tilfredsstillende	niveau.	

	

Zendesks	 Cash	 Earning	 Per	 Share	 var	 i	 perioden	 negativ,	 hvilket	 er	 et	 skuffende	 signal	 at	

sende	til	investorer.	

	

Driftsbindingen	 var	 på	 et	 lavere	 niveau	 i	 2015,	 og	 denne	 må	 derfor	 ventes	 at	 stige	 i	

forbindelse	med	de	fremtidige	investeringer.		

	

Derudover	var	overlevelsesgraden	negativ	i	perioden,	hvilket	også	er	et	dårligt	signal	at	sende	

til	investorerne.		

	

Ekspansionsgraden	var	på	et	meget	høj	og	samtidig	stigende	i	perioden,	hvilket	anses	for	at	

kunne	giver	Zendesk	muligheden	for	at	fastholde	væksten	fremadrettet.	
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3.7 SWOT	
I	 nedenstående	 SWOT	 har	 jeg	 sammenfattet	 de	 interne	 styrker	 og	 svagheder,	 samt	 de	

eksterne	muligheder	og	trusler	som	jeg	har	været	igennem	i	ovenstående	opgave.	
Figur	16	- SWOT-analyse	

SWOT-analyse	
Interne	forhold	

Stærke	sider	 Svage	sider	
• Unikt	produkt	
• Abonnement	struktur	
• Monopol/Niche		
• Etableret	adgangsbarrierer	
• Brug	af	historie	
• Høj	vækst	
• Produkter	
• Markedsposition	
• Kultur	
• Global	koncern	
• Ambitioner/visioner	
• Høj	konverteringsrate	fra	

prøveperiode	til	betaling		
• Innovative	
• Likviditetsgrad	
• Indfrielsesgrad	
• Soliditetsgrad		

	

• Ikke	så	kendt	
• Udfordring	med	rekruttering	af	

medarbejdere	
• Få	produkter	
• Høj	risiko	
• Høje	omkostninger	
• Negativt	resultat	
• Negativ	ROE	
• Negativ	ROIC	
• Negativ	OG	
• Lav/negativ231	driftsskabt	likviditet.	
• Negativ232	egenfinansieringsevne	
• Negativ	Earnings	Per	Share	
• Negativ	overlevelsesgrad	

	
	

Eksterne	forhold	
Muligheder	 Trusler	

• Produktudvikling	
• Markedsvækst	
• Motivation	af	medarbejdere	
• Teknologi	
• Høj	ekspansionsgrad	

• Tekniske	problemer	
• Retssager	
• Uautoriseret	hacker	angreb	
• Sagsanlæg,	overtrædelse	af	USA-lov		
• Ændringer	i	regnskabsstandarder	
• Eksponeret	for	rentestigninger		
• Potentielle	konkurrenter	
• Holde	salgsvækst	

																																																								
231	Driftsskabt	likviditet	2	(modificeret	driftsskabt	likviditet	)	
232	Driftsskabt	likviditet	2	(modificeret	driftsskabt	likviditet	)	
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Kapitel	4 Værdiansættelse	af	Zendesk	

4.1 Valg	af	værdiansættelsesmodel	

Der	findes	et	større	udvalg	af	værdiansættelsesmetoder	og	–modeller.	Det	foretrækkes	her	at	

vælge	en	model,	som	er	let	at	anvende	og	som	tager	afsæt	i	nogle	realistiske	forudsætninger.		

	

Der	er	den	 relative	og	den	absolutte	 tilgang	 til	 værdiansættelsen.	Den	 relative	 tilgang	 tager	

udgangspunkt	 i	 alternative	 investeringsmuligheder, 233 	og	 den	 absolutte	 tilgang	 tager	

udgangspunkt	 i	den	 fundamentale	værdi.234	Det	vurderes	her	at	være	 forbundet	med	højere	

usikkerhed	 at	 vælge	 en	 relativ	 værdiansættelsesmodel,	 da	 disse	 ikke	 arbejder	 med	

budgettering	 og	 derfor	 ikke	 inddrager	 samme	 grad	 af	 informationer.	 Det	 er	 i	 denne	

forbindelse	vigtigt	at	vurdere	de	fremtidige	aspekter	for	Zendesk,	da	selskabet	på	nuværende	

tidspunkt	 anses	 for	 at	 være	 i	 opstartsfasen,	 og	 at	 de	 på	 nuværende	 tidspunkt	 generer	

underskud.	Zendesk	må	derfor	forventes	at	skabe	profit	på	længere	sigt,	hvorfor	det	må	være	

oplagt	at	værdiansætte	selskabet	ud	fra	absolutte	modeller,	da	disse	anvender	fundamentale	

værdier	og	budgetterer	den	fremtidige	indtjening.		

	

Nogle	 af	 de	mere	populære	 absolutte	 værdiansættelsesmodeller	 er	DCF-modellen	 og	RIDO-

modellen.	

	

DCF-modellen,	også	kendt	som	Cash	 flow	modellen,	 tager	udgangspunkt	 i	det	 frie	cashflow	

som	står	til	rådighed	for	aktionærerne.235	Modellen	tager	udgangspunkt	 i	pengestrømme	fra	

driften	med	fradrag	fra	pengestrømme	fra	investeringsaktivteten,	heraf	fremkommer	det	frie	

cashflow,	som	kan	udbetales	til	ejerne.236	

		
RIDO-modellen	 (Residualindkomstmodellen)	 beregner	 først	 virksomhedsværdien	 ved	 at	

diskontere	 pengestrømme,	 der	 er	 til	 fordeling	 mellem	 virksomhedens	 forskellige	

kapitalindskydere.	 Herefter	 fratrækker	 den	 markedsværdien	 af	 gælden	 for	 at	 komme	 til	

aktionærværdien.237	

																																																								
233	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	30	
234	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	35	
235	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	35	
236	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	35	
237	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	26	
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DCF-modellen	 og	RIDO-modellen	 giver	 teoretisk	 set	 nøjagtig	 samme	 egenkapitalværdi,	 hvis	

de	 gives	 de	 samme	 forudsætninger.	238	Dog	 anses	 det	 her	 at	 være	 fordelagtigt	 at	 anvende	

RIDO-modellen,	da	denne	tager	udgangspunkt	i	de	bogførte	værdier,	som	er	let	tilgængelige.		

	

4.2 Estimering	af	rWACC	

Når	 selskabets	drift	 værdiansættes	 efter	den	 indirekte	RIDO-model,	 da	 anvendes	 rWACC	 som	

støtteindikator	til	det	forventede	afkast.239	

	

rWACC	er	et	vejet	gennemsnit	af	kapitalomkostningerne	for	egenkapitalen	samt	afkastet	for	de	

netto	 finansielle	 aktiver.	 Dette	 udgøres	 af	 det	 forventede	 afkast	 fra	 ejers	 og	 långivers	

investering.		

	

For	 Zendesk’s	 vedkommende	 skal	 formlen	 for	 rWACC	 omskrives,	 da	 de	 finansielle	 aktiver	

overstiger	de	finansielle	forpligtelser,	dette	tages	der	højde	for	på	følgende	måde:	

	

r!"## = !!!
!!!"#

∙ r! − !!!"#
!!!"#

∙ r!"		

	

hvor		

	

V!!		 =	markedsværdien	af	egenkapitalen	til	tiden	0	

V!!"#		 =	markedsværdien	af	netto	finansielle	aktiver	til	tiden	0	

V!!"#		 =	markedsværdien	af	virksomheden	til	tiden	0	
re		 =	ejernes	afkast	

rfa		 =	effektiv	rente	på	finansielle	aktiver	efter	skat240	

	

																																																								
238	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	36	
239	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	36	
240	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	54	



	
	

	 80	

Ligningen	 viser	 at	 afkastkravet	 af	 at	 investere	 i	 virksomhedens	 driftsaktivitet	 er	 et	 vægtet	

gennemsnit	af	ejernes	afkastkrav	og	de	netto	finansielle	aktiver,	hvor	vægtene	udgøres	af	den	

relative	værdi	af	egenkapitalen	og	de	netto	finansielle	aktiver.		

	

Ved	beregning	af	rWACC	er	det	et	foreliggende	problem,	at	markedsværdien	af	egenkapitalen	og	

NDA	 ikke	 kendes.	 Der	 vil	 derfor	 i	 beregningen	 af	 rWACC	 anvendes	 den	 bogførte	 værdi	 for	

egenkapitalen	 samt	den	 reformulerede	beholdning	 af	 netto	driftsaktiver	 (NDA),	 hvilket	 kan	

lede	 til	 bias	 (systematisk	 fejl).	 Dette	 er	 imidlertid	 en	 hyppigt	 anvendt	 metode.	 241 	Det	

formodes	 dog	 at	 de	 netto	 finansielle	 aktiver	måles	 til	markedsværdien	 i	 balancen,	 så	 disse	

burde	trygt	kunne	anvendes	i	beregningen.	

4.2.1 Kapitalstruktur	

Kapitalstrukturen	 er	 et	 input	 som	 indgår	 i	 rWACC,	 denne	omfatter	 forholdet	mellem	gæld	og	

egenkapital	 i	markedsværdier,	benævnt	ovenfor	som	V!!	og	V!!"".	Markedsværdierne	af	disse	
er	 dog	 ikke	 kendte,	 hvilket	 gør	 det	 problematisk	 af	 finde	 rWACC.	 Fastsættelsen	 af	 disse	

størrelser	 er	 nemlig	 formålet	 med	 værdiansættelsen. 242 	I	 stedet	 for	 markedsværdierne	

anvendes	de	bogførte	værdier	af	egenkapital	og	rentebærende	gæld	i	den	videre	beregning.		

	

Den	 fremtidige	 kapitalstruktur	 estimeres	 ud	 fra	 den	 historiske	 kapitalstruktur	 samt	 en	

subjektiv	 forventning	 til	 fremtiden,	 som	 tager	 afsæt	 i	 den	 strategiske	analyse.	Historisk	har	

kapitalstrukturen	været	som	følger:	

	
Figur	17	- Oversigt	over	kapitalstruktur	

	
2015	243	 2014	

Netto	finansielle	forpligtelser	(aktiver)	 -51.958	 -51.409	
Egenkapital		 158.268	 53.921	
		
Det	er	meget	svært	at	vurdere	hvordan	den	fremtidige	kapitalstruktur	vil	blive	for	Zendesk,	

set	ud	fra	de	bagudrettede	regnskabstal	fra	de	reformulerede	regnskaber.	Dette	skyldes	dels	

at	selskabet	generer	underskud	hvilket	reducerer	egenkapitalen.	Underskuddet	er	forårsaget	

af	høje	omkostninger	forbundet	med	vækst.		

																																																								
241	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	55	
242	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	55	
243	Reformuleret	regnskab	fra	regnskabsanalysen.	
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Zendesk	har	 afviklet	 sin	 gæld,	 hvilket	 fremgår	 af	 regnskabet,244	samtidig	med	 at	 det	 har	 en	

stor	 andel	 af	 finansielle	 aktiver.	 Dette	 gør	 at	 selskabet	 har	 negative	 netto	 finansielle	

forpligtelser,	eller	overskud	af	netto	finansielle	aktiver	om	man	vil.	

	

Zendesk	har	tidligere	opkøbt	Zopim245	og	senere	WAC	(We	Are	Cloud).246	Om	Zendesk	kunne	

tænkes	at	opkøbe	andre	selskaber	vides	ikke	med	sikkerhed,	men	dette	må	formodes,	da	de	i	

ledelsesberetningen	 giver	 udtryk	 for,	 at	 man	 fortsat	 vil	 investere	 aggressivt	 for	 at	 øge	

væksten.247	Samtidig	har	de	også	en	større	likvid	beholdning	som	ikke	ventes	at	være	en	del	

selskabet	 langsigtede	kapitalstruktur.	Det	formodes,	at	selskabet	på	 længere	sigt	vil	have	en	

anderledes	kapitalstruktur.	Et	kvalificeret	bud	på	Zendesks	fremtidige	kapitalstruktur		

er	 den	 gennemsnitlige	 finansielle	 gearing	 for	 teknologi	 branchen	 i	 S&P	 500.	 Denne	 var	 på	

0,25.248	Dette	giver	en	kapitalstruktur	som	følger:	

	

FGEAR = NFF
EK = 0,25 NFF = 0,25 ∙ EK 1

0,25NFF = 4 ∙ NFF = EK	

og	

Kapital = NFF+ EK EK
Kapital =

4
5 = 80%   og  NFF

Kapital =
1
5 = 20%	

	
Figur	18	- Estimeret	kapitalstruktur	

	
Estimeret	

NFF	 20%	
EK	 80%	
	

4.2.2 Ejerafkastkrav	re	
Ejerafkast-kravet	beregnes	ud	fra	Capital	Asset	Pricing	Model	(CAPM).	Denne	er	givet	ved		

r! = !! + β ! !! − !! 	
	

hvor	
																																																								
244	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	61	
245	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	73	
246	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	66,	WAC	er	selskabet	som	ejer	rettighederne	over	analyseværktøjet	BIME.	
247	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	42	
248	http://csimarket.com/Industry/industry_Financial_Strength_Ratios.php?s=1000	6.9.2016	
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re	 =	ejernes	afkastkrav	

rf	 =	risikofrie	rente	

β	 =	systematisk	risiko	

E(rm)	 =	forventet	afkast	ved	investering	i	markedsporteføljen	

E(rm)-rf	 =	markedets	risikopræmie	

	

Estimeringen	 af	 den	 risikofrie	 rente	 gøres	 på	 baggrund	 af	 den	 effektive	 rente	 på	 den	

toneangivende	10-årie	statsobligation	2015.249		
Figur	19	- Oversigt	for	den	risikofrie	rente	

Obligationsrente	-	Statsobligationer	(Stående	lån),	løbetid	10	år	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Årsgennemsnit	 2,71250	 ..	 ..	 ..	 ..	
Årsultimo	 1,58	 ..	 2,00251	 0,75252	 1,00253	
	

β	-	Systematisk	risiko	

Betaværdien	 beskriver	 den	 systematiske	 risiko.	 Dette	 er	 den	 risiko	 som	 ikke	 kan	

bortdiversificeres	ved	aktiespredning.	Denne	systematiske	risiko	er	et	udtryk	for,	hvor	meget	

en	aktie	bevæger	sig	 i	 forhold	 til	 et	givent	aktieindeks.254	Betaværdien	kan	derfor	betragtes	

som	en	indikator	for	den	historiske	risikoprofil	for	en	given	aktie.	Det	er	i	denne	forbindelse	

vigtigt	at	sondre	mellem	levered	og	unlevered	beta.		

	

Levered	 beta	 beskriver	 den	 systematiske	 risiko,	 hvor	 selskabets	 faktiske	 gearing	 er	

medregnet.	Til	forskel	er	der	ved	unlevered	beta	korrigeret	for	selskabets	gæld,	så	man	selv	

kan	indsætte	en	passende	kapitalstruktur.255		

	

Det	 forventes,	 at	kapitalstrukturen	ændres	med	 tiden,	og	det	vil	derfor	være	 fordelagtigt	at	

tage	udgangspunkt	i	unlevered	beta	værdi.	Zendesks	toårige	unlevered	beta	oplyses	at	være	

1,44.256		

																																																								
249	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	56	
250	Data	fra	Danmarks	Nationalbanks	Statistikbank,	nationalbanken.statistikbank.dk		
251	Euroinvestor,	euroinvestor.dk/nyheder/2013/09/27/obligationer-aabning-renten-holder-sig-omkring-2-pct/12511645	
252	Danmarks	Nationalbank,	Kvartaloversigt,	1.	Kvartal	2015,	side	20	
253	Danmarks	Nationalbank,	Kvartaloversigt,	4.	Kvartal	2015,	side	21	
254	http://www.notmywar.com/hva-er-unlevered-beta/	6.9.2016	
255	http://www.notmywar.com/hva-er-unlevered-beta/	6.9.2016	
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Markedets	risikopræmie	

Som	 kompensation	 for	 pådragelse	 af	 risiko,	 kræver	 investor	 en	 risikopræmie	 af	 en	 vis	

størrelse.	Risikopræmien	er	 forskellen	mellem	det	 forventede	afkast	på	markedsporteføljen	

og	den	risikofrie	rente.	Ifølge	Koller	mfl.	ligger	risiko	præmien	på	4,5	til	5,5%.257	

Det	 anses	 for	 at	 være	 forbundet	med	 høj	 risiko	 at	 investere	 i	 Zendesk,	 da	 det	 er	 et	meget	

umodent	selskab.	Risikopræmien	vurderes	derfor	at	ligge	på	5,5%.		

	

r! = 1%+ 1,44 ∙ 5,5%− 1% = 7,48%	
258	

4.2.3 Estimering	af	finansielle	aktivers	afkast	(rfa)	

De	 finansielle	 aktivers	 afkast	 er	 den	 rentesats	 det	 estimeres	 at	 selskabet	 kan	 forrente	

beholdningen	af	deres	netto	 finansielle	aktiver	med.	Da	pengestrømmen	 fra	selskabets	drift	

måles	 efter	 skat,	 skal	 de	 finansielle	 aktivers	 forrentning	 ligeledes	 fremstå,	 som	 var	 de	

beskattet.		

	

Disse	kan	estimeres	som:	

r!" = r! ∙ 1− t 	
259	

	

hvor	

	

rfa	 =	Forrentningen	af	de	netto	finansielle	aktiver	

rf	 =	Risikofrie	rente	

t	 =	Selskabsskatteprocent	

	

Den	risikofrie	rente	blev	fastsat	ovenfor	på	side	81	under	Ejerafkastkrav	re.	Ud	fra	det	fremgik	

det,	at	denne	blev	fastsat	til	1%.	
																																																																																																																																																																																								
256	http://www.infinancials.com/fe-EN/65388NU/Zendesk-Inc-/Beta	6.9.2016	
257	Koller	m.fl.:	”Valuation”,	fourth	edition,	McKinsy	&	Company,	side	312.		
258	Formel	fra	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	51	
259	Egen	tilvirkning,	med	inspiration	fra	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	
2011,	side	56	
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Det	er	yderst	problematisk	at	estimere,	hvad	den	kommende	skattesats	vil	være	for	Zendesk,	

da	selskabet	har	datterselskaber	fordelt	over	større	dele	af	verden,	og	at	der	derfor	vil	være	

forskellige	 skattesatser	 som	 vil	 indgå	 i	 denne	 beregning.	 Samtidig	 har	 selskabet	 en	 række	

underskud,	som	slører	den	reelle	skattesats.		

	

Zendesk	 oplyser	 er	 den	 statslige	 skattesats	 er	 34%,260	der	 vil	 derfor	 tages	 udgangspunkt	 i	

denne	sats.		

	

r!" = 1% ∙ 1− 34% = 0,66%	
261	

4.2.4 Estimat	for	vejede	gennemsnitlige	kapitalomkostninger	(rWACC)	

Dette	 leder	 til	 at	 de	 vejede	 gennemsnitsomkostninger	 rWACC	 kan	 estimeres.	 Dette	 gøres	 på	

baggrund	 af	 de	 bogførte	 værdier	 og	 den	 estimerede	 target	 kapitalstruktur.	 For	 at	 give	 et	

nuanceret	billede	af	selskabsværdien.		

rWACC	for	bogførte	værdier		

	

r!"## =
158.268
241.331 ∙ 7,48%− 51.959

241.331 ∙ 0,66% = 4,76%	
262 	
263	

4.2.5 Estimeret	rWACC	for	target	kapitalstruktur	

Bemærk	her	anvendes	rWACC	med	NFF	samt	forrentningen	rg.	

r! = r! + r! ∙ 1− t 	
	

Hvor	rs	er	det	selskabsspecifikke	risikotillæg	givet	fra	bankrenten.	Her	bruges	rentesatsen	på	

det	lån	de	afviklede	i	2015.	Denne	udgjorde	2%.264	

																																																								
260	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	83	
261	Egen	tilvirkning,	med	inspiration	fra	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	
2011,	side	56	
262	Reformulerede	regnskaber	fra	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	61	
263	Formel	fra	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	54	
264	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	51	
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r! = 1%+ 2% ∙ 1− 34% = 1,98%	
	

De	netto	finansielle	forpligtelser	findes	på	følgende	måde:	

NFF = V!! ∙ 20%
80% = 158.268 ∙ 20%

80% = 39.567t.USD	
265	

rWACC	skrives	her	på	følgende	måde:	

r!"## = !!!
!!!"#

∙ r! + !!!""
!!!"#

∙ r!		
266	

	

rWACC	for	target	kapitalstruktur:	

r!"## =
158.268
241.331 ∙ 7,48%+ 39.56762.297 ∙ 1,98% = 5,23%	

267	

	

Den	markant	højere	rWACC,	beregnet	ud	fra	den	estimerede	kapitalstruktur	vurderes	at	give	et	

mere	 repræsentativ	 billede	 af	 Zendesks	 vejede	 gennemsnitsomkostninger.	 Disse	 vil	 derfor	

blive	anvendt	i	den	følgende	værdiansættelse,	men	først	skal	der	lægges	et	budget.	

4.3 Budgettering	

	
Budgetperioden	fastsættes	efter	behov,	denne	vil	typisk	være	fra	fem	til	tyve	år.	268	Periodens	

længde	 fastsættes	ud	 fra	 tanken	om,	 at	 selskabet	når	 et	 såkaldt	 steady	 state,	 hvor	 samtlige	

variable	 i	 resultatopgørelsen	 og	 balancen	 normaliseres,269	og	 herefter	 vokser	 med	 samme	

procentsats	som	BNP,270	hvilket	i	dette	tilfælde	vil	være	BNP	i	USA,	271	som	i	2015	lå	på	2,43%.	

																																																								
265	Egen	tilvirkning	
266	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	54	
267	Reformulerede	regnskaber	fra	Zendesk	Inc.	Annual	report	2015,	side	61	
268	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	38	
269	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	64	
270	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	320	
271	Den	vækst	som	man	i	USA	kalder	GDP,	eller	Gross	Domestic	Product	
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272	Budgetperiodens	teoretiske	rammer	er	givet	ved	0	og	T,	hvor	0	er	startstidspunktet	og	T	er	

sluttidspunktet.273		

	

Terminalperioden	 beskriver	 den	 efterfølgende	 periode,	 som	 løber	 i	 forlængelse	 af	

budgetperioden	og	frem	i	al	evighed,	hvor	T+1	er	dennes	starttidspunkt	og	g	er	en	uendelig	

serie	 af	 fremtidige	 forecasts.274 	Her	 er	 terminalværdien	 en	 teoretisk	 konstruktion,	 som	

beskriver	selskabets	værdiskabelse	udover	budgetperioden.275		

	

Det	afgørende	for	hvornår	selskabet	når	sit	steady	state	er	tidspunktet,	hvor	de	underliggende	

variable	 normaliseres. 276 	Af	 disse	 variable	 kan	 nævnes	 salgsvækst	 for	 branchen,	

markedsandel,	overskudgraden,	omsætningshastigheder	og	 finansiel	gearing.277	Her	ud	over	

bør	selskabets	skattesats	også	fikseres	fremadrettet.		

	

4.3.1.1 Budgetperiode		

Til	 at	 fastsætte	 budgetperioden	 kan	 følgende	 model	 anvendes,	 som	 en	 grovskitse.	 Da	

modellen	er	ikke	absolut,	men	beskriver	blot	nogle	grove	tommelfingerregler.278	

	
Figur	20	- Overvejelser	vedrørende	budgetperiodens	længde	

	 	
Vækstudsigter	for	branchen	

	 	

Lav	
(moden)	

Medium	
(konsolidering)	

Høj	
(opstart)	

Virksomhedsspecifik	
konkurrencemæssige	

fordel	

Ingen	 5	år	 10	år	 20	år	
Kun	på	kort	sigt	 5	år	 10	år	 20	år	
På	lang	sigt	 10	år	 20	år	 20	år	

279	
	
De	virksomhedsspecifikker	forhold	vil	derfor	veje	tungere	end	modellen.	

	

																																																								
272	http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=US	23.8.2016		
273	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	38	
274	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	38	
275	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	38	
276	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	316	
277	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	316	
278	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	317	
279	Ole	Sørensen:	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse,	3.	udgave	Gjellerup,	2.	oplag	2011,	side	318	
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Det	anslås,	jævnfør	den	strategiske	analyse,	at	Zendesk	har	en	konkurrencemæssig	fordel	på	

kort	sigt.	Yderligere	er	der	høj	vækst	 i	branchen.	En	20-årig	budgetperiode	vurderes	dog	at	

indeholde	stor	usikkerhed	omkring	budgetteringen,	og	IT-branchen	i	USA	er	kendt	for	at	være	

i	stor	vækst,280	så	at	lægge	en	budgetperiode	på	mere	end	10	år,	vil	formentlig	være	forbundet	

med	for	stor	usikkerhed.		

	

For	 at	 kunne	 beregne	 virksomhedsværdien	 skal	 der	 lægges	 et	 budget	 for	 den	 fastsatte	 10-

årige	 budgetperiode.	 Dette	 omfatter	 det	 fremtidige	 salg,	 EBIT,	 skattesats	 samt	 en	 plan	 for	

udviklingen	af	selskabets	netto	driftsaktiver.		

	

4.3.1.2 Budgetposter		

Salgsvæksten	 fastsætte	 på	 baggrund	 af	 udviklingen	 i	 omsætningen	 fra	 de	 sidste	 18	

kvartalsregnskaber,	 som	 fremgår	 ovenfor	 på	 side	 29.	 Omsætningen	 havde	 her	 været	 stød	

stigende,	og	den	årlige	vækstrate	aftog	 fra	88	 til	64	procent	over	den	observerede	periode.	

Den	fremtidige	salgsvækst	sætte	derfor	først	til	50%	i	2016,	hvor	den	herefter	aftager	frem	til	

2024,	hvor	den	finder	et	stabilt	niveau	på	4%.		

	

EBIT-margin,	 estimeres	 til	 at	 udgøre	 -36%	 i	 år	 2016,	 hvorefter	 denne	 stiger	 til	 10%	 frem	

mod	2021,	hvor	den	stabiliseres.		

	

NDA	er	meget	svære	at	estimere,	da	disse	var	ekstraordinært	stigende	fra	2013	til	2014281	og	

igen	 fra	 2014	 til	 2015.282	Dette	 skyldes,	 at	 Zendesk	 opkøbte	 selskabet	 Zopim	 i	 2014	 og	

selskabet	 BIME	 i	 2015.	283	Det	 nævnes	 kort	 i	 regnskabet	 fra	 2015,	 at	 Zendesk	 kunne	 være	

interesserede	 i	 at	 opkøbe	 andre	 selskaber	 som	 kunne	 komplementere	 deres	 nuværende	

service.284	Om	der	sker	flere	opkøb	vides	ikke.	Endvidere	må	det	ventes,	at	Zendesk	erhverver	

sig	nogle	aktiver	i	takt	med	væksten.	Estimatet	for	NDA	sættes	derfor	til	at	stige	med	sige	med	

10%	hvert	år	frem	mod	2020,	hvorefter	de	stabiliseres	på	niveauet	388.667	t.USD.		

	

																																																								
280	http://www.computerworld.dk/art/198585/se-hvordan-det-gaar-med-it-branchen-i-usa	25.8.2016	
281	Zendesk	Ink.	Annual	report	2014,	side	62	
282	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	side	61	
283	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	side	66	
284	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	side	30	
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Skattesatsen	fastsættes	ud	fra	den	nuværende	skattesats	på	0,4%	frem	til	år	2018,	hvorefter	

den	sættes	til	34%,	som	er	den	føderale	selskabsskattesats	i	USD.285		

	

Budgettet	fremføres	nedenfor	på	side	89.		

	

4.3.2 Budgettering	af	poster	
	

Herudover	anvendes	følgende	input	fra	regnskabet:	

		
Aktiekapital	 90.861		
Egne	aktier	 535	
Udstedte	aktier	 90.326	
	
Med	disse	estimater	og	regnskabsinformationer	på	plads,	kan	selskabsværdien	nu	beregnes	

både	via	RIDO-modellen	og	DCF	modellen.	

	

RIDO-modellen	skrives	som	følger:	

!!! = !"! +
!"#$!

(1+ !!"##)!
+

!

!!!

!"#$!!!
(!!"## − !)(1+ !!"##)!

	

	
Hvor		
	
!!! 	er	værdien	af	selskabet	til	tiden	0	
	
EK0	er	selskabets	egenkapital	
	
g	er	den	forventede	vækstrate		
	
RIDO	er	residualoverskuddet	fra	driften		
	
rWACC	er	de	vægtede	gennemsnitlige	kapitalomkostninger	
	
	
Med	disse	informationer	på	plads	kan	Zendesk	nu	værdiansættes.	
	

																																																								
285	Zendesk	Ink.	Annual	report	2015,	side	83	



	

	

4.3.3 Budget	

Alle	de	budgetterede	værdier	opsætte	på	følgende	måde	med	beløb	i	t.USD.	

	

Nuværende	
periode	 Budgetperiode	

Terminal-
periode	

		 2015	 2016E	 2017E	 2018E	 2019E	 2020E	 2021E	 2022E	 2023E	 2024E	 2025E	 2026E	
Salgsvækst	i	procent		 64%	 50%	 50%	 30%	 20%	 12%	 10%	 10%	 8%	 4%	 4%	 4%	
EBIT-margin		 -52%	 -35%	 -20%	 0%	 2%	 5%	 10%	 10%	 10%	 10%	 10%	 10%	
Effektiv	skatteprocent		 0,40%	 0,40%	 0,40%	 34%	 34%	 34%	 34%	 34%	 34%	 34%	 34%	 34%	
AOH		 1,38	 1,18	 1,61	 1,90	 2,07	 2,11	 2,32	 2,56	 2,76	 2,87	 2,98	 3,10	
Reformuleret	resutatopgørelse	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Nettoomsætning		 208.768	 313.152	 469.728	 610.646	 732.776	 820.709	 902.780	 993.058	 1.072.502	 1.115.402	 1.160.018	 1.206.419	
Driftsoverskud	før	skat/EBIT	 -108.690	 -109.603	 -93.946	 0	 14.656	 41.035	 90.278	 99.306	 107.250	 111.540	 116.002	 120.642	
Skat	på	ebit	 -432	 -436	 -374	 0	 4.983	 13.952	 30.695	 33.764	 36.465	 37.924	 39.441	 41.018	
NOPAT(DO	efter	skat)	 -108.427	 -109.340	 -93.683	 0	 9.673	 27.083	 59.583	 65.542	 70.785	 73.617	 76.561	 79.624	
NDA	 241.331	 265.465	 292.011	 321.212	 353.333	 388.667	 388.667	 388.667	 388.667	 388.667	 388.667	 388.667	
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4.4 Værdiansættelse	ved	brug	af	RIDO-modellen	

Denne	model	forsøger	at	korrigere	for	de	internt	oparbejdede	usynlige	aktiver,	ved	at	tilbagediskontere	de	fremtidige	
residualindkomster.286	
	

Figur	21	- RIDO-modellen	

	

Nuværende	
periode	 Budgetperiode	

Terminal-
periode	

RIDO	 2015	 2016E	 2017E	 2018E	 2019E	 2020E	 2021E	 2022E	 2023E	 2024E	 2025E	 2026E	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Roic	 		 -41,19%	 -32,08%	 0,00%	 2,74%	 6,97%	 15,33%	 16,86%	 18,21%	 18,94%	 19,70%	 20,49%	
RIDO	 		 -112.022	 -99.050	 -15.272	 -8.006	 6.142	 39.256	 45.215	 50.458	 53.289	 56.234	 59.296	
Vækst	i	RIDO	 		 		 -12%	 -85%	 -48%	 -177%	 539%	 15%	 12%	 6%	 6%	 5%	
Diskonteringsfaktor	 		 1,052	 1,11	 1,17	 1,23	 1,29	 1,36	 1,43	 1,50	 1,58	 1,66	 1,75	
PV	Rido	 		 -117.881	 -109.681	 -17.796	 -6.529	 4.760	 28.912	 31.645	 33.559	 33.681	 33.776	

	PV	til	og	med	2025	 -85.555	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	TV	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 5.013.679	

PV	TV	 2.861.681	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Virksomhedsværdi	 3.017.457	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	NFA	 51.959	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Egenkapital	 3.069.416	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Værdi	per	aktie	 33,98	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

Alle	beløb	undtagen	”værdi	per	aktie”	er	i	t.USD.	
		

																																																								
286	Ekstern	regnskab,	kompendium	1.	udgave	side	48		



	

	

Ud	fra	de	budgetterede	tal,	gives	det	er	det	givet	at	Zendesk	fra	år	2021	begynder	at	skabe	

værdi	for	ejerne,	og	at	selskabet	på	sigt	vil	forrente	den	investerede	kapital.	Dette	betyder,	at	

investorerne	er	villige	til	at	betale	en	merpris	i	forhold	til	den	bogførte	værdi	af	

egenkapitalen.			

	

Det	tilbagediskonterede	residualoverskud	for	er	negativ	for	budgetperioden,	dette	opvejes	

dog	af	en	høj	terminalværdi.	Dette	betyder,	at	en	overvejende	del	af	værdiskabelsen	sker	

længere	ude	i	fremtiden.		

	

Ifølge	en	analyse	fra	nasdaq	ligger	aktiekursens	konsensus	på	34	USD,287	hvilket	lidt	over	mit	

estimat.	

	

4.5 Følsomhedsanalyse	

I	 forlængelse	 af	 værdiansættelsen,	 er	 det	 her	 vigtigt	 at	 undersøge	 hvordan	 aktie	 kursen	

udvikler	sig,	når	der	ændres	på	nogle	af	de	skønsmæssige	faktorer.	En	følsomhedsanalyse	er	i	

denne	foranledning	et	værktøj,	som	bruges	til	at	illustrere,	hvordan	disse	ændringer	påvirker	

aktie	kursen.	Man	kan	således	få	et	indblik	i	værdiintervallet	for	Zendesks	aktiekurs.		

	

Der	 vil	 her	 blive	 foretaget	 en	 følsomhedsanalyse	 af	 aktiekursen	 ved	 ændring	 i	 rWACC	 og	

vækstraten	g.	Herefter	vil	der	blive	set	nærmere	på,	hvordan	ændringer	i	terminalperiodens	

EBIT	 og	NDA	 påvirker	 aktiekursen,	 og	 til	 sidst	 vil	 aktiekursens	 følsomhed	 ved	 ændring	 i	

betaværdien	blive	belyst.	

	

Dette	 gøres,	 da	 disse	 parametre	 vurderes	 at	 have	 stor	 betydning	 for	 terminalværdien,	 som	

udgør	en	betydelig	del	af	værdien.		

	

Da	Zendesks	rWACC	var	5,23%	med	den	formodet	fremtidige	kapitalstruktur	og	4,76%288	med	

den	nuværende	kapitalstruktur,	vurderes	det,	at	følsomhedsanalysen	som	minimum	bør	have	

et	spænd,	hvor	sidstnævnte	er	dækket	ind.	Der	er	derfor	valgt	at	inddrage	et	spænd	på	4,5-6%	

																																																								
287	http://www.nasdaq.com/symbol/zen/analyst-research	14.9.2016	
288	Se	side	86	
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for	rWACC.	Først	kombineres	denne	med	ændringer	i	vækstraten	g	i	terminalperioden,	så	med	

ændringer	i	NDA	og	til	sidst	med	ændringer	i	EBIT.		

	
Figur	22	- Følsomhedsanalyse	af	rWACC	og	g	

	
4,50%	 4,75%	 5,00%	 5,23%	 5,50%	 5,75%	 6,00%	 rWACC	

3,00%	 31,41	 26,16	 22,22	 19,38	 16,72	 14,72	 13,06	
	3,25%	 37,35	 30,25	 25,18	 21,65	 18,43	 16,07	 14,14	
	3,50%	 46,26	 35,97	 29,12	 24,57	 20,57	 17,72	 15,44	
	3,75%	 61,11	 44,57	 34,65	 28,48	 23,32	 19,78	 17,03	
	4,00%	 90,82	 58,89	 42,93	 33,98	 26,98	 22,43	 19,02	
	4,25%	 179,96	 87,54	 56,74	 42,29	 32,11	 25,96	 21,57	
	4,50%	 Id	 173,48	 84,36	 56,28	 39,81	 30,91	 24,97	
	4,75%	 Id	 Id	 167,22	 84,86	 52,64	 38,33	 29,74	
	5,00%	 Id	 Id	 Id	 175,57	 78,30	 50,69	 36,89	
	g	

	 	 	 	 	 	 	 	289	
	
Det	ses	her,	at	Zendesks	aktiekurs	er	stærkt	afhængig	af	dels	den	estimerede	rWACC,	samt	den	

estimerede	vækstrate.	Udgangspunktet	var	her	en	rWACC	på	5,23%	og	g	sat	til	4%	i	

terminalperioden.	Ændres	disse	to	variable	marginalt,	fremgår	det	af	det	orange	område,	at	

aktiekursen	varierer	fra	23,32	til	56,74	dollar,	hvilket	er	mere	end	en	fordobling.	

	
Figur	23	- Følsomhedsanalyse	af	EBIT	og	NDA	

EBIT	 14,00%	 13,00%	 12,00%	 11,00%	 10,00%	 9,00%	 8,00%	 7,00%	 6,00%	

Aktiekurs	 50,99	 46,74	 42,49	 38,23	 33,98	 29,72	 25,47	 21,22	 16,96	

NDA	 -40%	 -30%	 -20%	 -10%	 388.667	 +10%	 +20%	 +30%	 +40%	

Aktiekurs	 62,34	 52,21	 44,61	 38,70	 33,98	 30,11	 26,89	 24,16	 21,82	

	
Her	 ses	 aktiekursens	 følsomhed	ved	ændringer	 i	 nogle	 af	 terminalværdiens	parametre.	Det	

fremgår	her,	at	aktiekursen	svinger	fra	29,72	til	38,23	ved	en	marginal	ændring	i	EBIT,	og	fra	

30,11	til	38,70	ved	ændring	af	NDA.		

	
Figur	24	- Følsomhedsanalyse	af	beta	og	rWACC		

Beta	 1,20	 1,30	 1,44	 1,60	 1,80	 2,00	 2,20	

rWACC	 4,52%	 4,82%	 5,23%	 5,70%	 6,29%	 6,88%	 7,47%	

Aktiekurs	 86,82	 53,66	 33,98	 23,19	 15,97	 11,71	 8,89	

	

																																																								
289	Egen	tilvirkning	
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Her	ses	hvilken	effekt	ændringer	 i	betaværdien	har	på	henholdsvis	rWACC	og	aktiekursen.	Og	

en	 marginal	 ændring	 af	 betaværdien	 viser	 at	 aktiekursen	 svinger	 fra	 23,19	 til	 53,66,	 med	

andre	ord	har	beta	værdien	meget	stor	betydning	for	aktiekursen.		

	

4.6 Delkonklusion		

RIDO-modellen	 blev	 valgt	 som	 værdiansættelses	model,	 fordi	 den	 tager	 udgangspunkt	 i	 de	

bogførte	 værdier.	 Herefter	 blev	 der	 foretaget	 et	 estimat	 for	 kapitalstrukturen	 baseres	 på	

gennemsnittet	for	branchen.	Resultatet	her	af	var	en	kapitalstruktur	bestående	af	20%	NFF	og	

80%	egenkapital.		

	

Herefter	blev	rWACC	fastsat	på	baggrund	af	aktiens	unlevered	betaværdi	samt	den	estimerede	

kapitalstruktur.	Resultater	heraf	var	en	rWACC	på	5,23%.		

	

Budgetperioden	blev	fastlag	ud	fra	Ole	Sørensens	grovskitse,	og	budgetperioden	blev	fastlagt	

til	ti	år.		

	

Budgettet	blev	fastlag	på	baggrund	af	den	nuværende	regnskabssituation	samt	estimater	for	

den	fremtidige	selskabets	udvikling.	Herefter	lede	RIDO-modellen	til,	at	den	teoretiske	værdi	

af	Zendesks	aktie	var	33,98	USD.		

	

Efterfølgende	 blev	 der	 foretaget	 en	 følsomhedsanalyse	 på	 denne	 beregning,	 og	 af	 de	 valgte	

følsomhedsfaktorer	 rWACC,	 g,	 EBIT,	 NDA	 og	 beta,	 var	 det	 her	 opsigtsvække,	 at	 betaværdien	

havde	markant	indflydelse	på	aktiekursen.		

Kapitel	5 Konklusion	

Formålet	med	denne	rapport	var	at	værdiansætte	selskabet	Zendesk	med	udgangspunk	i	en	

fundamentalanalyse.	Indsigten	fra	denne	analyse	skulle	bruges	til	at	fastlægge	et	budget	samt	

en	 værdiansættelse	 af	 selskabet,	 for	 derved	 at	 kunne	 finde	den	 teoretiske	værdi	af	Zendesk	

Ink.	Ultimo	2015.	
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Værdien	 bestemmes	 ved	 blandt	 andet	 at	 analysere	 de	 faktorer,	 som	 har	 væsentlig	

indflydelse	på	selskabet.		

	

Analysen	 viste	 at	 Zendesk	 applikationen	 havde	 en	 høj	 brugervenlighed,	 og	 man	 ud	 over	

supportapplikationen	 kunne	 abonnere	 på	 en	 lang	 række	 komplementære	 applikationer,	

hvoraf	nogle	af	disse	også	var	udviklet	af	Zendesk.		

	

Ud	 fra	 Zendesks	 markedsposition	 kunne	 det	 konkluderes,	 at	 Zendesk	 har	 et	 stærkt	

supportprodukt	samt	nogle	tilføjelses	applikationer,	som	står	godt	i	forlængelse	af	dette.		

	

Det	er	min	opfattelse,	at	der	er	en	udbredt	kundetilfredshed	bland	brugerne,	og	dette	menes	

at	afspejles	i	efterspørgslen.	

	

Gennem	 den	 eksterne	 analyse	 blev	 det	 belyst,	 at	 der	 var	 stort	 markedspotentiale	 for	 et	

salgsværktøj.	 Dette	 blev	 vurderet	 ud	 fra	 omsætningen	 hos	 de	 konkurrenter	 med	 et	 sådan	

værktøj.		

	

Omverdenanalyse	 viste	 en	 række	 forhold,	 som	 kunne	 få	 indflydelse	 på	 den	 fremtidige	

omsætning.	De	fremtræden	forhold	her,	var	den	teknologiske	udvikling	og	kundetendenserne,	

som	 vurderes	 at	 have	 en	 positiv	 effekt	 på	 efterspørgslen	 af	 supportværktøjer.	 Yderligere	

vurderes	ændringer	på	udbuds-	og	efterspørgselssiden	af	valuta	at	udgøre	de	største	trusler	

for	Zendesks	fremtidige	vækst,	da	de	er	stærkt	afhængige	af	at	kunne	tiltrække	investorer,	og	

uro	på	disse	to	parametre	vil	påvirke	investorenes	krav	om	udbytte.	

	

Ud	over	de	strategiske	faktorer,	rummer	Zendesks	resultater	gennem	de	seneste	år	også	

centrale	informationer,	der	indgår	til	bestemmelsen	af	virksomhedsværdien.		

	

Det	var	her	tydeligt,	at	Zendesks	langsigtede	vækststrategi	afspejles	af	regnskaberne.	Her	var	

selskabets	ROE,	ROIC,	OG	og	AOH	utilfredsstillende.	Deres	FGEAR	var	dog	på	et	pænt	niveau.	

Selvom	netto	 låneomkostningerne	r	var	høje,	vagte	dette	 ikke	den	store	opsigt,	da	seksabet	

lån	var	afviklet.	Deres	SPREAD	dog	ikke	tilfredsstillende.		
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En	 nærmere	 analyse	 af	 regnskabstallene	 at	 både	 den	 driftsskabte	 likviditet	 samt	

egenfinansieringsevnen	var	negativ.	 Investeringsgraden	var	til	gengæld	virkelig	høj,	grundet	

aktivering	af	goodwill	og	immaterielle	aktiver	ved	opkøb	af	virksomheder.		

	

Soliditetsgraden	 og	 Nettosoliditetsgrad	 adskilte	 sig	 fra	 hinanden	 grundet	 en	 større	 likvid	

andel	i	balance	summen.	Soliditetsgraden	lå	dog	på	et	tilfredsstillende	niveau.	

	

Deres	Cash	Earning	Per	Share	var	i	perioden	negativ,	hvilket	er	et	skuffende	signal	at	sende	til	

investorer.	

	

Driftsbindingen	var	på	et	levere	niveau	i	2015,	og	denne	må	derfor	ventes	at	sige	i	forbindelse	

med	de	fremtidige	investeringer.		

	

Derudover	var	overlevelsesgrad	negativ	i	perioden,	hvilket	også	er	et	dårligt	signal	at	sende	til	

investorerne.		

	

Ekspansionsgrad	 var	 på	 et	meget	 høj	 og	 samtidig	 stigende	 i	 perioden,	 hvilket	 anses	 for	 at	

kunne	giver	Zendesk	muligheden	fastholde	væksten	fremadrettet.	

	

Inden	 værdiansættelses	 kunne	 indledes	 var	 det	 her	 essentielt	 at	 analysere	 Zendesks	

fremtidige	indtjeningsmuligheder.	

	

Først	 blev	 budgetperioden	 fastsat	 til	 ti	 år.	 Dette	 skete	 på	 baggrund	 af	 Zendesks	

konkurrencemæssige	fordel	samt	branchens	vækstudsigter.		

	

På	 baggrund	 af	 den	 store	 historiske	 vækst,	 var	 mine	 forventninger	 til	 den	 fremtidige	

indtjening	 positiv.	 Her	 var	 nutidsværdien	 for	 den	 samlede	 budgetperiode	 -85.278	 og	

2.861.681	t.USD	for	terminalperioden.		
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Dette	 ledte	 til	 at	 aktiekursen	kunne	 fastsættes	 til	33,98	 USD.	Dette	er	over	markedsprisen,	

som	dags	dato	d.	14.	september	2016	ligger	på	29.39	USD.290	Det	konkluderes	derfor,	at	denne	

aktie	er	undervurderet,	og	man	som	investor	ville	kunne	hente	en	kursgevinst	på	sigt,	ved	at	

købe	denne	aktie.		

	

	 	

																																																								
290	http://www.nasdaq.com/symbol/zen	14.9.2016	
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Bilag	1	Screenshots	af	systemet	fra	Zendesk	
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Bilag	2	Interview	med	Henrik	K.	Jørgensen	fra	Zendesk	
Mikkel	Sanderhoff:	Jeg	har	i	dag	fornøjelsen	af	at	møde	Henrik	Kok,	og	Henrik	vil	du	fortælle	

lidt	om	dig	selv?	

Henrik:	Yes,	jeg	hedder	Henrik	Kok	Jørgensen	og	jeg	arbejder	for	firmaet	Zendesk,	og	det	har	

jeg	gjort	 i	knap	tre	år.	 Jeg	har	arbejdet	 i	den	københavnske	afdeling	af	Zendesk	 i	cirka	to	et	

halvt	år	og	så	har	 jeg	snart	været	et	halvt	år	 i	den	amerikanske	afdeling	nærmere	bestemt	i	

San	Fransisco,	også	det	som	vi	kalder	hovedkvarteret.	Der	arbejder	 jeg	som	senior	software	

engineer	og	har	været	primært	 tilknyttet	det	produkt,	der	hedder	helpcenter,	men	har	også	

arbejdet	 på	 tværs	 af	 rigtig	 mange	 andre	 produkter,	 af	 rigtig	 mange	 andre	 teams	 rundt	

omkring	i	verden.	

	

Mikkel:	Hvad	sidder	du	og	udvikler,	er	det	et	specielt	produkt	i	har	gang	i,	eller	hvad	sidder	du	

og	roder	med	nu?	

	

Henrik;	Zendesk	er	struktureret	sådan	så	man	typisk	sidder	i	teams.	Det	er	meget	med,	at	det	

ikke	så	topstyret,	så	der	er	mange	teams	som	er	autonome	teams,	og	kan	styre	sig	selv,	og	de	

teams	har	så	fokusområder,	hvor	et	team	typisk	har	ansvaret	for	et	helt	produkt	eller	delvis	

noget	 af	 et	 produkt.	 Jeg	 er	 lige	 blevet	 flyttet	 over	 på	 et	 nyt	 team,	 som	 har	 ansvaret	 for	 et	

produkt,	der	er	lanceret	i	dag,	det	er	det,	der	hedder	inbox,	som	også	kommer	fra	Zendesk.	Før	

det	har	jeg	arbejdet	på	det	produkt,	der	hed	helpcenter,	 jeg	har	også	været	med	til	at	splitte	

helpcenter	ud	i	et	nyt	produkt,	der	hed	knowledge	bank,	tror	jeg	det	er	blevet	brandet	som.	Så	

ja,	jeg	sidder	på	inbox	pt,	er	nok	det	korte	svar.	

	

Mikkel:	Har	man	nogle	projekter	kørende	rettet	mod	nye	kunder?	

	

Henrik:	Absolut,	det	er	det	projekt,	jeg	sidder	på	nu,	er	blandt	andet	med	til	det.	Det	produkt	

vi	laver,	er	et	produkt,	der	er	i	beta	pt,	og	vi	prøver	at	få	fat	i	de	mindre	kunder,	som	måske	

ikke	har	brug	for	den	store	Zendesk	pakke,	men	måske	bare	mere	leder	efter	at	løse	et	enkelt	

problem,	som	er	det	at	have	en	fælles	indbakke,	for	at	oversætte	det	til	dansk	og	i	det	håb,	der	

håber	vi	på	at	kunne	tiltrække	de	mindre	kunder	ind	i	butikken.	Så	længe	det	er	beta,	så	vil	det	

altid	være	gratis,	og	det	er	 jo	 i	den	grad	noget	med	at	 tiltrække	 folk,	der	 ikke	har	så	mange	
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penge	på	kontoen	lige	pt,	eller	på	egenkapitalen	og	håbet	er	jo	selvfølgelig,	at	når	de	har	været	

kunder	i	et	stykke	tid,	så	vil	de	måske	over	at	bruge	den	store	Zendesk,	den	store	løsning.	

Derudover	 så	 er	 der	 vistnok	 lige	 lavet	 ny	 prissætning	 tror	 jeg	 også,	 og	

produktsammensætning	 til	 Zendesks	 eget	 produkt,	 deres	 core	 produkt,	 som	 er	 det	 her	

support	software,	som	også	tilbyder	de	her	starterpacks,	som	er	en	billig	 indgangsvinkel,	og	

håbet	er	selvfølgelig,	at	du	gror	med	Zendesk	og	så	skal	helt	op	og	bruge	den	helt	store	pakke	

til	sidst	i	det	der	abonnements	ordning	vi	nu	har.	

	

Mikkel:	 I	 har	 tidligere	 fokuseret	 på	 mindre	 og	 større	 virksomheder,	 mellemstore	

virksomheder,	har	i	noget	som	er	rettet	mod	større	virksomheder,	eller	hvordan	kan	det	være	

man	har	fokuseret	på	det?	

	

Henrik:	 Altså	 Zendesk	 de	 startede	 som	 enhver	 anden	 virksomhed,	 eller	 mange	 andre	

virksomheder,	med	tre	gutter,	en	etage	ah	en	stuelejlighed	og	så	er	de	jo	groet.	De	har	fået	fat	i	

nogle	 små	 kunder,	 på	 daværende	 tidspunkt	 små	 kunder,	 og	 de	 kunder	 er	 så	 groet	 meget	

større	og	de	har	holdt	 fast	 i	Zendesk,	 så	Zendesk	er	 ligesom	vokset	med	kunderne.	Det	kan	

man	godt	se	 firmaet	bærer	præg	af.	De	har	 fået	mere	og	mere	enterprise	 løsninger	på.	Hvis	

man	var	i	de	tidligere	år	i	Zendesk,	så	var	holdningen	sådan	lidt	at	enterprise,	det	var	ligesom	

det	man	kæmpede	 imod,	de	etablerede	spillere	på	markedet,	 som	 ikke	kunne	 finde	ud	af	at	

lave	brugervenlige	supportsystemer.	Nu	har	man	ligesom	groet	med	de	her	kunder.	Uber	for	

eksempel,	 som	 er	 en	 kæmpe	 kunde,	 de	 har	 brug	 for	 nogle	 af	 de	 enterprise	 features,	 de	

kommer	for	eksempel	og	spørger	efter	en	Service	License	Agreement,	det	ville	vi	jo	aldrig	få	

forespurgt	fra	en	lille	virksomhed.	Eller	det	kan	være	sådan	noget	som	safe	harbour	data,	hvor	

skal	det	være	henne.	Der	kommer	de	der	features	requests	fra	de	store	virksomheder,	det	er	

trods	alt	dem,	der	lægger	mange	penge	i	kassen,	så	man	reagerer	lidt	efter	dem,	og	når	man	så	

ligesom	har	groet	det	her,	jamen	så	bliver	man	lidt	mere	uattraktiv	for	de	små	kunder,	for	de	

har	ikke	brug	for	alle	de	der	ting,	muligvis	ikke,	og	så	er	det	jo	man	skal	finde	ud	af,	hvordan	

har	du	et	produkt	som	både	appellerer	til	de	store,	de	kunder	du	har	i	dag,	og	eventuelt	andre	

store	kunder	som	du	også	gerne	vil	have	fat	og	samtidig	er	attraktiv	for	de	små	kunder.	

	

Mikkel:	Så	I	dag	fungerer	det	sådan	så	man	har	ét	produkt,	som	i	og	for	sig	er	til	alle,	sådan	one	

size	fits	all?	
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Henrik:	 Ja,	 og	 så	 kan	 du	 så	 lave	 tilvalgspakker	 oven	 på	 det	 her,	 så	 der	 er	 ligesom	 core	

produktet,	 som	består	 af	 support	men	man	kan	 for	 eksempel	 også	 købe	 tilvalgsprodukter	 i	

form	af	analyse	moduler,	hvis	man	vil	have	det,	også	typisk	efterspurgt	af	store	enterprises,	

som	 gerne	 vil	 have	 sådan	 lidt	mere	 dybde	 i,	 hvordan	 kører	 hjulene	 egentligt	 rundt	 og	 kan	

sammenligne	data	over	tid.	For	eksempel	hvordan	performer	de	og	alle	de	her	ting,	noget	som	

mindre	virksomheder	måske	ikke	har	så	meget	fokus	på.	

	

Mikkel:	Har	i	nogle	af	de	større,	helt	store	virksomheder	i	sigte,	som	Apple,	Hp,	Intel?	

	

Henrik:	Som	konkurrenter?	

	

Mikkel:	Som	udbyder	af	support	til	de	virksomheder?	

	

Henrik:	Apple	er	jo	en	kunde	hos	Zendesk.	Det	ved	jeg	faktisk	ikke	om	er	officelt,	men	det	er	

de	 i	 hvert	 fald.	 Nej,	 egentlig	 ikke,	 jeg	 tror	 HP,	 har	 måske	 på	 et	 tidspunkt	 haft	 deres	 eget	

support,	men	de	er	i	hvert	fald	så	er	det	som	konkurrenter	

Vi	vil	gerne	tilbyde	support,	vi	vil	gerne	sælge	vores	produkt	til	Apple,	vi	vil	gerne	sælge	det	til	

HP,	 vi	 vil	 gerne	 sælge	 det	 til	 de	 andre	 store	 virksomheder,	 vi	 har	 også	 en	 del	 af	 dem	 som	

kunder	i	dag.		

Jeg	ved	ikke	om	det	besvarer	spørgsmålet.	

	

Mikkel:	Hvad	er	udsigtsmulighederne	for	de	nye	produkter.	Du	siger,	at	i	går	efter	de	mindre	

kunder,	hvad	vil	i	tilbyde	til	dem?	

	

Henrik:	Vi	vil	 tilbyde	et	produkt,	som	hjælper	dem	med	at	 løse	et	problem	rigtig	godt.	Vi	vil	

gerne	have,	at	vi	er	med	i	den	pakke	som	nystartede	virksomheder	vælger.	Man	går	typisk	ud	

som	nystartet	virksomhed,	og	vælger	sådan	en	palette	af	produkter.	Det	vil	typisk	være	google	

apps,	hedder	det	så.	Så	man	 får	en	solid	email-klient	og	man	 får	den	her	 tilsvarende	Office-

pakke	som	er	google	docs,	og	det	er	sådan	en,	den	tager	alle	start	ups	næsten	i	dag,	og	så	skal	

de	ud	at	finde,	måske,	nå	men	hvordan	løser	vi	fælles	email	problemet,	nå	men	der	kan	vi	jo	

prøve	at	tage	for	eksempel	Zendesk	til	at	løse	det,	og	det	kan	så	også	blive	support,	men	det	
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kan	 også	 virke	 som	 fælles	 email	 indbakke,	 og	 der	 vil	 vi	 være	meget	mere	 fokuseret	 på	 det	

område,	for	at	tilbyde	et	produkt	specifikt	mod	dem	uden	at	forlade	de	store	kunder	som	vi	

har	i	dag.	Det	er	især	sådan	noget	som	inbox	produkter	kan	hjælpe	med,	altså	simpelthen	bare	

tiltrække	de	her	små	virksomheder,	som	gerne	vil,	som	bare	lige	er	startet	og	alle	nystartede	

virksomheder,	de	har	jo	den	her	ide	om	at	de	gror	sig	store.	Vi	kalder	dem	at	de	allesammen	

er	de	her	unicorns.	Det	tror	de	i	hvert	fald	når	de	starter.	De	skal	alle	sammen	vokse	sig	store,	

men	 lige	nu	har	de	 ikke	brug	 for	den	der,	altså	de	har	 ikke	brug	 for	det	super	topavanceret	

system.	Det	er	ikke	det	de	har	brug	for	lige	nu.	De	har	bare	brug	for	en	fælles	email	indbakke	

for	eksempel,	det	kan	løse	deres	support	her	og	nu.	Det	kan	også	løse	mange	andre	problemer	

at	have	den	her	fælles	indbakke.	

	

Mikkel:	Det	var	stort	set	hvad	jeg	havde.	Du	skal	have	tusind	tak	for	det	

	

Henrik:	Jep,	og	velkommen.		



	

105	

Bilag	3	Interview	med	Anders	Dyrsø	fra	Topdesk	

Mikkel	Sanderhoff.	Jeg	har	i	dag	fornøjelsen	af	at	sidde	med	Anders	Dyrsø,	og	Anders	kan	du	

fortælle	lidt	om	dig	selv.	

	

Ja,	 jamen	 jeg	 hedder	 Anders,	 jeg	 arbejder	 hos	 Topdesk,	 hvor	 jeg	 er	 service	 manamengt	

konsulent,	jeg	startede	ud	med	at	være	support	hos	Topdesk,	kundesupport	og	så	bevægede	

jeg	mig	over	mod	konsulent.	 Jeg	har	været	ansat	hos	Topdesk	i	 lige	over	to	år,	og	har	været	

konsulent	 i	et	år,	halvandet,	der	var	sådan	en	overgang	hvor	 jeg	var	 lidt	af	hvert.	Så	det	 jeg	

laver	i	dag	det	er	kundebesøg,	nyinstallationer,	nyopsætning	af	Topsdesk	hos	kunder,	det	kan	

også	være	nogle	specialløsninger	til	kunder,	til	eksisterende	kunder,	så	der	er	lidt	forskellige	

arbejdsopgaver	der.		

	

Mikkel:	Hvor	lang	tid	har	du	været	hos	Topdesk?	

Anders:	I	to	år,	hvor	jeg	så	har	været	konsulent	i	halvandet	år.	

	

Mikkel:	Og	fortæl	mig	en	gang,	hvordan	fungerer	jeres	system,	i	forhold	til	jeres	konkurrenter,	

hvordan	skiller	jeres	systemer	ud?	

	

Anders:	Generelt	er	vores	system	modulopbygget,	så	simple	eller	 ikke	så	komplekse	kunder	

kan	nøjes	med	hvad	der	vil	svare	til	Zendesk	 løsning	med	ticket	eller	 incident	management,	

nogle	 kunder	 vil	 så	 også	 gerne	 have	 noget	 konfiguration	management	 hardware	 så	 de	 kan	

knytte	 det	 til	 de	 rigtige	 brugere,	 og	 kan	 fejlmelde	 på	 hardware,	 der	 statistisk	 set	 også	 kan	

vises,	altså	man	kan	rapportere	på	mange	fejl	og	forskellige	hardware,	udover	det	har	vi	andre	

moduler;	 chain	management,	 problem	management,	 product	management	 og	 en	 hel	 række	

andet	 drifthåndtering	 tilbagevendende	 opgaver	 alt	 muligt,	 så	 altså	 vores	 kerneprodukt	 er	

incident	management	ligesom	det	sikkert	også	er	for	zendesk	og	mange	andre,	men	man	har	

mulighed	for	at	tilkøbe	flere	moduler	der	så	integrerer	rundt	om	incident	management	

	

M:	kan	du	prøve	at	uddybe	hvad	 incident	management	og	operation	management,	hvad	det	

er?	
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A:	 Ja,	 det	kan	 jeg	godt.	 Incident	management,	 altså	hele	Topdesk	er	baseret	på	eller	 i	 hvert	

inspireret	 af	 Intel	 begreberne	 incident	 change	 problem	 og	 sådan	 noget	 lignende	 cmdb	

configuration	management,	så	mange	af	begreberne	i	Topdesk	kommer	derfra	og	forklaringen	

er	så	også	efter	itel	begreberne,	altså	vi	har	ikke	så	mange	kunder	der	bruger,	altså	der	fuldt	

ud	går	Itel,	det	er	der	nok	heller	ikke	særlig	mange	i	Danmark	der	gør	overhovedet,	for	det	vil	

kræve	 en	 helt	 anden	 struktur	 i	 deres	 virksomheden	 end	 de	 sikkert	 er	 klar	 til.	 Men	 der	 er	

nogen	der	også	lader	sig	insipirere	af	Itel	

	

M:	hvad	er	itel?	

	

A:	 Jamen	det	 er	 best,	 en	 samling	 af	 best	 practice	 for	 hvordan	man	 løser	 incidents,	 hvordan	

man	 behandler	 changes,	 hvordan	 man	 begår	 sig,	 og	 også	 en	 masse	 hvilke	 services	 man	

tilbyder	sine	brugere	

Der	 er	 mange	 ting,	 men	 lige	 incident	 management	 er	 kundehenvendelser,	 bruger	

henvendelser,	fejl,	henvendelser,	spørgsmål	kan	de	som	sådan	også	komme	med	og	de	fejl,	det	

kan	så	være	noget	der	stadig	eksisterer,	og	så	kunne	det	blive	til	et	problem,	eller	det	kunne	

være	 noget	 der	 kræver	 en	 ændring	 i	 et	 produktionsmiljø,	 ny	 server,	 server	 der	 skal	

genstartes,	ændring	i	et	eller	andet	forretningskritisk	system,	det	kræver	så	en	change	og	det	

kræver	at	der	er	et	eller	andet	godkendelses-flow	der	bliver	fulgt	inden	man	bare	går	ind	og	

ændrer	i	hvordan	SAP	virker	eller	et	eller	andet	større	system,	ERP	system	eller	sådan	noget.	

	

M:	Så	jeres	system	kan	håndtere	opgaver	der	er	mere	teknisk	karakter.	

	

A:	ja,	det	kan,	det	er	sådan	set	lige	meget	hvilken	karakter,	hvilken	type	det	er	af	opgaver,	for	

det	 behøver	 ikke	 være	 super	 teknisk	 før	 det	 er	 et	 change	 forløb,	 det	 kan	der	 være	med	 alt	

muligt,	men	 ja,	vores	kunder	er	primært	 IT	afdelinger,	der	bruger	vores	system,	men	vi	 ser	

flere	 og	 flere	 kunder	 der	 begynder	 der	 at	 brede	 det	 i	 deres	 organisation,	 så	 også	 facility	

manament,	FM,	HR-management	også	kommer	på	og	andre	afdelinger	hvis	man	nu	har	det,	så	

det	er	et	system	at	man	ligesom	er	fælles	om	i	organisationen	og	bruger	det	på	samme	måde	

rundt	 omkring,	 for	 eksempel	 kan	 det	 være,	man	 kan	 f.eks	 bruge	 det	 hvis	 der	 starter	 en	 ny	

medarbejder,	 jamen	 altså	 han	 skal	 oprettes	 i	 AD,	 det	 er	 noget	 IT,	 han	 skal	 måske,	 de	 skal	
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skrive	 under	 på	 deres	 kontrakt	 der	 skal	 indsamles,	 jamen	 det	 er	 HR,	 der	 skal	 opsættes	 et	

skrivebord,	det	er	handymand,	eller	altmuligmand,	eller	hvad	man	nu	har,	eller	noget	fm,	der	

skal	 indkøbes	noget	hardware	der	også	 skal	 installeres,	 det	 er	 IT	 igen,	 så	hele	organisation	

kan	 som	 sådan	 blive	 involveret	 i	 en	 ny	 medarbejder	 der	 starter	 og	 det	 kan	 vores	 system	

formidle,	kan	man	sige.	

	

M:	Er	det	sådan	en	generel	trend,	der	er	kommet	hos	jeres	trend	at	der	er	flere	afdelinger	der	

skal	kunne	tilgå	systemet.	

	

A:	 ja	det	er	det	 faktisk,	vi	har	også	selv	 lagt	vægt	på	det,	det	her,	den	her	trend	med	shared	

service	center	at	brugeren	har	et	sted	de	går	hen	og	der	kan	de	få	hjælp	til	det	hele,	så	søgere	

systemet	for,	eller	dem	der	sidder	og	arbejder,	for	at	det	ryger	det	rigtige	sted	hen,	ikke	noget	

med	at	henvise	brugeren	til	et	andet	sted	hvis	de	skal	have	noget	HR	eller	noget	handyman	

eller	 noget	 It	 eller	 et	 eller	 andet	 hjælp,	 det	 er	 ét	 system,	 hvor	 de	 kan	 fra	

selvbetjeningsportalen	 for	 ekempel,	 kan	 de	 få	 det	 hele.	 Der	 får	 de	 et	 udbud	 af	 de	 services	

deres	organisation	tilbyder,	så	alt	efter	hvad	de	skal	have	lavet,	eller	hvad	fejlen	er,	så	kan	de	

finde	det	der	fra	hele	organisationens	forskellige	afdelinger,	så	ja	det	er	en	trend	vi	ser	mere	

og	mere,	 og	 gså	 prøver	 at	 gøre	 vores	 kunder	 opmærksom	 på,	 at	 de	 kunne,	 de	 kan	 direkte	

bruge	systemet	til	det,	det	er	ikke	noget	som	sådan	de	behøver	at	tilkøbe.	

	

M:	Hvordan	ser	jeres	strategi	ud,	er	der	planlagt	at	fokusere	på	en	bestemt	målgrupper	eller	

hvad	har	i	på	tegnebrættet.	

	

A:	 vi	 har	 hele	 tiden	 haft	 vores	 sweet	 spot	 på	 den	 midterste	 del	 af	 markedet,	 ikke	 for	

komplekse	kunder	men	heller	ikke	for	simple,	der	er	eksmepler	på	at	vi	har	forsøgt	os	med	en	

simpel	kunde	og	så	er	kunden	vokset,	og	så	vokser	vores	system	også	med	dem,	netop	fordi	vi	

den	mulighed	at	udvide	systemet	med	flere	moduler,	så	det	kan	godt	være	at	kunden	starter	

med	 en	 Zendesk	 agtig	 løsning	 bare	 med	 ticket	 management	 eller	 incident	 amanagemenet,	

eller	hvad	man	nu	kan	kalde	det	og	så	på	et	tidspunkt	finder	de	ud	af	at	nu	har	vi	behov	for	

noget	change	management	også	eller	nu	har	vi	behov	for	noget	andet.	Jeg	har	lige	været	ved	to	

kunder	 for	nylig,	 der	begge,	 da	 vi	 var	 i	 gang	med	at	 installere	det,	 de	 startede	bare	med	at	

sætte	 det	 op	 også,	 de	 startede	 bare	 med	 incident	 management,	 faktisk	 også	 hardware	
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configuration	management,	men	de	vidste	allerede	der,	det	vidste	de	da	de	købte	det,	at	på	et	

tidspunkt	på	kort	sigt,	ville	de	have	change	management	også,	men	de	startede	 lige	ud	med	

det	 her	 for	 at	 få	 en	 føling	med	produktet	 og	 komme	 godt	 ind	 i	 produktet	 og	 ikke	 drukne	 i	

funktioner	 kan	 man	 sige,	 så	 det	 ser	 vi	 også	 tit.	 De	 typiske	 kunder	 vi	 har,	 det	 er	 meget	

forskelligt,	mest	 vil	 jeg	 sige	 at	det	 er	 IT-afdelinger	 vi	 har,	 vi	 har	også	 et	par	 enkelte	 facility	

management	kunder	men	for	det	meste	er	det	IT	virksomheder,	vi	har	en	masse	kommuner	

også,	 deres	 IT-afdelinger,	 men	 og	 igen	 ser	 vi	 mere	 det	 her	 med	 at	 det	 breder	 sig	 ud	 i	 de	

forskellige	afdelinger.	 Jeg	 tror	vi	har	en	enkelt	kunde	der	startede	som	facility,	men	så	kom	

deres	 IT-afdeling	på	 lige	pludselig.	De	blev	overtalt	 af	den	 løsning	 som	Topdesk,	 selvom	de	

som	sådan	kom	fra	et	andet	produkt	selv,	som	de	ikke	var	så	tilfredse	med.	Men	vi	har	mange	

forskellige	typer	kunder,	vi	har	små,	store,	Jysk.	

Mikkel:	Hvem	ser	i	som	jeres	konkurrenter?		

	

A:	Jamen	efterhånden,	altså	med	hensyn	til	kommuner,	så	er	der	udbudsrunder	eller	hvad	det	

nu	hedder,	så	der	møder	vi	direkte	nogen,	andre	gange,	så	prøver	vi	at	trække	ud	af	kunderne,	

hvad	de	måske	gik	med	i	stedet	for,	eller	hvem	de	ellers	er	interesseret	i.	Det	kommer	meget	

an	 på	 kunden,	 hvis	 det	 er	 en	 større	 kompleks	 kunde,	 coop,	 store	 kommuner	 f.eks,	 så	 er	 vi	

typisk	oppe	imod	Service	Now,	der	er	en	efterhånden	blevet	en	stor	spiller	på	markedet,	tror	

det	 er	 et	 amerikansk	 firma,	de	 er	også	på	nogle	punkter	mere	komplekse,	 understøtter	 lidt	

mere	komplekse	kunder,	i	den	lavere	ende,	i	det	mindre	marked,	der	er,	der	er	det	mere	noget	

Zendesk,	jeg	synes	ikke	vi	møder	Zendesk,	så	forfærdeligt	meget,	ikke	hvad	jeg	lige	hører	fra	

vores	sælgere,	men	vi	har	nogle,	vi	har	faktisk	nogle	danske	produkter	vi	møder,	I	help,	tror	

jeg	det	hedder.	Der	er	et	par	andre	spillere	vi	møder	en	gang	i	mellem	der,	på	det	sådan	lidt	

mere,	mindre	marked.	Men	det	er	ikke	fordi	jeg	er	så	meget	mere	inde	i	vores	konkurrenter,	

det	er	mere	salgsafdelingen,	der	har	styr	på	dem,	de	møder	de	forskellige,	men	de	er	glade	for	

at	fortælle	når	vi	vinder	over	nogle	af	dem	vi	fast	kæmper	imod.	

	

M:	Og	når	i	så	får	en	kunde	i	hus,	hvordan	fungerer	det	så,	skal	der	bruges	tid	på	at	sætte	det	

op	og	tilpasse	det	til	hver	enkelt	kunde,	eller	hvordan	fungerer	det?	

	

A:	Ja,	det	vil	det	nok	skulle	altså	sådan	vi	plejer	at	sige	at	Topdesk	er	et	standard	system,	men	

det	kan	tilpasses	de	fleste	kunder,	så	det	kommer	lidt	an	på	hvad	de	har	af	forventninger,	hvad	



	

109	

de	har	processer	og	vi	gør	også	stort	nummer	ud	af	at	de	ikke	bare	får	et	værktøj,	at	vi	sætter	

det	op	så	det	passer	til	deres	processer	eller	vi	rådgiver	dem	omkring	deres	processer.	Hvis	vi	

kan	der	er	room	for	improvement	i	deres	processer,	så	prøver	vi	at	pointere	det,	at	den	her	

måde	så	kan	i,	så	udnytter	i	Topdesk	fuldt	ud	og	faktisk	forbedret	jeres	egen	proces,	så	det	vil	

vi	også	prøve	at	pointere,	der	er	nogle	kunder	der	ved	hvad	de	vil	have	og	bare	vil	fortsætte	

den	måde	de	arbejder	på	og	arbejdede	på,	det	kan	jo	så	være	svært	til	at	overtale	dem	om	at	

der	måske	er	metoder	der	er	bedre,	men	og	det	kommer	også	an	på	hvor	teknisk	dygtige	nogle	

kunder	 er,	 eller	 i	 hvert	 fald	 hvor	 hurtige	 de	 er	 til	 at	 opfange	 forskellige	 ting	 omkring	

produkter,	altså	det	er	rimelig	simpelt	at	bruge,	men	man	skal	måske	lige	se	det	en	gang	eller	

to,	lige	få	det	præsenteret,	men	som	sådan	for	nogle	af	de	simpleste	kunder,	kan	det	sættes	op	

på	en	dag.	Så	er	der	så	også	dem	der	har,	altså	mere	avancerede	processer	og	også	gerne	vil	

have	change	ind	og	alt	muligt,	 få	oprettet,	 få	opsat	nogle	change	processer	ikke,	så	tager	det	

læmngere	tid,	men	for	de	helt	simple	kunder,	der	er	teknisk	dygtige	og	ved	hvad	de	har	selv,	

har	 styr	på	hvad	der	 skal	 importeres	 af	personer	og	AD,	 altså	har	 styr	på	deres	 egen,	både	

proces	og	struktur,	det	kan	gøres,	det	kan	som	sådan	gøres	på	en	dag,	måske	to.	

	

M:	Så	hvis	man	er	lidt	teknisk	dygtig,	så	kan	det	lade	sig	gøre	at	selv	at	sætte	det	op?		

	

A:	Jaja,	altså	vi	har	et	par	enkelte	kunder,	der	faktisk	har	sat	det	op	selv,	det	kan	sagtens	lade	

sig	gøre,	jeg	vil	sige	at	det	var	lidt	synd	at	gøre,	fordi	vi	har	en	masse	viden	omkring	hvordan	

systemet	vil	passe	bedst	til	den	kunde	altså	på	baggrund	af	nogle	af	et	par	timer,	første	dag	får	

vi	ligesom	lagt	en	baseline	for	hvad	er	jeres	organisation,	hvad	vil	i	gerne	have	ud	af	det	her,	

hvad	 kommer	 i	 fra,	 hvordan	 arbejder	 i,	 og	 så	 sætter	 vi	 systemet	 op	 til	 at	 matche	 det,	

understøtte	det	og	måske	endda	forbedre	det	på	nogle	punkter.	Hvis	de	bare	selv	sætter	det	

op,	så	kan	der	være	nogle	ting	de	misser,	og	måske	ikke	får	den	bedste	start,	hvis	de	går	live	

med	et	produkt,	de	måske	ikke	helt	har	styr	på,	eller	der	er	nogle	ting	de	ikke	har	set	endnu,	

eller,	så	kunne	det	være	lidt	synd.	Så	lige	at	få	om	ikke	andet	en	dag	eller	to	med	til	at	starte	

med,	det	gør	 langt	de	fleste	kunder	også,	 jeg	tror	kun	det	er	et	par	enkelte	der	sætte	det	op	

selv,	men	som	sådan	kan	man.	

	

M:	Og	opsætningen	er	det	med	i	sådan	et	månedlig	betaling	eller	er	det	noget	man	skal	betale	

særskilt?	
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A:	 Som	 regel	 ligger	 der	 en	 startpakkeløsning,	 at	 de	 får	 produkter,	 licenser	 og	 nogle	

konsulentdage	 til	 at	 starte	 op	 alt	 efter	 deres	 størrelse	 og	 deres	 behov	 og	 deres	 tilkøb	 af	

moduler.	Så	der	vil	ligge	sådan	en	startpakke	på	installation,	og	opsætning	på	et	par	dage,	to	

tre	dage	typisk,	og	udover	det	,	så	er	der	noget	service	de	betaler	for	at	de	må	opdatere,	som	

de	har	lyst	til,	når	der	kommer	nye	versioner	af	Topdesk	og	til	at	de	kan	benytte	den	danske	

support.	

	

M:	Jeg	ved	ikke	om	vi	var	inde	på	det	lidt	før,	men	er	det	typisk	sådan	at	når	man	sidder	med	

en	IT	virksomhed,	så	er	der	behov	for	at	udvikle	produktet	og	tilpasse	det,	er	i	også	i	gang	med	

at	udvikle	på	Topdesk?	

	

A:	Ja,	bestemt.	Hele	tiden.	Der	kommer	en	ny,	større	version,	Topdesk,	det	hedder	som	sådan	

bare	Topdesk.	Vi	har	kørt	i	versioner	før,	3-4-5,	og	så	underversioner	til	den,	men	i	den	nye,	

dropper	 vi	 alle	 versioner,	 så	 det	 bare	 hedder	 Topdesk.	 Det	 får	 et	 kæmpe	 løft	 i	

selvbetjeningsportalen,	det	bliver	lavet	markant	om,	visuelt,	og	funktionelt	faktisk	også.	Der	er	

nogle	 visuelle	 ændringer	 til	 operatørdelen	 af	 det.	 Der	 hvor	 opgaveløseren	 er,	 men	

hovedvægten	er	den	brugervendte	oplevelse,	der	er	lavet	nogle	ret	fede	ting	der,	og	en	af	de	

ting	vi	også	har	med	her,	det	er	at	for	vores	kunder	der	benytter	sig	at	vores	hostede	løsning,	

sags-løsning	hedder	det,	det	er	software,	altså	service,	trådløs	??	Der	laver	vi	det	der	hedder	

continues	deployment,	og	det	betyder	at	de	ikke	selv	skal	opdatere,	eller	at	opdateringen	også	

sker	oftere,	så	vi	løbende	automatisk	opdaterer	deres	software,	de	kører	på.	Det	gør	Zendesk	

vist	nok	også,	for	der	kører	man	hele	tiden	på	deres.	Men	det	er	forholdsvist	nyt	for	os,	vi	har,	

jeg	tror	typisk	vi	har	haft	at	det	blev	opdateret	en	gang	hver	måned	eller	hver	anden	måned	

tror	 jeg,	 jeg	kan	 ikke	helt	huske	det,	men	det	her,	det	bliver	oftere	nu,	og	 faktisk	også	bare	

mindre	 at	 opdatere	 nu,	 batches,	 så	 hvis	 der	 bliver	 en	 eller	 anden	 fejl	 fra	 vores	 kunder,	 de	

melder	dem	 ind,	 så	bliver	det	 rettet,	 jeg	ved	 ikke	 indenfor	 for	en	uge	måske,	 så	det	er	også	

noget	vi	lægger	vægt	på	nu,	det	bliver	den	nye	metode,	er	at	vi	ligesom	leverer	opdatereringer,	

hvis	de	har	vores,	hvis	de	har	os	til	at	hoste.	Der	er	også	en	masse	kunder	der	har	det	hedder	

on	premise,	hvor	de	selv	har	installeret	det	på	deres	egen	server	et	eller	andet	sted,	de	vil	få,	

de	 vil	 ikke	 få	 opdateringer	 i	 samme	 hastighed	 som	 det,	men	 de	 har,	men	 de	 vil	 også	 have	

opdatereringer	til	rådighed,	som	bare	selv	kan	installere,	ligesom	de	kan	der.	Så	jo,	der	er	hele	
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ting	i	udvikling,	vi	har	nogle	ting	på	tegnebrættet	også	hvor	at	gøre	vores	ting	endnu	bedre.	Jo	

jo	vi	har	fast	udvikling,	jeg	tror	vi	har	80	udviklere	total,	40	i	Holland,	nogle	i	Tyskland,	nogle	i	

Ungarn,	 ja,	 jeg	 tror	 vi	 har	 omkring	 80	 udviklere,	 der	 sidder	 på,	 blandt	 andet	 udvikling	 og	

opdatering	 af	 vores	 nuværende	 løsninger	 og	 også	 sådan	 lidt	 altså	 tekniske	 løsninger,	 altså	

tilpasningsløsninger	til	nogle	kunder.	Det	går	vi	væk	fra,	at,	vi	vil	helst	ikke	tilpasse	kundernes	

løsninger,	vi	vil	hellere	have	at	de	holder	sig	indenfor	hvad	produktet	kan,	og	det	kan	egentlig,	

man	kan	komme	langt.		

	

M:	Er	det	nogle	nye	sådan	moduler	på	tegnebrættet?	

	

A:	 Nej,	 ikke	 hvad	 jeg	 lige	 ser	 det,	 jeg	 tro,	 nej,	 der	 er	 heller	 ikke	 rigtig	 kommet	 nogle	 nye	

moduler	 i	 lang	 tid,	 men	 de	 moduler	 der	 er,	 bliver	 bedre,	 bliver	 opdateret	 og	 bliver	 mere	

fokuseret	 på,	 hvad	 markedet	 efterspørger,	 på	 at	 gøre	 det	 mere	 serviceorienteret	 overfor	

brugere,	så	er	der,	så	bliver	der	lavet	lidt	om	i	nogle	af	de	moduler	der	er,	ja,	men	altså	det	er	

ikke	en	gang	alt,	jeg	ved	ikke	det	hele	om	det,	jeg	ved	lige	hvad	der	sker	sådan	nu	her,	men	jeg	

ved	 at	 der	 kommer	 nogle	 opdateringer	 til	 nogle	 af	 vores	 eksisterende	moduler,	 efter	 hvad	

kunderne	har	efterspurgt	og	hvad	trenden	ligesom	er.	

	

M:	Hvordan	med,	 har	 i	 chat-klient,	 eller	 noget	 voice	 call,	 eller	 sådan	noget	 implementeret	 i	

jeres	system?	

	

A:	Nej,	det	er	 ikke	rigtig	noget	vi	gør	os	 i,	vi	har	dog	en	ny	feature	der	kommer,	der	gør	det	

muligt	 for	 Topdesk	 kunder	 at	 kunne	 som	 sådan	 chatte	 direkte	 med	 deres	 leverandører,	

selvom	leverandøren	ikke	har	Topdesk,	så	får	de	sådan	et	login	til	en	side	hvor	de	kan	chatte,	

så	i	stedet	for	at	sende	e-mails	til	sine	leverandører,	så	det	er	det	sådan	en	chatklient,	hvor	de	

hele	tiden	kan	se	historikken	i	det,	i	stedet	for	e-mail,	og	det	er	integreret	i	Topdesk,	så	man	

kan	 se	 hvad	 man	 snakker	 med	 sine	 brugere	 og	 sine	 leverandører	 om.	 Så	 chat	 med	

leverandører	er	noget	der	kommer.	Hvis	du	mener	chat	med	brugeren	så	nej,	det	ligger	ikke	

lige	 i	kortene,	 som	 jeg	ser,	det	er	 ikke	sådan	at	vores	kunder	bruger	det,	aj,	 altså	men	vi	er	

integreret	til	Skype,	så	hvis	man	skypede	til	en	fra	help	desk	for	eksempel,	så	vil	du	kunne	tage	

samtalen	og	oprette	en	sag	når	du	have	løst	det,	eller	hvis	du	ikke	lige	løste	det	over	chattem,	

så	kunne	man	oprette	en	sag	gennem	det,	så	vi	kan	integrere	til	Skype.	



	

112	

	

M:	Kan	man	så	gemme	samtalerne	i	Topdesk	fra	Skype	eller?	

A:	Ja	ja,	det	tager	den	med,	hvis	du	løser	det	over	den,	men	gerne	for	statistiske	årsager	eller	

for	 rapportering	vil	oprette	 sagen,	eller	også	bare	 til	 en	anden	god	gang,	hvis	brugeren	 lige	

havde	glemt	hvad	der	blev	sagt,	så	kan	de	altid	gå	ind	på	deres	lukkede	sager,	så	kan	du	tage	

hele	samtalen	og	oprette	en	sag	på	baggrund	af	det,	oh	du	ved	jo	hvem	du	har	talt	med	og	det	

hele,	ja	ja	,	så	det	kan	man	som	sådan	godt.	Vi	kan	integrere	med	ret	mange	systemer,	det	er	

der	 også	 mange	 af	 vores	 kunder	 der	 har	 efterspurgt,	 der	 er	 et	 udviklingsprogram,	

udviklingssystem	der	hedder	Jera,	hvor	man	kan,	og	vi	faktisk	selv	bruger,	vi	bruger	det	til	at	

linke	 sager	 op	 til	 Jera	 projekter,	 det	 kan	 for	 eksempel	 projekt,	 der	 hedder	 Jera,	 der	 hedder	

udvikl	lige	en	eller	anden	knap	et	eller	andet	sted,	og	det	er	der	fire	kunder	der	har	spurgt	om	

igennem	nogle	sager,	så	linker	vi	de	fire	sager	op	på	det	her	Jera	projekt,	og	så	kan	udvikleren	

se,	eller	starte	med	de	projekter	der	måske	har	flest	sager	linket	til,	eller	der	har,	det	ved	jeg	

ikke,	der	estimeret	til	at	tage	kortest	tid,	vi	har	som	sådan	ikke	noget	med	Jera	at	gøre,	men	vi	

bruger	 det	 også	 som	værktøj	 til	 at	 udvikle,	 og	 når	 der	 bliver	 indrapporteret	 fejl	 eller	 box	 i	

Topdesk	så	bruger	vi	også	Jera	til	det	og	så	samler	vi	alle	de	her	fejlmeddelelser	for	brugeren,	

for	kunderne	op	på	samme	Jera	projekt,	så	det	er	også	bare	et	eksempel	på	en	integration	vi	

kan,	og	så	kan	vi	integrere	med	alt	hvad	der	har	en	database,	så	vi	kan	integrere	til	mange	ting.		

Generelt	med	Topdesk	kan	man	komme	rigtig	 langt	med,	altså	hvis	bare	 forstår	hvad	det	er	

brugeren,	kunden	vil	opnå	med	det,	det	kan	godt	være	Topdesk	ikke	kan	det	direkte,	men	vi	

plejer	at	kunne	finde	en	løsning,	og	altså	går	det	helt	galt	og	kunden	virkelig	brænder	for	at	få	

det,	så	kan	man	få	 lavet	en	tilpasning,	Det	er	vores	udviklere	 i	Holland,	der	 laver	det,	det	er	

ikke	altid	helt	billigt,	men	hvis	det	er	det,	der	skal	til,	for	at,	hvis	det	er	et	must	for	kunden	at	få	

det,	så	kan	de	få	lavet	sådan	en	tilpasning.	Hvis	det	skal	vises	på	en	helt	speciel	måde,	hvis	det	

skal	have	en	helt	speciel	funktion,	der	er	mange	muligheder.	

	

M:	Jeg	tror	ikke,	jeg	har	mere.	

	

A:	Nej	

	

M:	Du	skal	have	tak	for	det.	

A:	Jamen	velbekomme	da.	
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Bilag	3	Reformulering	af	balancen	

	
Condensed	Consolidated	Balance	Sheets	 2015	 2014	 2013	

	
(In	thousands	except	par	value)	

	 	
		

	
Assets	

	 	
		

	
Current	Assets:	

	 	
		

	
Cash	and	cash	equivalents	 216.226	 80.265	 53.725	

FA	 Marketable	securities	 29.414	 42.204	 9.889	

DA	 Accounts	receivable	net	of	allowance	for	doubtful	accounts	of	264	and	282	respectively	 26.168	 11.523	 7.237	

DA	 Prepaid	expenses	and	other	current	assets	 11.423	 5.013	 3.008	

	
Total	current	assets	 283.231	 139.005	 73.859	

FA	 Marketable	securities	noncurrent	 22.336	 9.205	 2.225	

DA	 Property	and	equipment	net	 56.540	 41.895	 15.431	

DA	 Goodwill	and	intangible	assets	net	 57.050	 14.152	 0	

	
Other	assets	 3.529	 1.531	 1.221	

	
Total	assets	 422.686	 205.788	 92.736	

	 	 	 	 	

	
Liabilities	redeemable	convertible	preferred	stock	and	stockholders’	equity	-deficit	 		 		 		

	
Current	liabilities:	

	 	
		

DF	 Accounts	payable	 9.332	 4.763	 3.685	

DF	 Accrued	liabilities	 9.742	 7.689	 4.648	

DF	 Accrued	compensation	and	related	benefits	 14.115	 11.738	 4.618	

DF	 Deferred	revenue	 84.210	 50.908	 28.473	

FF	 Current	portion	of	credit	facility	 —	 3.041	 365	

DF	 Current	portion	of	capital	leases	 —	 10	 364	

	
Total	current	liabilities	 117.399	 78.149	 42.153	

DF	 Deferred	revenue	noncurrent	 1.405	 823	 575	

FF	 Credit	facility	noncurrent	 —	 3.911	 23.395	

DF	 Other	liabilities	 10.592	 9.199	 1.520	

	
Total	liabilities	 129.396	 92.082	 67.643	

FF	 Redeemable	convertible	preferred	stock	par	value	0,01	per	share	 —	 —	 71.369	

	 	
		

	 	

	
Stockholders’	equity	-deficit:	 		 		 		

EK	 Common	stock	par	value	0,01	per	share	 905	 755	 229	

EK	 Additional	paid-in	capital	 511.183	 246.000	 18.591	

EK	 Accumulated	other	comprehensive	income	-loss	 -2.225	 -528	 10	

T	 Accumulated	deficit	 -215.921	 -131.869	 -64.454	

EK	 Treasury	stock	at	cost	 -652	 -652	 -652	

	
Total	stockholders’	equity	-deficit	 293.290	 113.706	 -46.276	

	
Total	liabilities	redeemable	convertible	preferred	stock	and	stockholders’	equity	-deficit	 422.686	 205.788	 92.736	
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Bilag	4	Formelsamling	
	
Egenkapitalen	forretning	(ROE)	 Egenfinansieringsevne	

ROE = Totalindkomst
Gns. egenkapital	 EFE = Driftsskabt likviditet 

Balance − lik.−oms. v. p.	

	
Afkastningsgraden	fra	driften	(ROIC)	 Investeringsgrad	

ROIC = Driftsoverskud
Gns.NDA 	 IVG = Nettoinvesteringer

Balance − lik.−oms. v. p.	

	
Overskudsgraden		 Soliditetsgrad	

OG = Driftsunderskud
Nettoomsætning	 SG = Egenkapital

Balancesum	

Aktivernes	omsætningshastighed		 Nettosoliditetsgrad		

AOH = Nettoomsætning
Gns.NDA 	 NSG = Egenkapital

Balance − lik.−oms. v. p.	

Aktivernes	inverse	omsætningshastighed	 Cash	earnings	per	share	
1

AOH 	 EPS = Resultat f. skat + afs.−betalt skat
Nettoomsætning 	

	
Finansiel	gearing	 Driftsbinding	

FGAER = Gns.Netto fi. forpligtelser
Gns. Egenkapital 	 DBI = Tilgodehavender + lager

Egenkapital 	

Netto	finansielle	omkostninger	 Faldet	i	omsætning	(mellemregning)	

r = Fiansielle omkostninger
Gns.Netto finansielle forpligtelser	

FIO = Resultat f. skat − 0,1 ∙ EK	
	

SPREAD	 Overlevelsesgraden	

SPREAD = ROIC − r	 OLG = FIO
Nettoomsætning	

Likviditetsgrad	 Maksimal	belåning		

LG = Omsætningsaktiver
Kortfirstet fremmedkapital	 MB = EK − 20% ∙ Bal

20% 	
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Driftsskabt	likviditet		 Ekspansionsgrad	

Ordinært	resultat	
+	Afskrivninger	
-	Betalt	skat	i	perioden	
-	Betalt	udbytte	i	perioden	
-	Tilvækst	i	lagre	og	tilgodehavender	
+	Tilvækst	i	kortfristet	gæld	
=	Driftsskabt	likviditet	

EKG = AOH ∙ (lik.+MB)
Nettoomsætning	

	

rWACC	med	nettofinansielle	aktiver		 rWACC	med	nettofinansielle	forpligtelser	

r!"## =
V!!
V!!"#

∙ r! −
V!!"#
V!!"#

∙ r!"	 r!"## =
V!!
V!!"#

∙ r! +
V!!""
V!!"#

∙ r!	

Ejerafkastkrav	 Finansielle	forpligtelsers	afkastkrav		

r! = !! + β ! !! − !! 	 r! = r! + r! ∙ 1 − t 	

	


