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Executive summary 

The purpose of this thesis is to estimate the value of the equity of Arp-Hansen Hotel Group A/S, a 

Danish hotel company based in Copenhagen, Denmark. The valuation of the company’s equity is 

based on a strategic analyses as well as a financial analysis of the company. Furthermore, we briefly 

explore the possibility of Arp-Hansen A/S to shift focus from hotel activity to real estate and the 

opportunities and challenges this implies.  

The strategic analysis showed us that Arp-Hansen Hotel Group A/S operates on a market that has 

experienced growth the last couple of years. The hotel market in Denmark, and more specifically 

Copenhagen, is expected to grow in the near future, driven by an increase in the number of foreign 

visitors. Arp-Hansen Hotel Group A/S is well positioned in this market as they have a substantial 

market share and offer a number of options in regards to hotel accommodations in various price 

classes. The main conclusion from the strategic analysis is that Arp-Hansen Hotel Group A/S is 

well placed to take advantages of the future growth opportunities on the Copenhagen hotel market. 

The financial analysis, based on a historic analysis derived from the financial reports from 2010-

2015, shows us a company that has recovered from a rather poor year in 2010, and has managed to 

create growth in revenue ever since, while managing to present a growth rate in expenses that is 

lower than the one experienced in revenue. 

Based on the strategic and financial analysis, we formed a budget as a basis for the valuation of 

Arp-Hansen Hotel Group A/S, made with the use of a DCF model.  

Using the DCF model to evaluate the value of the equity of Arp-Hansen Hotel Group A/S, we 

estimated that the company’s equity was worth 3,229,537,000 DKK. We subjected our DCF 

analysis to a sensitivity test to see how a different growth rate in the terminal period and how a 

different WACC influenced the value of Arp-Hansen Hotel Group A/S’s equity. This sensitivity test 

showed us that Arp-Hansen Hotel Group A/S was sensitive to a change in the growth rate and 

WACC, WACC more so than the growth rate.  

Since Arp-Hansen Hotel Group A/S is not publicly traded, and therefor a stock price in not 

available, we used a comparison of price earnings of Arp-Hansen Hotel Group A/S and publicly 

traded hotel companies. 
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Indledning  

Formålet med denne opgave er at værdiansætte Arp-Hansen Hotel Group A/S. Arp-Hansen Hotel 

Group A/S driver hoteller i København og omegn. Den københavnske turisme har i en årrække 

oplevet vækst. Forventningerne er at denne vækst i de kommende år fortsætter, og at væksten især 

bliver drevet af flere udenlandske besøgende. Udviklingen af turismen til Danmark har været et 

fokusområde for politikere her i landet, på grund af markedets vækstpotentiale. 

Min interesse for dette marked i vækst har ført til valget af et speciale med Arp-Hansen Group A/S 

som fokusområde, da dette giver mulighed for at undersøge selve markedet og en betydelig 

virksomhed på dette marked. 

Denne opgave vil med udgangspunkt i en strategisk analyse, der vil give indblik i selve Arp-Hansen 

Hotel Group A/S og det marked, virksomheden opererer på, samt en budgettering, baseret på Arp-

Hansen Hotel Group A/S årsrapporter, værdiansætte Arp-Hansen Hotel Group A/S. 

Arp-Hansen Hotel Group A/S er ejer af en stor ejendomsportefølje, der bruges som hoteller. Vi vil i 

denne opgave kort se på dette, og hvad det medfører af muligheder for Arp-Hansen. 

 

Problemafgrænsning 
De ovenstående faktorer har ført til følgende problemformulering: 

Hvad er værdien af Arp-Hansen Hotel Group A/S. Hvordan er denne værdi i forhold til andre 

hotelvirksomheder, og hvilke muligheder giver Arp-Hansen Hotel Group A/S ejendomsportefølje 

dem. 

På baggrund af ovenstående problemformulering udarbejdes en strategisk analyse samt en 

regnskabsanalyse. Disse vil danne udgangspunkt for en værdiansættelse af Arp-Hansen Hotel 

Group A/S. Værdiansættelsen udarbejdes ud fra offentlig tilgængelig information. 

Med udgangspunkt i den strategiske analyse vil opgaven forsøge at besvare følgende spørgsmål: 

 Strategisk analyse 

o Hvordan påvirker samfundsmæssige forhold Arp-Hansen Hotel Group A/S’ 

muligheder for at skabe værdi? 
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o Hvilke konkurrenceforhold gør sig gældende for Arp-Hansen Hotel Group 

A/S? 

 Regnskabsanalyse 

o Hvordan har den regnskabsmæssige udvikling for Arp-Hansen Hotel Group 

A/S været i perioden 2010-2015? 

 Budgettering 

o Baseret på den strategiske analyse samt regnskabsanalyse hvilken udvikling 

kan forventes for Arp-Hansen Hotel Group A/S? 

 Værdiansættelse 

o Forklaring af valgt værdiansættelsesmodel og de faktorer der indgår. 

o Værdiansættelse af Arp-Hansen Hotel Group A/S. 

o Værdien af Arp-Hansen Hotel Group A/S sammenholdt med virksomheder i 

samme branche. 

o Følsomhedsanalyse af nogle af de faktorer, der påvirker værdiansættelsen af 

Arp-Hansen Hotel Group A/S. 

 Ejendomsperspektiv 

o Kort oprids af hvilke alternative muligheder og udfordringer Arp-Hansens Hotel 

Groups A/S’ ejendomsportefølje giver dem. 

 

Afgrænsning. 
Opgaven er skrevet ud fra en investors synsvinkel, hvorfor den udelukkende gør brug af offentlig 

tilgængelig information. 

Opgaven tager udelukkende udgangspunkt i Arp-Hansen Hotel Group A/S og vil derfor ikke 

beskæftige sig særskilt med eventuelle datterselskaber eller associerede selskaber. 

Regnskabsanalysen vil kun gøre brug af årsrapporter for 2010-2015, da det vurderes, at perioden er 

tilstrækkelig lang til at kunne bruges til budgettering.  

Det forudsættes, at læser har kendskab til teorier, modeller og praksis, som indgår i Cand.merc.fir 

studiet, hvorfor teori mm. kun vil blive redegjort for i begrænset omfang i denne afhandling.  
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Metode og Modelvalg 
I dette afsnit redegøres for anvendte modeller og metoder. 

En kort beskrivelse af Arp-Hansen Hotel Group A/S vil indlede opgaven. Efterfølgende opbygges 

opgaven af en strategisk analyse, en regnskabsanalyse samt budgettering og en værdiansættelse. 

Dette efterfølges af P/E sammenligning med andre hotelvirksomheder samt en perspektivering i 

forhold til Arp-Hansen Hotel Group A/S’ ejendomsportefølje. 

Arp-Hansen Hotel Group A/S vil i opgaven blive omtalt som Arp-Hansen. 

Tabeller fra Excel, der indgår i opgaven, angiver beløb i t.kr., medmindre andet fremgår. Der er 

brugt en engelsk version af Excel, hvorfor tusindseparator og decimalseparator i disse tabeller er 

efter engelsk standard. 

Virksomhedsbeskrivelse 
Den indledende virksomhedsbeskrivelse vil give læseren et overordnet kendskab til virksomheden. 

Strategisk analyse 
En strategisk analyse, med afsæt i den virksomhed der skal værdiansættes, er essentiel for at 

vurdere, hvilke udfordringer virksomheden står overfor på kort og på længere sigt. Denne analyse 

vil indgå som grundlag for den videre budgettering og den senere værdiansættelse.  

Den strategiske analyse vil blive opdelt i tre. En samfundsanalyse, en brancheanalyse og en SWOT 

analyse.  

Den samfundsmæssige analyse vil være bygget på en PEST analyse. Den vil give et struktureret 

billede af, hvilke samfundsforhold der kan have indflydelse på Arp-Hansen Hotel Group A/S, og 

som de skal være opmærksomme på. En PEST analyse vil give et billede af, hvilke politiske, 

økonomiske, sociale og teknologiske faktorer der vil kunne påvirke virksomheden fremadrettet. 

Den branchemæssige analyse vil blive brugt til at tydeliggøre, hvilke udfordringer virksomheden 

står over på nuværende tidspunkt i markedet. Til dette har vi valgt at anvende Porters Five Forces. 

Denne model giver et billede af hvilke udfordringer virksomheden kan stå overfor i forhold til 

branchens konkurrenceniveau, leverandørernes og kundernes forhandlingsstyrke, samt truslerne fra 

nye konkurrenter på markedet og substituerende produkter.  

SWOT analysen vil belyse interne faktorer samt beskæftige sig med muligheder og trusler Arp-

Hansen står overfor 
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Regnskabsanalyse og budgettering 
I afsnittet om regnskabsanalyse vil vi på baggrund af årsregnskaber fra Arp-Hansen for de seneste 

fem år foretage en nøgletalsanalyse. Udover nøgletalsanalysen vil vi se nærmere på udviklingen i 

forskellige poster, deres historiske niveau og trends, for at kunne budgettere frem i tiden. Den 

strategiske analyse vil komme i brug her, den vil kunne hjælpe os til at komme frem til en 

retvisende udvikling, man kan forvente for virksomheden fremadrettet. Herefter ville nogle risici 

forbundet med driften og finansieringen blive belyst. 

Værdiansættelse 
Værdiansættelsen vil bygge på den strategiske og den regnskabsmæssige analyse. Ud fra disse to 

udregnes Arp-Hansens værdi baseret på en DCF-model.  

Vi vil derefter foretage en følsomhedsanalyse, hvor vi ved hjælp af ændring af nogle parametre vil 

belyse værdiansættelsens følsomhed overfor ændrede vækstrater og WACC 

Værdiansættelsens resultat og P/E’en derfra vil blive sammenlignet med børsnoterede 

virksomheders P/E for at kontrollere vores værdiansættelses resultat. 
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Virksomhedsbeskrivelse:1 
 

Arp-Hansen Hotel Group blev grundlagt i 1960 af Alf Arp-Hansen, som var murermester. 

Det første hotel, i det, der i dag er Danmarks største hotelkæde, var Gentofte Kro, der efter 

renovering åbnede som Gentofte Hotel i 1961. 

10 år senere ekspanderede hotelkæden med sit andet hotel, 71 Nyhavn Hotel, som åbnede i 1971. 

Nogle år senere åbnede hotelkæden deres tredje hotel, Hotel Opera, beliggende bag Det kongelige 

Teater. I 1986 udvidede Arp-Hansen igen, med to nye hoteller, Hotel Christian IV i Dronnings 

Tværgade, dette hotel blev dog bortforpagtet i 2004, og Grand Hotel på Vesterbrogade. I 1991 

overtog Arp-Hansen Phoenix Copenhagen, som har ligget i Bredgade siden 1700-tallet. 

I 1998 døde Arp-Hansens grundlægger Alf Arp-Hansen. Ved sin død efterlod han virksomheden til 

sine to sønner Henning og Birger Arp-Hansen. To år senere blev endnu et hotel indviet, denne gang 

Hotel Copenhagen Strand i Havnegade. I 2003 gik virksomhedens drøm om et hotel på Københavns 

vigtigste plads, Rådhuspladsen, i opfyldelse, med Designer hotellet The Square. Året efter overtog 

hotelkæden Hotel Imperial ved Vesterport. 

I 2006 opførte Arp-Hansen sit første nybyggeri, Copenhagen Island, tegnet af den anderkendte 

arkitekt Kim Utzon, beliggende på Kalvebod Brygge. I 2009 åbnede Arp-Hansen dørene for deres 

nyligt opførte lavprishotel Wakeup Copenhagen på Kalvebod Brygge. Hotellet er ligesom 

Copenhagen Island tegnet af Kim Utzon. I 2014 udvidede Arp-Hansen deres lavprissegment, med 

endnu et Wakeup Copenhagen, denne gang i Borgergade. 

 I 2010 åbnede Arp-Hansen Tivoli Hotel og Congress Center ved København Havn, dette hotel var 

ligeledes tegnet af Kim Utzon. Byggeriet opfattes af gruppen som kronen på værket af deres 

nyopførelser. 

I dag består Arp-Hansen Hotel Group af 11 hoteller med 3.385 værelser. Gruppen udbyder omtrent 

hvert femte hotelværelse i København, med en række forskellige hoteller, forskelligheder i 

bygningens særkende, indretning og omkringliggende miljøer, der bliver brugt af Arp-Hansen i 

markedsføringen af disse hoteller. 

                                                           
1 www.Arp-Hansen.dk 
 

http://www.arp-hansen.dk/
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Udover hoteldrift udbyder koncernen også møde- og konferencefaciliteter med en kapacitet på op til 

4.000 personer på deres Tivoli Hotel og Congress Center.  

Arp-Hansen har igennem de senere år udvidet med nye hoteller, og denne trend står til at fortsætte 

med opførelsen af et Wakeup hotel i år samt åbningen af et hostel i København i løbet af 2017. 
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Strategisk Analyse 
For at kunne værdiansætte Arp-Hansen skal vi indhente viden om det marked, Arp-Hansen operere 

på, om hvordan Arp-Hansen er positioneret på dette marked, samt om hvilke styrker og 

udfordringer, der kendetegner Arp-Hansens situation. Vi vil gøre brug af en PEST analyse for at 

analysere de samfundsforhold, der gør sig gældende for Arp-Hansen. Vi vil bruge en Porters Five 

forces for at belyse brancheforhold på det danske og københavnske hotelmarked. Vi vil bruge en 

SWOT til at opsummere Arp-Hansens strategiske position. 

Formålet med den strategiske analyse er at identificere væsentlige faktorer, der vil kunne have 

indflydelse værdiansættelsen af Arp-Hansen. 

 

PEST 
PEST-analysen undersøger, hvilke udefrakommende faktorer der har indflydelse på en virksomhed. 

Analysen deles op i fire makroøkonomiske forhold (politiske, økonomiske, sociale og kulturelle 

samt teknologiske forhold), og belyser hvilke faktorer, der kan have indflydelse på de fremtidige 

indtjeningsmuligheder. Disse faktorer kan have en direkte såvel som en indirekte indflydelse på 

virksomhedens indtjeningsmuligheder.  

 

Politiske vilkår for hoteldrift 

I Danmark er der politisk vilje til at udvikle turismen i Københavnsområdet.2  

Organisationer som Wonderful Copenhagen arbejder for at fremme erhvervs- og ferieturismen i 

København. Wonderful Copenhagen er en nonprofit-organisation, der får tilskud fra både 

erhvervslivet og det offentlige for politisk og strategisk at fremme København som rejsemål samt 

undersøge, hvor vækstpotentialet for dette turistmarkedet i København befinder sig. At have en 

organisation som denne hjælper hotelmarkedet i København med at finde frem til, hvor 

vækstmulighederne befinder sig, og gør det dermed lettere for aktørerne at forbedre sig. 

De københavnske politikkeres ønske om at gøre København til en international storby har været 

positiv for hotelbranchen. Københavns politikere har inden for den sidste årrække ladet København 

                                                           
2 http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l19/index.htm 
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være vært for en række store begivenheder: Eurovision Song Contest, World Out Games, VM i 

landevejscykling mm.  

Ligeledes afholder København hvert år musikfestivalen Distortion, som udover at være et 

tilløbstykke for københavnere også tiltrækker udenlandske turister. 

Som vist i Five Forces analysen, er der stor vækst den international turisme, og der er i Danmark et 

politisk ønske om at udnytte den mulighed. 

Den politik, der føres i Danmark, har stor indflydelse på Arp-Hansens underliggende muligheder 

for at opnå vækst. Momssatsen på hotelovernatninger og restaurationsbesøg kan tilnærmes satserene 

i resten af Europa, så Danmark bliver et mere attraktivt rejsemål. Det er desuden en politisk 

beslutning, hvilke afgifter der eventuelt lægges på elektricitet, og dette har indvirkningen på en 

virksomheds omkostninger. Derudover er forhold som ejendomsskatter og den generelle 

virksomhedsbeskatning politisk betingende. For hotelvirksomheder er udviklingen af Airbnb en 

potentiel trussel, da dette øger udbuddet af overnatningsmuligheder i Danmark. Det er derfor en 

positiv udvikling for vores virksomhed, hvis der træffes en politisk beslutning om at skærpe 

kontrollen med dette marked og indføre indberetningspligt af indtægter fra tjenester som Airbnb3. 

Økonomiske vilkår for hoteldrift 

Da hoteldrift er en branche med store kapitalomkostninger, har renten stor betydning for en 

hotelvirksomhed. De senere år har renten i Danmark været lav, hvilket er en fordel for 

hotelbranchen. 

Danmark har en fastkurspolitik i forhold til Euroen. Det betyder, at den danske krone stort set vil 

følge Euroen i forhold til andre valutaer, og at Danmark ikke vil have en fordel i forhold til 

Eurolandene, hvad angår vekselkursen, hvad angår turister fra f.eks. USA eller BRIC-lande. 

Ifølge Vækstteamet for Turisme er prisniveauet i Danmark så højt, at turisterne ikke føler, at de får 

nok value-for-money. Det generelle prisniveau har bevæget sig fra at ligge 30 % over EU-

gennemsnit i 1999 til 42% over gennemsnittet i 2011, og for restauranter og hoteller var 

prisniveauet 54% højere end EU-gennemsnittet i 2011.4 Derudover mener Vækstteamet, at 

Danmark befinder sig i et pris-kvalitetsdilemma, idet turisterne vurderer, at de dansk turisme- og 

                                                           
3 http://www.altinget.dk/artikel/intet-flertal-for-indberetningspligt-af-airbnb-indtaegter 
4 Vækstteam for Turismes anbefalinger, s. 9. 
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oplevelsesprodukter er dårligere end i andre lande, men, at det ifølge Vækstteamet vil medføre 

yderligere prisstigninger at øge kvaliteten. 

Hotelbranchen er konjunkturfølsom, da privatturismen kan betragtes som en luksus, færre har råd til 

i krisetider, og fordi virksomheder i en periode med økonomisk afmatning kan vælge at nedjustere 

deres rejseaktivitet. Hotelbranchen kan derfor opleve større udsving som følge af den globale 

økonomiske situation end andre virksomheder. 

 

Sociale og kulturelle vilkår for hoteldrift 

København er en socialt åben by, der ved lov og holdning accepterer mennesker af forskellig race, 

trosretning og seksuel præference. Wonderful Copenhagen gør meget ud af denne åbenhed overfor 

LGBT’er på deres hjemmeside5. Om dette alene skyldes en politisk vilje til at være inklusiv over for 

folk med andre seksuelle præferencer, eller et ønske om at et købestærk6 LGBT community vælger 

København som storbyferiedestination, fremgår ikke. Alt andet lige gør denne sociale åbenhed 

København til en attraktiv destination for mennesker fra alle verdenshjørner. 

Kulturturisme udgør i dag et af de største og hurtigst voksende turistmarkeder i verden. 40 % af det 

globale turistmarked udgøres af kulturturisme, ifølge OECD7. Det giver Danmark gode muligheder 

for at appellere til turister, med den danske livstil og kunnen, afspejlet i gastronomi, design, musik, 

mode og kompetencer inden for bæredygtighed og livskvalitet. 

 

Teknologiske vilkår for hoteldrift 

Danmark er et førsteverdensland med en velfungerende infrastruktur. 

World Travel and Tourism Council (WTTC) klassificerer Danmark som værende et land med en 

god turismeinfrastruktur, men udpeger en risiko for at Danmark i fremtiden måske vil falde bagud i 

forhold til andre lande på det punkt, grundet et for lavt niveau i investeringer i turismeinfrastruktur. 

                                                           
5 http://www.visitcopenhagen.dk/da/kobenhavn/lgbt/lgbt-kobenhavn 
6 http://www.businessinsider.com/lgbt-community-untapped-market-consumer-brands-2013-6?IR=T 
7 Vækstteam for Turismes anbefalinger, s. 28. 
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Som det fremgår af tabellerne ovenfor, ligger Danmark på niveau med de fleste andre europæiske 

lande, hvad angår investering i ”travel & tourism”. 

WTTC angiver vigtigheden af en tilfredsstillende turismeinfrastruktur ved at give følgende 

argumenter for at investere på forskellige punkter. 

Udvidet kapacitet: For at kunne imødekomme en øget efterspørgsel og volumen af turister er det 

nødvendigt at investere i mere indkvartering (oversat accomodation), øge kapaciteten for lufthavne 

for at kunne modtage det ønsket antal turister, samt investere i turismefaciliteter. Utilstrækkelig 

kapacitet på disse punkter vil kunne føre til en lavere vækst og flaskehalse på udbudssiden, hvilket 

vil kunne medføre stigende priser på for eksempel rejser til København samt hotelovernatninger, 

som vil føre til tabt konkurrenceevne. 

Vedligeholdelse og forbedringer af nuværende infrastruktur: WTTC påpeger vigtigheden af 

vedligeholdelse og forbedringer af den nuværende infrastruktur for at bibeholde og forbedre 

kvaliteten og funktionaliteten af den givne infrastruktur. Dette punkt er vigtigt i forhold til at holde 

trit med turisters udvikling i smag og præferencer over tid. F.eks. muligheden for at logge på WIFI 
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på hoteller og andre steder i byen under deres ophold. Det er desuden vigtigt at renovere den 

nuværende infrastruktur for at øge dets levetid. 

Stimulere efterspørgsel: WTTC angiver vigtigheden af kapitalinvestering i nye attraktioner med 

henblik på at generere yderligere efterspørgsel og bevare de nuværende markedsandele. WTTC 

påpeger at kapitalinvestering i infrastrukturer såsom lufthavne, de nævner Dubai som eksempel, 

stimulerer efterspørgslen efter ”travel og turism” i hele området. 

 

 

 

  

  

Ovenstående tabel viser, at Danmark i WTTCs rapport har en composite score på 5,2 ud af 7 og 

placerer sig midt mellem vores Skandinaviske naboer Norge og Sverige, der henholdsvis har en 

score på 5,4 og 5,0. 
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I forhold til denne opgave skal det noteres, at dette er en score for hele Danmark og ikke 

København, hvor Arp-Hansens hoteller befinder sig. 

WTTC gør brug af World Economic Forum’s (WEF), Travel and Tourisme Competitiveness 

Report, scorer i deres rapport. WEF finder frem til deres scorer ved hjælp af kvalitative 

undersøgelser med executives og med kvantitative mål. Nogle af disse kvantitative mål forekommer 

dog ikke fyldestgørende eller relevante i forhold til en vurdering af turismeinfrastrukturen i 

København eller i Danmark. Det drejer som antal km veje pr. 100 kvadratfod, km veje per køretøj, 

tilstedeværelse af større biludlejningsfirmaer, antal bankautomater, der accepterer visa, per capita. 

Det lader til at WEF ikke vurderer, hvor godt et offentligt transportsystem de enkelte lande har, når 

der skal gives et kvantitativt mål for turismetransportinfrastrukturen. Ligeledes ved jeg ikke, hvor 

relevant antallet af bankautomater per capita er, så længe der er et tilfredsstillende antal 

bankautomater i områder med turisme. De gør dog brug af relevante kvantitative data, som for 

eksempel antal hotelværelser justeret for antal besøgende, i denne kategori befinder Danmark sig på 

en 34. plads ud af 40. 
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Five forces 
For at analysere hotelbranchens konkurrencesituation vil vi gøre brug af Porters Five Forces. 

Formålet er at danne et overblik over nogle af de forhold, der kan gøre sig gældende i forhold til en 

virksomheds profitabilitet på et marked. Ifølge modelen har fem kræfter indflydelse på en 

virksomheds evne til at skabe værdi. Kundernes forhandlingsstyrke, truslen fra nye konkurrenter, 

substituerende produkter, leverandørers forhandlingsstyrke samt konkurrenceintensiteten i 

branchen. 

 

Bargaining power of buyers 

 

Privatkunder 

I hotelbranchen vil et stærkt brand og genkendelige mærker bidrage til at tiltrække 

førstegangskøbere og tilskynde kunder til at vende tilbage. Da det ikke er særlig dyrt at skifte til en 

andel hotelkæde, hvis ikke omkostningsfrit, er det vigtigt at have et indbydende brand og en række 

produkter, der henvender sig til forskellige markedssegmenter. 

Da køberne er prissensitive, er det vigtigt at kunne konkurrere på andet end prisen alene. Prisen kan 

i kundens øjne afspejle kvalitet, men hvis kvalitet og pris er ens for to hoteller, kan det være en 

fordel at kunne tilbyde yderligere ydelser som for eksempel spa, fitness og andre services. 

Enkeltkunder har ikke stor forhandlingsstyrke, da de er forholdsvis små og ikke udgør ikke en 

trussel for virksomheden. Den samlede kundegruppe har dog en vis forhandlingsstyrke, da hoteller 

med et fast antal rum gerne vil have en optimal dækning af sengepladser. Et fald i antal af kunder i 

København vil bringe efterspørgslen efter rum ned, og dermed tvinge hotellerne til at udbyde deres 

sengepladser til en lavere pris. Ydermere har det nu mere udbredte segment af online 

anmeldelsessider og muligheden for at kunne bestille og aflyse online givet kunderne større buying 

power end tidligere. 

Litteratur vedrørende onlineanmeldelser viser, at der er et signifikant forhold mellem de 

gennemsnitlige indtægter fra online transaktioner og et hotels rating på Trip Advisor. Derudover 
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fremgår det, at der er positiv korrelation mellem antallet af onlineanmeldelser og den 

gennemsnitlige størrelse af hver online transaktion.8 

Det betyder at kundernes anmeldelse af hoteller online giver køberne en indirekte magt, der 

fremadrettet har indflydelse på hotellets indtægter. En nuværende kundes tilfredshed med et ophold 

har derfor indflydelse på, om denne kunde vil besøger et givent hotel igen, men muligheden for at 

ytre sig enten positivt eller negativt online, har en indflydelse på hvorvidt andre potentielle kunder 

vælger et givent hotel.  

Kunderne har dermed mere magt, ikke direkte i forhandling med hotellet om en given vare eller 

ydelse, men indirekte ved at kunne kommunikere via internettet med andre potentielle kunder. Dette 

giver kunderne som samlet gruppe. 

Businesskunder 

Businesskunder kan deles op i forretningsrejsende og chartervirksomheder, der køber et større antal 

rum af gange. 

Forretningsrejsende vil ikke i nær så høj grad som private kunder fokusere på pris, da prisen på 

hotelværelset vil være en mindre omkostning set i forhold til den samlet 

forretningstransaktionsomkostninger. Større virksomheder der ofte har brug for hotelrum eller der i 

forbindelse med en forretning har brug for en større mængde rum vil dog have mulighed for at 

”shop around” og forhandle sig til et fordelagtigt tilbud. Den samme mulighed for at ”shop around” 

gør sig mulig for virksomheder der sælger pakke rejser til deres kunder. Procurement afdelinger i 

virksomheder vil dog løbende se om der er mulighed for at spare på hotelophold, da dette er små 

skridt en virksomhed kan tage til at spare på den korte bane9, så det er vigtigt at hotelvirksomheder 

leverer konkurrencedygtige priser. 

 

Threat of new entrants 
Hotelbranchen har meget høje entry barrierer, da det er omkostningsdyrt at starte en hotel 

virksomhed op. En ny konkurrent på markedet ville enten skulle bygge, købe eller leje en bygning 

for derefter at indrette hotellet, disse høje kapital omkostninger gør det nødvendigt at den nye hotel 

virksomhed fra starten af bliver bestyret meget effektivt. Dette gør at en ny hotel virksomhed ville 

                                                           
8 Hotel Online Reviews and Their Impact on Booking Transaction Value, Singh 2015  
9 Indirect Procurement Optimisation, Ernst & Young 2014 
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skulle være ledet af folk med viden når det kommer til økonomi styring, da de høje kapital 

omkostningerne vil gøre det svært at styre virksomheden, medens man løbende tilegner sig viden og 

erfaring om hvordan økonomistyringen for hotelvirksomheder hænger sammen. 

Beliggenheden spiller en vigtig rolle i hotelbranchen, potentielle kunder vil ønske at bo et attraktivt 

sted, der ligger tæt på hvad de ønsker at besøge i en given by, eller for business segmentet ikke 

indebærer for lang transport tid til og fra mødesteder. Derudover vil beliggenheden for mange 

mennesker være at fortrække hvis det ligger et sikkert sted, med lav kriminalitet og et flot 

gadebillede, dette vil kunne reflekteres i prisen. Disse faktorer skaber en yderligere barriere for nye 

spillere på markedet, da disse vil gøre at kun bestemte områder vil være attraktive at starte 

hotelvirksomheder i. Det vil muligvis gøre køb eller leje af bygning og eller grund dyrere da de 

attraktive områder i en by vil være de dyreste, Derudover vil det være muligt at der ikke er 

bygninger eller grunde i de attraktive områder af byen, hvorved opførelsen af hotelvirksomheden 

bliver yderligere udfordret da man så vil åbne et hotel et mindre attraktivt sted. Det skal dog nævnes 

at der ofte ligger hoteller tæt på hovedbaner og lufthavne på grund af den korte afstand til 

ankommelsespunktet i en bestemt by. Lufthavnshoteller er især attraktive for businesssegmentet da 

det giver en mulighed for at komme ind og ud hurtigt i forbindelse med et bestemt ærinde. 

En ny hotelvirksomhed på markedet vil derudover være udfordret af eksisterende konkurrenter med 

et genkendeligt brand navn. En ny hotelvirksomhed på markedet vil dog kunne drage fordel af at 

være associeret med en udenlandsk hotelkæde og derfor være et genkendeligt navn for potentielle 

kunder. 

De høje faste omkostninger i hotelbranchen gør det attraktivt at have et større hotel og dermed 

udnytte economies of scale, hvilket vil udfordre mindre nye aktører. 

Udover udfordringerne fra de høje kapital omkostninger forbundet med opførelse og indretningen af 

et nyt hotel og tilegnelse af viden omkring effektiv økonomistyring, vil en ny hotelvirksomhed også 

løbende skulle uddanne personale, hvilket er en yderligere omkostning. 

Alt i alt har hotel branchen høje entry barrierer for nye aktører på grund af de høje kapital 

omkostninger, economies of scale og en begrænset mængde af attraktive beliggenheder. 
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Threat of substitutes  

  
Der er ikke reelle substitutter for business segmentet. For private er det deleøkonomi og at bo hos 

venner/familie. 

Deleøkonomi, såsom Airbnb og andre portaler er et marked i vækst10, da det er et forholdsvist nyt 

marked er det svært at vide hvor stor indflydelse det har på hotelmarkedet i Danmark. 

Et studie omkring Airbnbs indflydelse er fra Boston University11, men forholder sig til Airbnb i 

Texas hvor dette studie finder frem til at hver 10% vækst af Airbnb i Texas, medførte et fald på 

0,37% i hotelværelses månedlige omsætning. Studiet finder at i den by med det største Airbnb 

marked, Austin, har Airbnbs store vækst medført et fald på 10% i hotellers omsætning. Til 

sammenligning med hotelmarkedet kigger studiet på hvor meget en stigning på 10% af udbuddet af 

antal af hotelrum har indflydelse på hotelværelsesomsætningen. De kommer frem til at en stigning 

på 10% medfører et fald på 1,5% i værelsesomsætningen. Det betyder at i Texas har en stigning i 

udbuddet af Airbnb værelser en negativ indflydelse på omsætningen af et hotelværelse der svarer til 

ca. en fjerdedel af hvad en tilsvarende stigning af hotelværelsesudbuddet har. Det giver sig selv at et 

Airbnb ophold ikke er et perfekt substitut for et hotel ophold og der derfor er en svagere indflydelse 

på hotel værelses omsætningen. En vækst i udbuddet af hotelværelser er forbundet med høje 

marginal omkostninger så der er restriktioner på hvor hurtigt udbuddet af hotelværelser kan stige i 

forhold til udbuddet af Airbnb værelser. Studiet finder frem til at det er hoteller der ikke henvender 

sig til business rejsende og som ligger i det lavere prissegment, der er mest påvirket af væksten af 

Airbnb markedet. Svaghederne ved studiet er at det kun forholder sig til Texas og kun én 

deleøkonomisplatform, Airbnb, men den giver os et billede af at Airbnb har en indflydelse som 

substitut på hotelmarkedet. Studiet henviser dog til andre artikler der viser at Airbnb har en 

indflydelse på hotelpriser i andre markeder12. 

Krydstogte repræsenterer et substitut for privatrejsende at besøge København på. 

                                                           
10 http://borsen.dk/nyheder/privatoekonomi/artikel/1/287407/airbnb_fortsaetter_sin_sejrsgang.html  
11 The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry, Zervas, Proserpio & Byers  
12 http://qz.com/341292/new-york-city-hotel-rooms-are-getting-cheaper-thanks-to-airbnb/ 

http://borsen.dk/nyheder/privatoekonomi/artikel/1/287407/airbnb_fortsaetter_sin_sejrsgang.html
http://qz.com/341292/new-york-city-hotel-rooms-are-getting-cheaper-thanks-to-airbnb/
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Der er mere end 300 anløb af krydstogtskibe i København og på grund af Københavns placering er 

København et godt anløbssted for krydstogter gående både mod øst til for eksempel Baltikum og 

Stockholm og mod nord til langs den norske vestkyst.13    

 

 

Bargaining power of suppliers 
 

Arbejdskraften er den leverandør der kan udøve mest pres på en hotelvirksomhed. 

Andre leverandører af ydelser til en hotelvirksomhed kan være virksomheder der leverer services i 

forbindelse med turist oplevelser, virksomheder der kan stå for levering af føde- og drikkevarer til 

hotellet, platforme der muliggøre online booking af hotel værelser nationalt samt internationalt, 

leverandører af rengøring samt de virksomheder som hotellet skal købe møbler og inventar af. For 

de fleste af disse leverandører gælder det at der ikke er store switching omkostninger. En hotel 

virksomhed ville for eksempel kunne finde et andet rengørings firma forholdsvis omkostningsfrit på 

et velfungerende marked. Online leverandører af hotel booking ville kunne presse en 

hotelvirksomhed, da nogle få er verdenskendte, og ville kunne udelukke en virksomheds hoteller fra 

deres søgeresultater eller mere uærligt vise værelserne som værende udsolgt og dermed lede 

potentielle kunder til at købe ophold hos konkurrerende hoteller.14 

Som nævnt tidligere er arbejdskraften den leverandør af ydelser der kan udøve mest pres på en 

hotelvirksomhed. Arbejdskraften har muligheden for arbejdsnedlæggelse, og da arbejdskraften er 

uddannet i den service og management der er nødvendig på et hotel er den ikke hurtigt erstattelig i 

stort omfang. Derudover vil der i Danmark være mulighed for blokader mod hoteller der ikke lever 

op til overenskomster mellem arbejdsgiver og arbejdstager på markedet.  

Nuværende konkurrence miljø 
Der er pr. 2013 864 hoteller i Danmark med en samlet værelseskapacitet på 47.120. 

Udviklingen på markedet de seneste 10 år har været at der er kommet flere større hoteller medens at 

mindre hoteller og kroer er lukket. Det samlet antal af hoteller, kroer osv. er faldet med 6,2 pct i 

samme periode. Udviklingen har medført at det gennemsnitlige hotel er blevet 24,2 % større. 

                                                           
13 http://www.nordhavnen.dk/erhverv+i+nordhavnen/erhvervshavnen/krydstogtterminal.aspx 
14 http://ekstrabladet.dk/kup/forbrug/article4082760.ece 
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Den største kapacitet udvidelse er forekommet i København, med en kapacitet forøgelse på 26,6 % i 

København mod en kapacitet forøgelse på 11,1 % i provinsen i perioden 2008-2013 

 

Belægningsprocenten i Danmark er gennemsnitligt på 55 %, kapacitet udnyttelsen er højest i 

hovedstaden hvor den er på 65% 
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Hoteller omsatte for 9,8 milliarder kr. i 2013 svarende til en vækst på 4,7% fra 2012 og 4,0% fra 

2008 

 

Det samlet antal overnatninger på hoteller i Danmark var i 2013 12,9 mio., med 6,8 mio. danske 

overnatninger og 6 mio. udenlandske overnatninger. Samlet set har der i perioden 2008-2013 været 

en samlet stigning af overnatninger på 18,65 %, stigningen af danske overnatninger har i samme 

periode været 9,1% og udenlandske har været 31,9 %. Stigningen i overnatninger fra 2012 til 2013 

var på 3,89% i alt og 2,9% for danske overnatninger og 5% for udenlandske overnatninger. Tallene 

viser at det især er de udenlandske overnatninger der driver væksten på det danske marked.15 

                                                           
15 Horesta 
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SWOT 
SWOT analysen, der opsummere de samfundsmæssige og branchemæssige forhold samt inkluderer 

nogle forhold omkring Arp-Hansen, giver et overblik over væsentlige ikkefinansielle værdi-drivere, 

der har indflydelse på de strategiske forhold omkring Arp-Hansen. De opsummeres i interne 

forhold, styrker og svagheder, og eksterne forhold, muligheder og trusler. 

Disse ikkefinansielle-værdidrivere vil sammen med den efterfølgende regnskabsanalyse danne 

grundlag for udarbejdelsen af budgettet, der bruges til værdiansættelsen. 

 

Potentielle styrker 
Arp-Hansens primære og altoverskyggende forretningsområde er hoteldrift. Ud over hoteldriften 

driver Arp-Hansen nogle få konferencelokaler, men langt størstedelen af deres økonomiske aktivitet 

er forbundet med hoteldrift. Dette betyder, at Arp-Hansen kun beskæftiger sig med deres 

kernekompetence, som de har været specialiseret i siden 1961. Arp-Hansen har således en viden om 

markedsområdet, der går flere generationer tilbage, og dermed har virksomheden et omfattende 

erfaringsgrundlag i forhold til de problemstillinger, en hotelkæde kan møde. 

Arp-Hansen har en diversificeret produktportefølje inden for hotelindkvarteringsmuligheder. De har 

et bredt sortiment af hoteller i forskellige prisklasser, hvilket gør det muligt at udbyde værelser til 

mange forskellige potentielle kunder med forskellige økonomiske muligheder og hotelpræferencer. 

Denne diversificering gør det muligt at udbyde hotelværelser til et bredt segment af gæster i 

København og sikrer, at Arp-Hansen ikke bliver afhængig af et bestemt markedssegment. 

Alle Arp-Hansens hoteller er miljøcertificerede af Green Key, hvilket overfor kunder sikrer at 

virksomheden lever op til bestemte miljøkrav. Det er en styrke i en verden, hvor flere og flere 

kunder ønsker bæredygtige løsninger for deres forbrug. 

Arp-Hansen driver kun hoteller i Københavnsområdet, hvilket indebærer, at de har specialiseret sig 

i de løsninger, som kunder - både nuværende og potentielle fremtidige kunder - ønsker sig under 

deres ophold i Københavnsområdet. 

Potentielle svagheder 
Det forhold, at Arp-Hansen driver kun hoteller i Københavnsområdet, indebærer selvsagt, at de går 

glip af den vækst, der sker på turismeområdet uden for København. 

Arp-Hansen ejer selv de bygninger, de driver hotelvirksomhed fra. 
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Det faktum, at Arp-Hansen selv ejer deres bygninger, indebærer, at deres virksomhed bliver mindre 

fleksibel i tilfælde af et faldende overnatningsniveau i København eller en afmatning af den 

generelle økonomiske aktivitet. Hvis markedet falder og hoteldriften fra et bestemt hotel ikke 

længere er rentabel, vil Arp-Hansen ikke blot kunne lukke hoteldriften ned på et bestemt hotel og 

bruge en option til at komme ud af en lejekontrakt for den pågældende bygning. Hvis Arp-Hansen 

ønsker at afvikle et hotel fuldstændigt, vil de også skulle sælge bygningen. Finder afviklingen af et 

hotel sted i en periode, hvor økonomien som helhed befinder sig i en prekær situation, vil det kunne 

betyde, at salgsprisen for bygningen er lav, og at Arp-Hansen måske sælger bygningen med tab 

eller må foretage en nedskrivning i regnskabet i forhold til tidligere regnskaber. Et sådant fald i 

værdien på bygningerne kan medføre, at kreditorerne ser mindre gunstigt på Arp-Hansen, og 

betyde, at virksomhedens finansieringsmuligheder bliver dyrere eller i værste fald reelt forsvinder, 

hvis kreditorerne mener, at virksomhedens gæld er for høj i forhold til aktivernes værdi, og at 

kreditorerne, givet et bestemt økonomisk klima, finder virksomheden for risikabel at låne penge til. 

 

Potentielle muligheder 
Den vækst, København har oplevet på turismeområdet, giver Arp-Hansen gode muligheder for 

vækst og for at udvikle deres markedsposition i København. Koblet med de høje entry barrierer, der 

er for hoteldrift, giver det Arp-Hansen gode muligheder for at udnytte den potentielle fortsatte 

vækst i København. 

En potentiel mulighed for hotelsektoren i Danmark, er at den nuværende regering eller en fremtidig 

regering følger anbefalingerne fra Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomis vedrørende en 

lavere momssats på hotel og restauration. Vækstteamet anbefaler en moms på 12% på hotel- og 

restaurationsdrift, så momsen på pågældende område svarer til gennemsnit af restaurationsmomsen 

i Danmarks nærmarkeder, der i rapporten defineres som Tyskland, Frankrig, Irland, Holland, Norge, 

Sverige og Storbritannien. En lavere moms ville gøre danske hoteller mere konkurrencedygtige på 

pris, uden at påvirke virksomhedernes overskud. 

Vækstteamet anbefaler i øvrigt en 100% momsafløftning for erhvervsmæssigt køb af hotel- og 

restaurantydelser. Et sådant tiltag vil være gavnligt for hotelbranchen, idet den reelle omkostning 

for virksomheder forbundet med et hotelbesøg vil blive lavere. 

Vækstteamet anbefaler desuden at elafgifter behandles anerledes, så virksomhederne kan 

kategorisere dem som en del af produktionsomkostningerne. 
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Hvis lovgiverne beslutter at følge nogle eller alle Vækstteamets anbefalinger, ville det utvivlsomt 

forbedre de danske hotellers muligheder for at konkurrere på det europæiske marked. 

 

Potentielle trusler 
Arp-Hansen driver kun hoteller i et bestemt geografisk område, hvilket gør dem sårbare i tilfælde af 

et fald i overnatningsaktiviteten i København. Dertil kommer, at hoteldrift er meget kapitaltungt, 

hvorfor det vil være vanskeligt for Arp-Hansen at finde andre indkomstmuligheder, hvis der sker et 

markant fald i antallet af overnatninger i København.   

En større udbredelse af deleøkonomiske tjenester såsom AirBnB udgør en trussel mod Arp-Hansen. 

Eftersom entry barrierer for disse tjenester er små, kan de hurtigt blive meget udbredte. 

Da den danske krone er koblet til euroen, er der under det nuværende økonomiske paradigme ikke 

en valutakurstrussel i forhold til mængden af gæster fra Euroområdet, men i fald euroen, og dermed 

den danske krone, stiger i værdi i forhold til andre valutaer, kan København blive mindre 

konkurrencedygtig på pris i forhold til andre destinationer i Europa, som befinder sig uden for 

eurosamarbejdet, for eksempel Sverige, hvor rejsende måske ville anse Stockholm for at være en 

mere attraktiv destination eller vælge et hotel i Malmø og derefter besøge København derfra. 

Den flygtningesituation, som gør sig gældende i store dele af Europa, kan også udgøre en trussel 

mod turismen fra lande uden for Europa. Det kan skyldes, at situationen reelt vil kunne påvirke 

turisternes oplevelser, men også, at nyhedsoverskifter rundt om i verden kan give potentielle turister 

et billede af en situation, som er langt værre end den reelt er, og dermed få turister til at fravælge 

destinationer i Europa, herunder København.     

Terrortruslen fra Islamisk Stat i Syrien og Levanten samt grupper og individer inspireret af 

organisationen kan have en effekt på hotelturismen. Skulle der ske et terrorangreb i København, vil 

hotelsektoren i København lide under, at frygt blandt provinsdanskere eller udenlandske turister 

holder disse potentielle gæster væk fra København. Ifølge PET er terrortruslen mod Danmark 

alvorlig16. I tilfælde af et angreb eller en række angreb i København ville det være en naturlig 

reaktion for udenlandske turister at vælge København fra af sikkerhedshensyn i et vist tidsrum. 

                                                           
16 PET Vurdering af terrortruslen i Danmark 18. marts 2015 
https://www.pet.dk/Nyheder/2015/~/media/CTA/20150318VTDPDF.ashx 
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Terrorangrebene i Paris den 13. november 2015 har medført et fald i hotelovernatningerne i Paris17, 

man kan forestille sig, at det forhold, at angrebet var rettet mod bløde mål uden stor symbolsk værdi 

- i modsætning til angrebene den 7. januar 2015 og de efterfølgende dage mod Charlie Hebdo, 

politifolk og et jødisk supermarked - skaber større frygt blandt, da alle kan blive mål for 

terrorismen. Da terrorangrebet i Paris den 13. November 2015 - og det efterfølgende angreb i Nice 

den 14. juli 2016 - er forekommet for kort tid siden, er det for tidligt at afgøre, om de fald i 

overnatninger, som de parisiske/franske hoteller har oplevet som følge af angrebene, er 

forbipasserende eller længerevarende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 http://time.com/4123827/paris-attacks-tourism/ 
https://www.ttgmedia.com/news/news/paris-hotels-suffer-in-wake-of-terror-attacks---2158  

http://time.com/4123827/paris-attacks-tourism/
https://www.ttgmedia.com/news/news/paris-hotels-suffer-in-wake-of-terror-attacks---2158
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Regnskabsanalyse 
Budgettet for Arp-Hansen udarbejdes ud fra den forventede fremtidige udvikling på samtlige 

regnskabsposter baseret på den strategiske analyse og den økonomiske udvikling i virksomheden. 

Budgettet er styrende for Arp-Hansens fremtidige økonomiske præsentationer og endeligt værdien 

af virksomheden. Der vil være usikkerheder i værdierne, da de er baseret på fremtidige 

forventninger. Denne usikkerhed vil blive undersøgt nærmere i en følsomhedsanalyse senere. 

 

I dette kapitel foretages en regnskabsanalyse af Arp-Hansen Hotel Group. Formålet med en 

regnskabsanalyse er at give et historisk overblik over Arp-Hansens finansielle værdidrivere. Et 

kendskab til den historiske udvikling er relevant, da tidligere perioderes udvikling præger 

fremtidige perioderes indtjeningsmuligheder. Regnskabsanalysen sammen med den strategiske 

analyse danner grundlaget for budgetudarbejdelsen, som skal bruges i værdiansættelsen af 

virksomheden. 

Regnskabsanalysen er udarbejdet på baggrund af Arp-Hansens officielle årsrapporter for perioden 

2010-2015. 

 

Revisorpåtegninger 

Gennemgang af revisionspåtegningerne for Arp-Hansens årsrapporter i analyseperioden, viser at 

årsrapporterne er forsynet med påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Det må 

derfor konkluderes, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af selskabets økonomiske 

situation. Revisionspåtegningerne i analyseperioden giver derfor ikke anledning til korrektioner 

eller forbehold. 

 

 Reformulering til analyseformål 

Formålet med en reformulering er at danne et grundlag for en efterfølgende rentabilitetsanalyse, der 

på korrekt vis måler virksomhedens historiske rentabilitet og vækst. Virksomhederes økonomiske 

aktivitet kan opdeles i to, nemlig driftsaktivitet og finansiel aktivitet. Driftsaktiviteten er den 

primære driver for værdiskabelse i en virksomhed, hvilket betyder, at den skal udskilles fra andre 

aktiviteter for at give et repræsentativt billede af værdiskabelsen. 
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Visse værdistigninger og -fald medregnes ikke i resultatopgørelsen, men i balancen. En 

gennemgang af egenkapitalposteringer skal dermed sikre, at al værdiskabelse medregnes korrekt. 

Balancen 

Reformulering af balancen har til formål at opdele posterne i driftsaktiver, driftsforpligtelser og 

finansielle forpligtelser. Driftsaktiver og driftsforpligtelser er poster, der vedrører produktionen og 

salg af virksomhedens produkter, det vil sige er direkte knyttet til virksomhedens drift. De 

finansielle forpligtelser er poster, der relaterer til fremskaffelsen af den nødvendige kapital til 

driften af virksomheden. 

Resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsen viser virksomhedens nettooverskud for en given periode, skabt af 

virksomhedens drifts- og finansieringsaktivitet. Formålet med reformuleringen af resultatopgørelsen 

er at opdele resultatopgørelsen i transaktioner fra henholdsvis driften og finansieringen. Endvidere 

skal totalindkomstposterne fra egenkapitalen indarbejdes for at vise virksomhedens totale 

værdiskabelse i perioden. Ydermere skal der foretages en allokering af årets skatteomkostninger for 

at måle de skattemæssige konsekvenser afledt af driften og de finansielle poster. 

 

Historisk udvikling 
Omsætning 

I afsnittet om Porters Five Forces blev det belyst, at væksten i overnatninger i Danmark i perioden 

2008-2013 steg med 18,65 %, især drevet af udenlandske overnatninger, medens der i København 

var en kapacitetsforøgelse på 26,6 %. 

Ser vi på Arp-Hansens regnskab, fremgår det, at der i perioden 2010-2015 var en total vækst i 

omsætningen på 95,2% med en gennemsnitlig vækst på 14,9 % om året. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Oms. hotel/restauration t.kr. 

        

508,682  

        

671,855  

        

714,440  

        

744,585  

        

865,034  

      

992,885  

% ændring fra tidligere år   

             

32.08  

               

6.34  

               

4.22  

             

16.18  

           

15.82  
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% ændring for hele perioden 

             

95.19  

gns % ændring pr. År for 

perioden 14.93 

 

Der en meget høj vækst fra 2010 til 2011, som flader ud i de efterfølgende to år, før der kommer en 

vækst på 16,18 % fra 2013 til 2014 og en fortsat høj vækst fra 2014-2015. 

Den gennemsnitlige vækst for perioden er som nævnt 14,9 %, men da der er et stort udsving i 

væksten fra 2010 til 2011 i forhold til væksten i perioden 2011 til 2013, når vi ser på årene i 

perioden enkeltvis, kan det være vanskeligt at afgøre, om en gennemsnitlig vækst på 14 % er 

retvisende for væksten i virksomheden fremadrettet. Det store spring i perioden 2010 til 2011 udgør 

33,7 % af den totale omsætningsvækst, som Arp-Hansen har oplevet i perioden. 

Yderligere omsætning I forhold til 2010 for perioden t.kr. 

        

484,203  

Yderligere omsætning I forhold til 2010 I 2011 t.kr 

        

163,173  

% andel, den yderligere omsætning I 2011 udgør af total 33.7 

 

 

Ifølge ledelsesberetningen for regnskabet for 2010, var 2010 ikke var et særlig godt år for Arp-

Hansen. 

”I løbet af 2010 blev værelseskapaciteten i København udvidet med ca. 3% idet kun Tivoli Hotel 

med 402 værelser og nogle mindre udvidelser af byens eksisterende hoteller kom til. Den kraftige 

udvidelse i 2009 med ca. 1.500 værelser skulle dog samtidigt absorberes af markedet. I modsætning 

til 2009 steg antallet af hotelovernatninger i 2010 med hele 10% i København … Belægningen i 

København faldt derfor kun ganske marginalt ifølge Danmarks Statistik fra 63,6% i 2009 til 63,4 % 

i 2010.  
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Virksomhedens forventning til 2010 var et forsat konkurrencepræget marked med kun svag vækst i 

verdensøkonomien og dermed i efterspørgslen fra det vigtige businessegment. Forventningen var 

derfor meget forsigtig vedrørende hotelgruppens belægningsprocent og opnået værelsespris. Den 

kraftige stigning på 10% i efterspørgslen formåede imidlertid at bidrage positivt til 

markedsudviklingen og ikke mindst forhindre, at belægningen faldt. 

København oplevede i 2010 imidlertid stadig en stærk priskonkurrence grundet den megen nye 

kapacitet kombineret med, at året ikke – i modsætning til 2009 -  bød på nogle større kongresser og 

events. 

Den stort set uændrede belægning kombineret med et faldende prisniveau resulterede for 

københavnske hoteller i en forringet samlet RevPar (Revenue Per Available Room) på knap 12 %. 

Arp-Hansen Hotel Group A/S fulgte samme udvikling som markedet, hvorfor årets resultat er 

præget af de vanskeligere markedsvilkår. EBITDA for 2010 er kr. 80,6 mio. mod 98,7 mio. i 2009 

… Resultatet betragtes ikke som tilfredsstillende, men acceptabel for koncernen 

markedsudviklingen taget i betragtning. ”18 

Som vi kan se ud fra ovenstående var 2010 et dårligt år for Arp-Hansen, hvorfor den 

gennemsnitlige vækst på 14 % om året i perioden 2010 til 2014, der kan dokumenteres med tal, 

måske kan forekomme misvisende, hvis den opfattes som en forventelig fremtidig vækstprocent. 

I ledelsens årsberetning for 2011 redegør Arp-Hansen for situationen i 201119: 

”I løbet af året 2011 blev værelseskapaciteten i København udvidet med ca. 8%.... Som i 2010 steg 

antallet af hotelovernatninger i 2011 med hele 10% i København …  Belægningen i København 

steg derfor lidt ifølge Danmarks Statisk fra 63,4% i 2010 til 65,1% i 2011. 

Virksomhedens forventning til 2011 var et forsat konkurrencepræget marked med kun svag vækst i 

verdensøkonomien og dermed i efterspørgslen fra det vigtige businesssegment. Forventningen var 

derfor meget forsigtig vedrørende hotelgruppens belægningsprocent og opnået værelsespris. Den 

kraftige stigning på 10% i efterspørgslen formåede imidlertid at bidrage positivt til 

markedsudviklingen og ikke mindst forhindre, at belægningen faldt. 

                                                           
18 Ledelsens Årsberetning Arp-Hansens Hotel Group A/S regnskab 2010. 
19 Ledelsens Årsberetning Arp-Hansens Hotel Group A/S regnskab 2011. 
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København oplevede i 2010 i modsætning til de foregående år et stigende prisniveau … Den øgede 

kapacitet er endvidere blevet understøttet af øget markedsføringsindsats som har været afgørende 

for at trække nye og flere overnatninger til København. 

Den let stigende belægning kombineret med et stigende prisniveau trods øget kapacitet resulterede 

for de Københavnske hoteller i en øget samlet RevPar (Revenue Per Available Room) på knap 11%. 

Arp-Hansen Hotel Group A/S fulgte samme udvikling som markedet, og har formået at afsætte 

gruppens nye hotelværelser så godt at gruppens belægning på 66,7% ligger over byens gennemsnit, 

hvilket er meget tilfredsstilende. … Resultatet betragtes som tilfredsstillende og acceptabel for 

koncernen markedsudviklingen taget i betragtning.” 

Det må konkluderes på baggrund af ledelsens årsberetning i 2010 og 2011, at den gennemsnitlige 

vækst på 14% i omsætningen over perioden ikke er indikativ for en fremtidig vækst i omsætningen. 

Da vi nu har kunne klarlægge nogle af årsagerne til det store spring i omsætningen fra 2010 til 

2011, må vi se videre i ledelsens årsberetninger for de efterfølgende år for at kunne danne os et 

billede af den fremtidige forventning til omsætningsvækst. 

I ledelsesberetningen for 201220 angives det, at værelseskapaciteten i København blev udvidet med 

4%, hvilket betød, at tidligere års mere omfattende ekspansion i værelseskapacitet nemmere blevet 

absorberet af markedet. I årsberetningen for 2012 bliver det ydermere fremlagt, at i 2012 steg 

antallet af overnatninger med godt 6% i København. Den gennemsnitlige belægning steg i 2012 

ifølge Danmarks Statistik fra 64,8% til 66,5%, Arp-Hansen Hotel Groups belægning lå det år igen 

over gennemsnittet med en belægning på 68,6%. Det skal bemærkes, at Danmarks EU-formandskab 

i 1. halvår 2012 gav en del overnatninger og møder. ”Den stigende belægning kombineret med et 

stigende prisniveau trods øget kapacitet resulterede for de Københavnske hoteller i en øget samlet 

RevPar (Revenue Per Available Room) på godt 3%” 

I årsberetningen for 201321 oplyses det, at værelseskapaciteten i København ikke blev udvidet, 

hvilket muliggjorde en yderligere absorbering af tidligere års ekspansion. Antallet af overnatninger 

steg med omtrent 3%, hvilket medførte, at belægningen steg fra 66,3% til 68,3%. Som det kan ses, 

afviger belægningsprocenten for 2012 i beretningen for 2013 med 0,2 procentpoint i forhold til 

                                                           
20 Ledelsens Årsberetning Arp-Hansens Hotel Group A/S regnskab 2012 
21 Ledelsens Årsberetning Arp-Hansens Hotel Group A/S regnskab 2013 

 



36 
 

årsberetningen for 2012. Hvad der ligger til grund for denne korrektion, vides ikke, men man kan 

forestille sig, at et yderligere år gør det muligt for Danmark Statisk at finjustere deres tal. 

København oplevede et svagt stigende prisniveau, selv om der i 2013 kun blev afholdt få kongresser 

og events. Den generiske efterspørgsel og understøttelsen af kapaciteten med en øget 

markedsføringsindsats kombineret med det absolutte belægningsniveau muliggjorde en beskeden 

prisstigning. 

Den mere omfattende belægning samt et stigende prisniveau på trods af tidligere års ekspansion i 

værelseskapacitet resulterede i en samlet RevPar for Københavnske hoteller på 6%. 

For 2014 berettes det af ledelsen, at værelseskapaciteten i København blev udvidet med Arp-

Hansens Hotel Group A/S’ eget Wakeup Copenhagen Hotel pr. 1 maj 2014 op til højsæsonen. 

Væksten i antallet af overnatninger i København udgjorde 8%, denne vækst medførte en stigning i 

belægningen fra 68,7% i 2013 til 72,7% i 2014. Igen må vi notere en uoverensstemmelse mellem de 

to belægningsprocenter for 2013 rapporteret i henholdsvis 2013 og 2014 af Danmarks Statistik. 

Arp-Hansen Hotel Group A/S formåede igen at have en belægningsprocent over middel, da den i 

2014 var på 78,3%.  

”Samtidigt oplevede København i 201422 et let stigende prisniveau trukket op af dels nogle 

kongresser og events i København og dels en generelt god efterspørgsel fra alle segmenter. Den 

øgede kapacitet er blevet understøttet af øget markedsføringsindsats som har været afgørende for at 

trække nye og flere overnatninger til København. Samlet er København som hoteldestination med 

det nye Wakeup Copenhagen …  blevet tilført flere lavprisværelser, der alt andet lige vil trække en 

samlet gennemsnitspris for byen ned. Det er dog ikke udtryk for at byen er i tilbagegang, men 

snarere at det samlede hoteludbud er mere diversificeret, og at København kan rumme endnu flere 

gæster og også have et godt modsvar mod det sigende AirBnB-marked. 

Den stigende belægning kombineret med et stigende prisniveau trods øget kapacitet resulterede for 

de Københavnske hoteller i en øget samlet RevPar (Revenue Per Available Room) på knap 8%” 

Udviklingen i 2015 var bedre end forventet. Arp-Hansen havde forventede et konkurrencepræget 

marked med svag vækst, men efterspørgslen steg med 9% og betød en rekord høj 

belægningsprocent på trods af tilkomsten af ny kapacitet. København oplevede et stigende 

                                                           
22 Ledelsens Årsberetning Arp-Hansens Hotel Group A/S regnskab 2014 
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prisniveau som følge af kongresser og events samt en god efterspørgsel fra samtlige segmenter. Den 

øgede diversificering af udbuddet i København gav et mere diversificeret hoteludbud og et modsvar 

til et stigende AirBnB-marked23 

 

Udvikling i RevPar 

Da det ikke er muligt ud fra Arp-Hansen Hotel Groups regnskab at se, hvilket omsætning der 

stammer fra hoteldriften alene, da posten er kombineret med restaurationen, vil vi bruge en 

modificeret RevPar (Revenue Per Available Room), som vi vil kalde RevResPar (Revenue 

including Restauration Per Available Room). En svaghed ved dette mål er, at man ikke kan 

konkludere, hvorvidt hotelgæsterne benytter sig af hotellets restauration, og om de spiser et eller 

flere større eller mindre måltider i hotellets restauration. Ydermere kan det ikke udelukkes, at 

restaurationen bliver frekventeret af kunder som ikke er gæster i et af Arp-Hansens Hotel Groups 

hoteller. RevResPar er dog stadig det bedste mål til at bestemme omsætningen pr. Værelse, da mere 

detaljeret tal ikke er tilgængelige. Ligeledes skal det noteres, at Arp-Hansens Hotel Groups 

væsentligste aktiviteter ifølge årsrapporterne er at ”Bygge, indrette og drive hoteller i København på 

centrale beliggenheder”. Ingen steder står der, at drive restauranter ud fra de hoteller er en væsentlig 

aktivitet. Det kan derfor med rimlighed konkluderes, at restaurationsdriften ikke udgør en væsentlig 

andel af hotellernes omsætning. 

 

For at udregne RevResPar bruger jeg det antal værelser, der er angivet af Arp-Hansen i deres 

regnskaber, og dividerer omsætningen fra hotel og restauration med det tal. For 2014 har jeg valgt 

at korrigere det nye antal værelser, der stammer fra Wakeup Copenhagen, da vi kender datoen for, 

hvornår hotellet blev taget i brug. Hotellet var åbent i 245 dage af årets 365, så jeg gangede de 498 

nye værelser med 245/365 og fik 334,274. 

                                                           
23 Ledelsens Årsberetning Arp-Hansens Hotel Group A/S regnskab 2015 
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RevResPar så således ud: 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal værelser  2,658 2,673 2,673 2,673 3,025.274 3,471 

Revenue ink. restauration 502,967 665,462 707,041 737,485 857,288 992,885 

RevResPar 189.2276 248.957 264.5122 275.9016 283.3753 286.0516 

Som man kan se, udvikler RevResPar sig positivt hvert år. 

Ser vi på udviklingen i procent, ser det således ud: 

  2011 2012 2013 2014 2015 Perioden 

Vækst antal værelser i % 0.56% 0.00% 0.00% 13.18% 14.73% 30.59% 

Vækst revenue ink. restauration i % 32.31% 6.25% 4.31% 16.24% 15.82% 97.41% 

Vækst RevResPar i % 31.56% 6.25% 4.31% 2.71% 0.94% 51.17% 

Vækst i RevPar angivet i regnskaberne i % 11.00% 3.00% 6.00% 8.00% 8.00%   

 

Som man kan se, er der en uoverensstemmelse mellem de RevPar vækstprocenter, Arp-Hansen 

angiver i deres egne regnskaber, og de udviklinger i RevResPar, som er udregnet. Som vi kan se i 

2011 og 2012 ligger væksten i RevResPar over de angivet RevPar vækstrater med en faktor på 

omkring 3 og 2 for henholdsvis 2011 og 2012. I 2013, 2014 og 2015 ligger væksten i RevResPar 

derimod under de angivet RevPar vækstrater. Disse uoverensstemmelser må skyldes, at RevResPar 

indbefatter alle de indtægter, der stammer fra hoteldriften. Det vil sige, at de også inkluderer 

tjenester som roomservice samt restaurationen, som tidligere angivet. Det er ikke muligt i 

regnskaberne at få et detaljeret billede af omsætningens sammensætning. Uoverensstemmelserne 

må kunne forklares ved, at sammensætningen af omsætningen består af en højere andel af services 

og restauration i 2011 og 2012, hvorimod omsætningen i 2013, 2014 og 2015 består af en højere 

grad af direkte værelsesindkomst. 
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Lønninger og pensioner 

Nedenfor ses udviklingen i lønningerne for perioden: 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lønninger -139,847 -177,722 -179,890 -175,609 -193,001 -220,540 

 

Som vi kan se, stiger lønningerne gennem perioden med et enkelt fald fra 2012 til 2013. 

Væksten i procent ser således ud for perioden: 

  2011 2012 2013 2014 2015 Perioden 

Lønninger 27.08% 1.22% -2.38% 9.90% 14.27% 57.70% 

 

Som vi kan se har Arp-Hansen formået at holde stigningen i de samlede lønninger under den vækst, 

der har været i omsætningen. Det viser, at Arp-Hansen også har formået at effektivisere på det 

punkt, ligesom det er lykkedes for dem på driftsomkostningerne. Det er dog bemærkelsesværdigt, at 

væksten især forekommer fra 2010 til 2011 og fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 2015. Vi har 

tidligere kommenteret den udvikling, der har været fra 2010 til 2011 på en række poster. Men at der 

sker en stor vækst fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 2015, bør vi holde os for øje, når vi budgetterer, 

selvom denne vækst givet kan tilskrives det faktum, at Arp-Hansen åbnede deres nye hotel Wakeup 

Copenhagen. 

Udviklingen i omkostninger forbundet med pensioner ser således ud for perioden: 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pensioner -9,499 -11,768 -12,090 -12,452 -13,581 -15,256 

 

Væksten år for år ser således ud: 

  2011 2012 2013 2014 2015 Perioden 

Vækst i Pensioner 23.89% 2.74% 2.99% 9.07% 12.33% 60.61% 

 

Som vi kan se, følger udviklingen i pensioner den i lønninger rimelig tæt. 
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Samlet set ser personaleomkostningerne for perioden således ud: 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Personaleomkostninger  -153,685 -195,101 -196,437 -192,566 -211,149 -240,814 

 

Væksten i personaleomkostninger ser således ud: 

  2011 2012 2013 2014 2015 Perioden 

Personaleomkostninger  26.95% 0.68% -1.97% 9.65% 14.05% 56.69% 

 

Personaleomkostningerne består i høj grad af posten Lønninger, hvorfor udviklingen i høj grad 

minder om den udvikling, vi har set i lønninger.  

 

Nedenfor ses udviklingen i vareforbruget 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vare forbrug -24,978 -36,182 -37,547 -37,378 -40,188 -45,876 

 

Væksten i vareforbruget har i analyseperioden set således ud: 

  2011 2012 2013 2014 2015 Perioden 

Vareforbrug 44.86% 3.77% -0.45% 7.52% 14.15% 83.67% 

 

Vareforbruget stiger i alt 83,67% over analyseperioden med et enkelt år med negativ vækst. 

Nedenfor ses udviklingen i de eksterne omkostninger: 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Eksterne omkostninger -249,387 -313,804 -308,164 -338,866 -384,613 -383,598 
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Væksten i de eksterne omkostninger har i analyseperioden set således ud: 

  2011 2012 2013 2014 2015 Perioden 

Eksterne omkostninger 25.83% -1.80% 9.96% 13.50% -0.26% 53.82% 

 

Som det fremgår af ovenstående tal fra analyseperioden, har Arp-Hansen formået at sikre en lavere 

vækst i alle omkostningsposter forbundet med driften end i den vækst, der er forekommet i 

omsætningen. Det har medført, at Arp-Hansen har opnået at drive en mere effektiv virksomhed i 

analyseperioden. Det giver udslag i et nøgletal, der kan bruges til at analysere en hotelvirksomheds 

effektivitet: GOPPar 

Gross Operating Profit Per Available Room (GOPPar) 

Et performance måletal brugt i hotelbranchen er Gross Operating Profit Per Available Room 

(GOPPar). Det udregnes som driftsoverskuddet divideret med antal ledige værelser. Det giver ikke 

et tal for, hvor god hotelkæden er til at generere indkomst ved brug af deres værelser, da tallet 

indeholder den samlet indkomst. Derudover kan man ikke se, hvilken sammensætning indkomsten 

har. GOPPar giver derimod et billede af, hvor god en hotelkæde er til at omkostningskontrollere og 

sikre en effektiv drift. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal værelser  2,658 2,673 2,673 2,673 3,025.274 3,471 

Bruttoresultat 234,317 321,869 368,729 368,341 440,233 586,588 

GOPPAR 88.15538 120.4149 137.9458 137.8006 145.5184 168.9968 

 

 

Som man kan se, udvikler GOPPar sig positivt over perioden med et svagt fald fra 2012 til 2013, 

men derudover med vækst alle andre år i perioden. 
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Væksten i GOPPar ser det således ud: 

  2011 2012 2013 2014 2015 Perioden 

Vækst antal værelser 0.56% 0.00% 0.00% 13.18% 14.73% 13.82% 

Vækst i Gross Operating Profit 37.36% 14.56% -0.11% 19.52% 33.24% 87.88% 

Vækst i GOPPAR 36.59% 14.56% -0.11% 5.60% 16.13% 65.07% 

 

Bortset fra 2012 til 2013, ligger GOPPar over RevResPar for perioden. 

Det viser os, at Arp-Hansen har formået at effektivisere deres drift i perioden, da de har skabt en 

større procentuel vækst i deres GOPPar end i deres RevResPar, og det er logis slutning i forhold til 

de tidligere belyste tal, der viste os, at alle omkostninger havde en lavere procentuel stigning end 

omsætningen. 

Denne øget effektivitet i driften er vigtig, når vi senere budgetterer frem i tiden. 

 

Analyse af rentabilitet 
Analysen af Arp-Hansens rentabilitet tager udgangspunkt i den korrigerede og reformulerede 

egenkapitalopgørelse, balance samt resultatopgørelse. En fornuftig rentabilitet er essentiel for en 

virksomheds overlevelsesevne samt mulighed for at skabe et tilfredsstillende afkast til aktionærerne. 

Derfor er en rentabilitetsanalyse en vigtig del af en regnskabsanalyse. 

Formålet med en rentabilitetsanalyse er at måle værdien af egenkapitalens forrentning, ROE, samt 

underliggende finansielle værdidrivere. Analysen vil tage udgangspunkt i strukturen i DuPont 

modellen. 

Egenkapitalsforrentning (ROE) 

Egenkapitalens forrentning viser, hvor god virksomheden er til at forrente den investerede kapital, 

og nøgletallet er et udtryk for det afkast, ejerne opnår af deres investering i virksomheden. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROE 0.238596 2.505272 6.061612 7.296315 8.612371 11.71944 

 

Som man kan se, har ROE udviklet sig positivt i perioden 2010-2015. 
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ROE er gået fra at være meget lav, 0.23% i 2010, til 11,72% i 2014, med vækst i ROE hvert år. 

 

Afkastningsgrad 

Afkastningsgraden eller ROIC udtrykker forrentningen af den investeret kapital, ud fra driften. 

ROIC er det overordnede mål for driftens rentabilitet. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROIC 0.069785 0.780856 1.978492 2.643218 3.418401 4.671302 

 

Ligesom ROE har ROIC udviklet sig positivt over perioden 2010-2015. Gående fra at være meget 

lav 0,07% i 2010 til 4,67 % i 2014. 

Ved at se på ændringer i årsregnskabet kan vi konstatere, at der fra 2010 til 2011 sker en markant 

stigning i Arp-Hansens omsætning, men også i alle omkostningerne. De højere omkostninger er dog 

ikke så store, at de forhindrer en markant stigning i årets resultat, hvilket medfører stigningen i 

ROIC fra 2010-2011. Fra 2011 til 2012 sker der en mindre stigning i nettoomsætningen medfuldt af 

en mindre stigning i vareforbrug og personaleomkostninger. Den lave stigning i disse omkostninger 

sammenkoblet med et mindre fald i eksterne omkostninger, af- og nedskrivninger samt finansielle 

omkostninger medfører en stigning i ROIC fra 2011-2012. Fra 2012-2013 opleves igen en stigning i 

ROIC. Denne skyldes en beskeden vækst i omstætningen samt et fald i både personaleomkostninger 

og af- og nedskrivninger. I samme periode er de eksterne omkostninger dog steget mere i procent 

end omsætningen. Denne stigning er ikke nok til ikke at medføre en højere ROIC for perioden. 

Fra 2013-2014 stiger omsætningen såvel som alle omkostninger. Af- og nedskrivningerne oplever 

dog et lille fald i perioden. De højere omkostninger er dog ikke på et niveau, hvor den højere 

omsætning ikke medfører en højere ROIC for perioden. 

Fra 2014-2015 stiger omsætningen igen såvel som alle omkostninger samt af og nedskrivninger. 

Den procentuelle vækst i omsætningen, samt det forhold, at denne post i absolutte tal er større end 

omkostningerne, medfører en stigning i ROIC for perioden. 

For at kunne analysere ROIC nærmere, kan vi se på de to drivere der udgør ROIC, overskudsgraden 

og aktivernes omsætningshastighed. 
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Overskudsgrad  

Overskudsgraden måler overskuddet for en krones salg fra virksomhedens driftsaktivitet, og er et 

nøgletal for indtægts- og omkostningstilpasningen i Arp-Hansen. Nøgletallet viser i procent, hvor 

stor en del af omsætningen der indgår som driftsoverskud. OG beregnes som driftsoverskud efter 

skat divideret med nettoomsætning. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OG 1.359199 3.373049 7.87064 10.50921 14.48012 20.47438 

 

Som vi kan se stiger OG i perioden 2010-2015 markant fra omkring 1,36% til omkring 20,47%. 

Det resultat sammen med en gennemgang af regnskaberne giver et billede af, at Arp-Hansen er 

blevet markant bedre til at styre udviklingen i omkostningerne af forskellig slags. I perioden 2010-

2015 opleves der stigninger af varierende størrelse hvert år, samtidigt med der i perioden opleves 

både procentuelle stigninger og fald i forskellige omkostninger fra år til år. Det er ligeledes 

lykkedes Arp-Hansen i perioden 2011-2015 at nedbringe mængden af- og nedskrivninger hvert år 

bortset fra 2014-2015.   

Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed måler salget pr. krone investeret i netto driftsaktiver, nøgletallet er 

et mål for kapitalintensiteten og –tilpasning i virksomheden. AOH beregnes som nettoomsætning 

divideret med gennemsnitlig netto driftsaktiver. Ved at finde den inverse værdi af AOH (1/AOH) 

finder man det antal netto driftsaktiv, der er nødvendigt for at skabe en krones salg. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AOH 0.184368 0.238061 0.25323 0.252563 0.248863 0.240728 

Inverse AOH 5.423931 4.200601 3.948977 3.959406 4.018269 4.154074 

 

Aktivernes omsætningshastighed går fra 0.18 til 0.24 over perioden 2010-2015. Ved et nærmere kig 

på tabelen kan man dog se, at 2010 synes at være et år med lav AOH, da de 4 andre år ligger 

mellem 0.238 og 0.253. AOH har dermed ligget ret stabilt i perioden. 

Ud fra de tal kan man konkludere, at den markante stigning i ROIC fra 2010-2011 skyldes både en 

bedre OG og AOH, men at de efterfølgende stigninger i ROIC skyldes en konstant stigende OG, da 

AOH i samme periode har været næsten uændret med meget små stigninger og fald.  
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Delkonklusion på de fire nøgletal (ROE, ROIC, OG, AOH) 

Vi kan se, at 2010 og til dels 2011 var udfordrende år for Arp-Hansen. Det har dog udviklet sig 

positivt for Arp-Hansen siden da. Drevet af en højere omsætning sammen med en kontrol over 

omkostningerne, så disse ikke er vokset i procentuelt højere rater end omsætningen, er det lykkedes 

Arp-Hansen at øge deres ROE, ROIC og OG. Arp-Hansen har udvidet deres hotelportefølje i 

perioden, hvilket har medført en højere mængde netto driftsaktiver, på trods af at det er det lykkedes 

dem at bevare deres AOH på et stabilt niveau i perioden, hvilket sammen med den øgede OG har 

bidraget til, at ROIC er steget i perioden 2010-2015.  

Finansiel gearing of spread 

I de tidligere afsnit er driftsaktivitetens værdidrivere analyseret. I dette afsnit vil vi se på den 

finansielle aktivitets værdidrivere, som består af finansiel gearing (FGEAR) og SPREAD. 

Nettodriftsaktiverne i Arp-Hansen bliver både finansieret ved egenkapital og ved fremmedkapital. 

Hvis en virksomhed ikke gør brug af fremmedkapital, vil ROE være lig med ROIC. 

Den finansielle gearing beregnes som de gennemsnitlige nettofinansielle forpligtelser (NFFgns) 

divideret med den gennemsnitlige egenkapital (EKgns). FGEAR viser, hvor mange gange en given 

EK skal forrentes for at dække den samlede rentebærende gæld. Andelen af fremmedkapital 

påvirker FGEAR direkte, hvilket medfører at jo større andel af fremmedkapital, desto højere 

FGEAR. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FGEAR 2.493199 2.305199 2.092286 1.810694 1.561738 1.61952 

 

Der er i perioden sket et fald i FGEAR. Dette skyldes hovedsageligt at EK er steget omtrent 103% 

over perioden, med en vækst hvert enkelt år i perioden, medens netto finansielle forpligtelser er 

steget med omtrent 32 % i samme periode. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 vækst periode 

NFF 2011944 2027736 1926715 1933832 2154669 2662506 0.32 

EK 806973 879636 920866 1068006 1379661 1644009 1.04 

FGEAR 2.493199 2.305199 2.092286 1.810694 1.561738 1.61952 -0.35 
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SPREAD er forskellen mellem ROIC og r, hvor r beregnes som nettofinasielle omkostninger 

divideret gennemsnitlige nettofinansielle forpligtelser. SPREAD er et udtryk for, hvorvidt 

virksomhedens forrentning overstiger den forrentning, som investorer kræver. En positiv SPREAD 

medfører at ROE bliver højere end ROIC, det vil sige, at selskabet tjener mere på sin driftsaktiver, 

end det er muligt at låne til. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

r 1.966923 2.542287 2.492633 1.54574 1.607355 2.018415 

ROIC 0.069785 0.780856 1.978492 2.643218 3.418401 4.671302 

SPREAD -1.89714 -1.76143 -0.51414 1.097478 1.811046 2.652887 

 

Som det fremgår af tabelen, er r både steget og faldet i perioden. Stigningen i r i 2011 og 2012 

skyldes hovedsageligt en stigning i NFO, medens at NFF i disse år er stort set uændret. I 2013 og 

2014 opleves et fald i NFO i forhold til 2011 og 2012, sammen med en stort set uændret NFF i 2013 

og en stigning i NFF for 2014, som dog ikke er så stor, at der ikke opleves et fald i r i forhold til 

2011-12. 

I perioden udvikler SPREAD sig positivt, som det fremgår af tabellen. Dette skyldes en ROIC, der 

kommer på rette køl efter at have været meget lav i starten af perioden.  

Som man kan se er SPREAD negativ i 2010-2013, hvilket betyder, at virksomhedens gældsætning 

har været negativ for virksomhedens forrentning. 

Driftsrisiko 
 

Den driftmæssige risiko har indvirkning på Arp-Hansens overskudsgrad og omsætningshastighed, 

det er disse to nøgletal, der ville blive påvirket af ændrede forudsætninger for driften. 

En analyse af Arp-Hansens driftsmæssige risiko skal vurdere virksomhedens omkostningsstruktur, 

for at kunne estimere, hvorledes ændringer i omsætningen vil påvirke virksomhedens indtjening. 

Ved at vurdere omkostningsstrukturen vil man kunne se, hvordan virksomheden ville kunne tilpasse 

sig i et fremtidigt scenarie med faldende omsætning.  
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Arp-Hansen er en kapitalintensiv virksomhed, idet der er foretaget store investeringer i de 

bygninger, der bruges i hoteldriften. Vedligeholdelse af disse bygninger samt alle andre 

omkostninger forbundet med disse medfører alt andet lige høje faste omkostninger. Vareforbrug og 

personaleomkostninger er de to omkostningsposter, som Arp-Hansen hurtigt ville kunne tilpasse i 

tilfælde af faldende omsætning, der ville dog altid være brug for en vis mængde personale da 

hotellerne ville skulle være bemandet, da man ikke ville kunne lade et hotel stå lukket i perioder 

med mindsket aktivitet. 

Et fald i salget vil medføre et fald i aktivernes omsætningshastighed. Et sådant fald i salget vil 

kunne tilskrives forskellige faktorer. Det vil kunne skyldes, at færre udenlandske turister vælger at 

besøge hovedstadsområdet samt et fald i nationale besøgende i hovedstaden. Et fald i omsætningen 

vil også kunne opstå som følge af en hårdere konkurrence i hovedstaden, som vil presse priserne på 

hotelværelserne ned. Denne hårdere konkurrence vil kunne skyldes enten en større mængde 

hotelværelser eller en yderligere udbredelse af Airbnb eller lignende tjenester, som ville fungere 

som substitutter. 

Grundet deres høje faste omkostninger og brug for en minimumsbemanding er Arp-Hansen meget 

udsat i tilfælde af et fald i salg. Hvis aktiviteten eller priserne på hotelovernatninger falder i 

København og omegn vil Arp-Hansen stadig stå med en høj mængde omkostninger forbundet med 

driften af de hoteller, som de på nuværende tidspunkt ejer, samt de omkostninger de eventuelt måtte 

have i forbindelse med opførelsen af et nyt hotel, da dette er et længerevarende projekt, som ikke 

bare vil kunne aflyses.  

Arp-Hansen er følsomme over for en stigning i de omkostninger, der er forbundet med 

vedligeholdelse og drift af hoteller, da det er en af deres største omkostninger sammen med 

opførelsen af nye hoteller, hvor Arp-Hansen også er følsomme over for en stigning i omkostninger 

forbundet med byggeri, det være råvarepriser eller de omkostninger, der er forbundet med selve 

byggeriet. 

Arp-Hansen er ligeledes følsomme overfor en vækst i personaleomkostninger da disse udgør en stor 

andel af de samlede omkostninger i virksomheden samt at en vis andel af medarbejde har en 

fagforening og ikke er let udskiftelige da der i en række stillinger er et vist krav til medarbejdernes 

kunnen bland andet i forhold til service overfor klientellet, hvilket kræver at medarbejdere er trænet 

i disse forhold. 
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Det er derfor vigtigt at Arp-Hansen holder sig for øje, at omkostningsniveauet i forbindelse med 

vedligeholdelse samt opførelse af nye hoteller såvel som personale omkostninger ikke udvikler sig 

ud af trit med udviklingen i omsætningen. Det lader til, at Arp-Hansen i den forgangene periode 

2010-2015 er lykkedes med dette. Nettoomsætningen er i perioden 2010-2015 vokset med omtrent 

96,7%, hvorimod eksterne omkostninger og personaleomkostninger er blevet henholdsvist 53,8% 

og 56,7% højere. 

Finansiel risiko 
 

Arp-Hansen har en høj gæld, denne høje gæld stammer hovedsageligt fra prioritetsgæld i de faste 

ejendomme, som Arp-Hansen ejer med henblik på hoteldrift. Denne høje gæld, som er variabelt 

forrentet, skaber en vis finansiel risiko for Arp-Hansen, da de dermed er udsatte i tilfælde af en 

rentestigning. Stiger renten, vil det medføre øgede finansielle omkostninger, hvilket vil nedbringe 

virksomhedens overskud. Arp-Hansen vil kunne minimisere denne risiko ved i fremtiden at optage 

fastforrentede lån eller ved at bruge finansielle instrumenter såsom rente-swaps for at konvertere 

variable lån til fastforrentet lån. 
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Budgettering 
 

Fastlæggelse af budgetperioden. 
Budgetperiodens længde afhænger af, hvor langt man mener at kunne skønne udviklingen i 

regnskabsposterne med en vis grad af sikkerhed. Der budgetteres indtil man når en steady rate, et 

udtryk for et stadie, hvor virksomheden oplever konstante vækstrater. Budgetperioden opdeles i to. 

En periode, hvor det er muligt at forudse specifikke bud på udviklingen i de enkelte poster, samt en 

terminalperiode hvor en konstant vækstrate for virksomhedens FCFF antages. 

Budgetperioden vil blive sat til fem år, hvorefter terminalleddet vil starte. En længere budgetperiode 

medfører større usikkerhed, hvorimod en kortere budgetperiode vil medføre, at terminalperioden får 

en for signifikant betydning for den samlet værdi. Budgetperioden er således 2016 til 2020. 

Vi vil først belyse hvorledes vi budgetterer de enkelte poster, hvorefter vi vil vise hvordan denne 

budgettering ser ud. 

 

 

Salgets vækstrate 
Budgettet indledes med en estimation af det forventede fremtidige salg, nærmere sagt den 

fremtidige vækst i salget. Salgsvæksten er en af budgetteringens vigtigste poster, da flere af de 

andre regnskabsposter tager udgangspunkt i salget og er en funktion af dette. Det er derfor vigtigt, 

at fremtidigt salg bliver fastsat så korrekt som muligt. Salgsvæksten fastlægges på baggrund af 

historisk regnskabsdata, tidligere udarbejdet regnskabsanalyse, samt ledelsesrapporteringens 

forventninger til fremtiden nævnt i regnskabet. 

Ud fra den strategiske analyse kan det vurderes, at der er stadig er en vækst på det danske 

hotelmarked, som det burde være muligt for Arp-Hansen at få gavn af. Enten ved at et kontinuerligt 

stigende antal overnatninger, især udenlandske, medfører en stigende efterspørgsel og dermed 

stigende priser som følge af et begrænset udbud, eller gennem muligheden for at udvide 

virksomheden med yderligere hoteller for at kunne tilgodese denne stigende efterspørgsel.  
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Budgettering af omsætning 
Jeg vil for at budgettere nettoomsætningen fremadrettet gøre brug af de RevResPar tal, jeg har 

belyst tidligere. 

For at finde frem til en budgetteret nettoomsætning må jeg drage nogle antagelser vedrørende 

væksten i antal værelser og væksten i RevResPar fremadrettet. 

Den gennemsnitlige vækst i antal værelser i perioden 2010-2014 var på 5,1%24. Jeg mener dog ikke, 

at 5,1% vil være en retvisende vækst fremadrettet, da der år for år ikke er nogen reel udvikling i 

antallet af værelser. Vi beskæftiger os blot tilfældigvis med en periode, hvor der er bygget et nyt 

hotel, hvilket betyder, at væksten over perioden er høj. Jeg har derfor valgt i min 

budgetteringsmodel at bruge en mere konservativ vækst i antallet af værelser på 2,5% per år. 

I forbindelse med RevResPar og dets udvikling over perioden, opstod det samme problem i forhold 

til repræsentativitet af fremtidig vækst som ved nettoomsætningen, fordi 2010 var et særligt dårligt 

år. Den gennemsnitlige vækst for RevResPar i perioden var 8,53%, mens gennemsnittet for væksten 

fra 2011-2015 var på 3,55%. Gennemsnittet af væksten i RevPar angivet i Arp-Hansens regnskaber 

for 2010-2014 var på 7%. For perioden 2011-2014 var den på 5,67%. Hvis vi holder os for øje, at 

der i perioden har været et stort hop i nøgletal pga. udviklingen i 2010-2011, bør vi i vores model 

antage, at væksten i RevResPar ikke kan være på det niveau, der er gennemsnittet for perioden, men 

må være lavere. Jeg har i min budgetmodel antaget, at væksten i RevResPar vil være på 4%, det er 

en smule højere end det gennemsnit, som væksten i RevResPar lå på i perioden 2011-2015, men det 

kan med rimelighed antages, at det sidste år i den periode, hvor væksten i RevResPar var lavest og 

hvor der skete en vækst i antal af værelser, var der et efterslæb i forhold til en fuld udnyttelse af det 

nye hotel, hvilket medførte et mindre fald i væksten på den gennemsnitlige indtjening pr. værelse. 

 

Budgetteret omsætning 
Ved brug af vores tidligere specificerede budgetforudsætninger for væksten i antal værelser og 

RevResPar kan vi finde frem til en forventet omsætning for Arp-Hansen i perioden 2016-2020. 

Som nævnt tidligere budgetterer vi med en vækst på 2,5% i antallet af værelser og en vækst på 4% i 

RevResPar. Nedenfor ses resultatet af disse udregninger. 

  

                                                           
24 Egen tilvirkning ud fra regnskaber.  
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  2016 2017 2018 2019 2020 

Antal værelser 3,557.775 3,646.719 3,737.887 3,831.335 3,927.118 

RevResPar 297.4936 309.3934 321.7691 334.6399 348.0255 

Omsætning, hotel restauration 1058415 1128271 1202737 1282117 1366737 

Omsætning andet 8000 8000 8000 8000 8000 

Omsætning 1066415 1136271 1210737 1290117 1374737 

 

Omsætning andet har i perioden 2010-2015 oplevet en vækst, men har siden 2012 ligget på mellem 

7.100 t.kr. og 7.746 t.kr. Da Omsætning andet udgør en relativ lille andel af den samlet omsætning 

og har ligget nogenlunde stabilt i den analyserede periode, har jeg valgt at lade den være på et fast 

beløb på 8.000 t.kr, da jeg regner med, at Arp-Hansen vil kunne maksimere denne post en smule 

men ikke i høj grad. 

Denne budgettering medfører, at væksten i den samlede omsætning er på 6,6% p.a. 

Andre Driftsindtægter 
Andre driftsindtægter budgetteres til 0 hvert år i vores budgetperiode, da denne post har været på 0 

alle år i vores analyseperiode bortset fra et enkelt år. I 2015 solgte Arp-Hansen et af deres hoteller. 

 

Vareforbrug 
Vareforbruget er en mindre omkostningspost taget hele regnskabet i betragtning. Man kan forestille 

sig, at vareforbruget er tæt forbundet med omsætningen, da de varer, der bliver brugt i en 

hotelvirksomhed, i høj grad bruges af klientellet eller i forbindelse med deres besøg. 

Vareforbrugets andel af nettoomsætningen ser således ud for perioden 2010-2015: 

 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nettoomsætning 508682 671855 714440 744585 865034 1000343 

Vareforbrug -24978 -36182 -37547 -37378 -40188 -45876 

Vareforbrug som % af nettooms. 4.91 5.39 5.26 5.02 4.65 4.59 

 

Som man kan se, ligger vareforbruget på omkring 5% af den samlede omsætning. 

Jeg vil i min budgetteringsmodel antage at vareforbruget ligger fast på et niveau på 5% af 

nettoomsætningen. 
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Eksterne omkostninger 
Når vi ser, på hvilken andel de eksterne omkostninger udgør af nettoomsætningen, ser det således 

ud: 

 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nettoomsætning 508682 671855 714440 744585 865034 1000343 

Eksterne omkostninger -249387 -313804 -308164 -338866 -384613 -383598 

Ekst. omk. som % af nettooms. 49.03 46.71 43.13 45.51 44.46 38.35 

 

Her ser vi et fald over tid i den andel, de eksterne omkostninger udgør af nettoomsætningen. Efter i 

2010 at have ligget på 49% af nettoomsætningen og de efterfølgende år frem til 2014 at været faldet 

til 44,5% med mindre udfald til begge sider, formår Arp-Hansen at nedbringe deres eksterne 

omkostninger til 38,4% af nettoomsætningen. Det er et stort fald på et enkelt år, og jeg regner ikke 

med, at Arp-Hansen kan formå at effektivisere i det omfang i en længere årrække. Jeg vil derfor i 

budgetmodellen regne med, at Arp-Hansen kan bringe de eksterne omkostninger ned relativt til 

nettoomsætningen. Jeg vil i min budgetteringsmodel antage, at Arp-Hansen formår at nedbringe de 

eksterne omkostningers andel i forhold til nettoomsætningen med 0,25 procent point pr år, indtil de 

i terminalledet udgør 0,36 % af nettoomsætningen. 

De eksterne omkostningers andelen i budget vil altså se således ud: 

  2016 2017 2018 2019 2020T 

Eks. omk. andel af 
nettooms. 0.380 0.375 0.370 0.365 0.360 

 

 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger som andel af nettoomsætningen udvikler sig på følgende måde: 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nettoomsætning 508682 671855 714440 744585 865034 1000343 

Personaleomkostninger  -153685 -195101 -196437 -192566 -211149 -240814 

Pers. omk. som % af nettooms. 30.21 29.04 27.50 25.86 24.41 24.07 
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Som vi kan se, er der et fald i den andel personaleomkostningerne udgør af nettoomsætningen hvert 

år. Den effektivisering kan selvfølgelig ikke fortsætte i det uendelige, men til vores budgettering 

kan vi antage, at Arp-Hansen bliver mere effektive i deres brug af arbejdskraft hvert år, indtil vi når 

vores terminalperiode. Som det kan ses, sker der en afmatning i den øgede effektive brug af 

personalet over de senere år i perioden 2010-2015, denne udvikling skal vi holde os for øje. 

Jeg vil her budgettere med et fald på 0,5 procent point i andelen frem til terminalperioden. 

Personaleomkostningernes andel af nettoomsætningen vil derfor se således ud: 

  2015 2016 2017 2018 2019T 

Pers. omk. andel af 
nettooms. 0.235 0.230 0.225 0.220 0.215 

 

Budgetterede driftsomkostninger 
Vi har tidligere belyst, hvordan driftsomkostningerne for Arp-Hansen forventes at udvikle sig. Vi 

budgetterer med, at vareforbruget ligger fast på 5% af omsætningen. Der var et gradvist fald på 

0,5% p.a. fra en original andel af omsætningen på 38% for de eksterne omkostninger. Et fald på 

0,5% p.a. fra den originale andel af omsætningen på 23,5% for personaleomkostningerne. Som 

nævnt tidligere budgetterer vi med, at andre driftsomkostninger udgør 0 t.kr. p.a. Nedenfor kan ses 

hvordan omkostningerne vil udvikle sig frem til 2020. 

Omkostninger 2016 2017 2018 2019 2020 

Vare forbrug -53321 -56814 -60537 -64506 -68737 

Eksterne omkostninger -405238 -431783 -460080 -490245 -522400 

Personaleomkostninger  -250608 -267024 -284523 -303178 -323063 

Andre driftsomkostninger 0 0 0 0 0 

 

Budgetteret EBITDA 
Da vi nu har vores samlede omkostning og driftsomkostninger for budgetperioden, kan vi finde 

frem til en budgetteret EBITDA. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

EBITDA 357249 380651 405597 432189 460537 
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Afskrivninger og nedskrivninger 
Af- og nedskrivningerne i Arp-Hansen har i perioden 2010-2015 ligget på et nogenlunde fast beløb 

hvert år, bortset fra en stigning i 2010-2011 og en stigning i 2014-2015. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Af- og nedskrivninger -39576 -46658 -46401 -45298 -45278 -50421 

 

For at kunne budgettere af- og nedskrivninger for Arp-Hansen bliver vi nødt til at se nærmere på, 

hvilken type virksomhed vi har med at gøre, og hvordan Arp-Hansen investerer i nye aktiver. 

Der vil i virksomheden altid være en løbende udskiftning af nogle aktiver. Møbler og andet inventar 

vil skulle erstattes på grund af slid og som følge af skiftende trends og mode. 

Størstedelen af aktiverne i Arp-Hansen er dog bygningerne, som Arp-Hansen ejer og bruger til 

hoteldrift. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Grunde, bygninger m.v. 2493376 2610898 2701463 2806769 3396664 4356818 

Materielle aktiver 2978742 3077543 3094753 3272861 3844459 4580306 

 

Ifølge regnskaberne er bygningerne værdisat i forhold til, hvad de ville kunne indbringe på det åbne 

marked, og ikke hvad de ville kunne indbringe som hoteller. Den løbende fastsættelse af prisen 

forklarer, hvorfor værdierne ændrer sig fra år til år. Eftersom vi har at gøre med en 

hotelvirksomhed, der selv ejer deres bygninger, kan vi ikke forvente en stabil investering i nye 

aktiver år for år, men en mere ”kuperet” investering i nye hoteller med et bestemt interval. 

Årets afskrivninger 2015 Beløb Andel af total 

Rettigheder -1060 0.02102257 

Grunde og bygninger -17331 0.343719012 

Tekniske anlæg, driftsmateriel og 
inventar -26783 0.531176867 

Indretning lejede lokaler -5248 0.104081552 

Årets afskrivninger 2015 i alt -50422 1 
25 

                                                           
25 Egen tilvirkning ud fra årsrapport 
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Ovenfor ses en oversigt af årets afskrivninger for 2014. De er repræsentative for de andre år i den 

periode, vi beskæftiger os med. Som man kan, se stammer over 53% af afskrivningerne fra 

Tekniske anlæg, driftsmateriel og inventar. 34 % stammer fra afskrivninger på bygninger.  

 

Budgetterede afskrivninger 
For at budgettere afskrivninger for Arp-Hansen, vil vi se på, hvor stor en andel af den investerede 

kapital der er blevet afskrevet hvert år i den analyseret periode 2010-2015. 

Nedenunder ses en oversigt over dette. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Invested Capital 2759056 2822195 2821307 2948114 3475939 4124518 

Af- og nedskrivninger -39576 -46658 -46401 -45298 -45278 -50421 

Rate -0.01434 -0.01653 -0.01645 -0.01537 -0.01303 -0.01222 

 

Som det kan ses, afskrives der på et niveau på mellem 1,22% og 1,65% af den investerede kapital 

p.a., og gennemsnittet i perioden er på 1,47%. Afskrivningsraten er faldet i perioden 2011-2015. Vi 

vil i vores budgetteringsmodel antage, at den vil ligge fast på 1,25%, da det er tæt på niveauet for 

sidste regnskabsår, men samtidigt højere en niveauet i 2015, da afskrivningsraten alle foregående år 

i perioden har været højere end i 2015.  

Længere nede i opgaven beskrives, hvordan procentsatsen for den investerede kapital findes. Den 

investerede kapital i vores budgetperiode vil være på 4,045 gange omsætningen.  

Vi kan bruge en formel som hedder: Omsætning * 4,065 Invested Capital / Omsætning * 0,0125 

Afskrivninger / Invested Capital. 

Det giver os følgende værdier for afskrivninger i vores budgetperiode: 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Af- og nedskrivninger 54,187 57,737 61,521 65,554 69,854 
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Andre driftsomkostninger 
I Arp-Hansens regnskaber for 2010-2015 er Andre driftsomkostninger på 0 alle år bortset fra 2012 

hvor de udgør 3.162 t.kr.. Da de kun fremkommer et enkelt år, har vi valgt at betragte dem som en 

anomali og har i vores budgetteringsmodel valgt at sætte dem til 0. 

Budgetteret EBIT 
Da vi nu har fundet vores afskrivninger kan vi udregne EBIT for årene i vores budgetperiode. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

EBIT 303,062 322,914 344,076 366,635 390,683 

 

 

 Budgetteret skat af EBIT og NOPAT 
 Vi vil i denne opgave bruge samme metode som bliver brugt i Financial Statement Analysis af 

Petersen & Plenborg, hvor vi bruger en fast skattesats, i dette tilfælde 22 %, som er satsen for 

virksomhedsbeskatning i Danmark anno 2016, og i balancen lade udskudt skat være en procentuel 

størrelse af omsætningen.26 Arp-Hansens skattebetalinger i analyseperioden har med undtagelse af 

2010 ligget forholdsvist tæt på skattesatsen.  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tax rate 0.071198 0.24913 0.259573 0.228235 0.205961 0.186135 

 

De reelle betalte skattebeløb vil i virkeligheden nok være lavere som resultat af udskudt skat. 

Ved brug af en skattesats på 22% får vi, at skatten af EBIT vil være:  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Skat af EBIT -66674 -71041 -75697 -80660 -85950 

 

Men da vi regner med at Arp-Hansen fortsat vil gøre brug af udskudt skat vil vi korrigere Skat af 

EBIT med den forøgelse af udskudt skat der er forekommet.  

Det giver os følgende: 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Skat af EBIT -56669 -39606 -42187 -44938 -47871 

                                                           
26 Financial Statement Analysis s. 253 
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Det giver os mulighed for at udregne vores Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) ved at 

fratrække vores skat af EBIT fra EBIT. 

NOPAT ser således ud for vores budgetperiode: 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

NOPAT 236388 251873 268379 285975 304733 

 

 

Budgettering af finansielle omkostninger og skatteskjold 
For at udregne de finansielle omkostninger i budgetperioden har vi set på, hvad de netto finansielle 

omkostninger har været tidligere og holdt dem oppe imod NIDB for samme år. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NIBD 2011944 2027736 1926715 1933832 2154669 2662506 

Netto finansielle 
omkostninger -38983 -50761 -47341 -29507 -34164 -42901 

Netto lånerate 0.0194 0.0250 0.0246 0.0153 0.0159 0.0161 

 

Arp-Hansen meget lave lånerater. Det skyldes, at størstedelen af deres lån er prioritetsgæld i 

fastejendom med variable lånerate. Renten på denne form for lån har været lav i længere tid. 

Gennemsnitligt har Arp-Hansen haft en netto lånerate på lige 1,94% i perioden 2010-2015. Vi har 

valgt at bruge gennemsnittet for perioden i vores budgetmodel, selv om det er højere end de senere 

års lånerate, da renten på nuværende tidspunkt er så lav, at man vanskeligt kan forestille sig, at den 

vil kunne bevæge sig i nogen anden retning end op. Længere nede i opgaven finder vi vores NIBD i 

budgetperioden. 

Når vi nu kender vores netto finansielle omkostninger, kan vi udregne skatteskjoldet af disse. 

Det sker ved at multiplicere dem med vores skattesats på 22% for budgetperioden. 

Dernæst kan vi finde vores netto finansielle omkostninger efter skat. 

Nedenunder ses resultatet af disse udregninger: 
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  2016 2017 2018 2019 2020 

Netto finansielle omk. -54664 -58245 -62062 -66131 -70469 

Skatteskjold 12026 12814 13654 14549 15503 

Netto finansielle omk. ef. skat -42638 -45431 -48408 -51582 -54965 

 

 

Budgetteret Net Earnings 
Vi kan nu finde Net Earnings i budgetperioden: 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Net Earnings 203755 237877 253481 270115 287846 

 

Budgettering af materielle aktiver 
For at budgettere de materielle aktiver i Arp-Hansen vil vi lade dem være på en fast størrelse i 

forhold til vores budgetterede omsætning. Ser vi på det historiske niveau: 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Omsætning 508682 671855 714440 744585 865034 1000343 

Materielle aktiver 2978742 3077543 3094753 3272861 3844459 4580306 

Mat.akt. / omsætning 5.86 4.58 4.33 4.40 4.44 4.58 

 

Med undtagelse af 2010 ligger niveauet på omtrent 4,5, og gennemsnittet for perioden 2011-2015 er 

på 4,47. Vi vil derfor i vores budgetmodel bruge et niveau på 4,5 gange budgetteret omsætning, da 

det forekommer repræsentativt og er i samme størrelsesorden som niveauet de senere år og 

gennemsnittet for 2011-2015. 

Det giver os følgende: 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Materielle aktiver 4798869 5113219 5448315 5805528 6186317 

 

Budgettering af kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder 
Kapitalandelene i datterselskaber har været på 0 i hele analyseperioden og vil derfor også være det i 

vores budgetmodel. 
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Kapitalandelene i associerede virksomheder har været på 1,2% i gennemsnit over analyseperioden, 

men har i det meste af perioden ligget under 0,7%. Det højere gennemsnit skyldes, at beløbet for 

2014 var på 3,9% af omsætningen. Vi vil derfor i vores budgetmodel bruge et niveau på 0,5%, da 

det i højere grad svarer til niveauet det sidste år i analyseperioden og de øvrige år i analyseperioden, 

undtagen 2014. 

Budgettering af udskudt skat, resterende NWC og invested capital 
Som nævnt tidligere i opgaven vil vi budgettere udskudt skat som en procentsats af omsætningen.  

 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Omsætning 508682 671855 714440 744585 865034 1000343 

Udskudt skat 229906 257457 276333 322388 406869 469882 

Udskudt skat / ocsms. 0.4519641 0.3832032 0.3867827 0.4329768 0.4703503 0.4697209 

 

Gennemsnittet for perioden har været på 43%, men som det kan ses, bliver det gennemsnit trukket 

ned af 2011 og 2012, mens procentsatsen i resten af perioden ligger tættere på 45%, som er 

gennemsnittet for perioden 2013-2015. Vi vil i vores budgetmodel bruge en sats på 45% til at 

udregne udskudt skat i budgettet. 

Den resterende NWC i forhold til omsætningen for perioden 2010-2015 har ligget på et meget lavt 

niveau, nogle år har den tilmed været negativ. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Omsætning 508682 671855 714440 744585 865034 1000343 

NWC 6089 -2243 -1631 -6922 4736 8930 

NWC / oms. 0.0120 -0.0033 -0.0023 -0.0093 0.0055 0.0089 

 

Som det ses varierer procentsatsen som del af omsætningen fra -0,9 % til 1,2%, og gennemsnittet i 

perioden har været på 0,2%. Vi har i vores budgetmodel valgt at lade NWC være 1% af 

omsætningen, da det er nogenlunde det niveau, NWC var på i 2015, og Arp-Hansen efter vores 

opfattelse bør have en vis kapital til den daglige drift. 
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Vi kan nu finde vores Invested Capital, ved at addere de materielle aktiver, kapital andele og NWC 

og fratrække udskudt skat. 

Det giver en Invested Capital i vores budgetperiode, som ser således ud: 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Invested Capital 4334979 4618941 4921645 5244327 5588306 

 

Budgettering af NIDB 
Net Interest Bearing Debt niveau i forhold til Invested Capital er i perioden 2010-2015 faldet en 

smule, men har stabiliseret sig de senere år. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Invested Capital 2759056 2822195 2821307 2948114 3475939 4124518 

NIBD 0.7292146 0.7184961 0.6829158 0.6559556 0.6198811 0.6455314 

 

Gennemsnittet fra 2012-2015 var på 65% af Invested Capital, hvilket er næsten lig med niveauet i 

2015. Vi vil i vores budgetmodel bruge et niveau på 65%. 

Det giver en NIBD i vores budgetperiode, der ser ud som følger: 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Invested Capital 4334979 4618941 4921645 5244327 5588306 

NIBD 2817736 3002312 3199069 3408812 3632399 

 

 

Værdiansættelse 

Valg af værdiansættelsesmodeler 
I dette afsnit vil de vores værdiansættelsesmodel, der vil blive brugt i denne opgave, blive 

gennemgået. 

Jeg har valgt at bruge Discounted Cash Flow (DCF) modellen. Denne model er at finde under 

kategorien present value approaches27 

                                                           
27 Financial Statement Analysis S. 263 



61 
 

Et grundlæggende krav ved valget af en værdiansættelsesmodel er, at de værdier, der bruges, 

leverer præcise og objektive tal (unbiased). Derudover skal en værdiansættelse være baseret på 

realistiske antagelser, for eksempel antagelser, der er velfunderet i blandt andet tidligere 

performance. Kravet om realistiske antagelser står i forlængelse af det første krav om retvisende og 

objektive tal, idet en analyse baseret urealistiske antagelser, i den ene eller anden retning, vil ende 

op med et ikke-objektivt resultat i værdiansættelsen. Disse bliver krav kaldes værdiernes 

attributter.28 

Derudover har vi også attributter for en værdiansættelsesmodel, der omtales som brugerattributter, 

disse stiller krav om at en model skal være brugervenlig med en lav grad af kompleksitet, sikre nem 

adgang til input data og ikke være tidskrævende at bruge. Til sidst skal værdiansættelsesmodellens 

resultater være lette at forklare overfor for folk uden specialviden inden for værdiansættelse.29 

Discounted Cash Flow Modellen 

DCF modellen er den mest populære værdiansættelsesmodel og anvendes i vidt omfang i praksis. 

DCF modellen findes i to specifikke versioner, den ene bruges til at estimere virksomhedens værdi 

og den anden bruges til at finde egenkapitalens værdi. Nedenfor vil de to blive forklaret. 

Virksomhedsversion 

I DCF modellen er en virksomheds værdi bestemt af nutidsværdien af fremtidige frie cash flows 

(FCFF) (skal definere FCFF vs. FCFE). I tilfælde af en uendelig tidsperiode med cash flows vil 

modellen se således ud: 

𝑉𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑉æ𝑟𝑑𝑖0 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
∞
𝑡=1   

Hvor 𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡 er det frie cash flow til virksomheden for periode t (Free cash flow to firm) og WACC 

(Weighted average cost of capital) er virksomhedens gennemsnitlige vægtet kapital omkostning. 

Som det fremgår af modellen, er virksomhedens værdi positivt påvirket af højere cash flows og 

lavere kapitalomkostninger. 

Da det kan være besværligt at skabe antagelser for hver enkelt periode i en uendelig tidsrække, 

bruges DCF modellen også som en model i to stadier. 

                                                           
28 Financial Statement Analysis S. 264-265 
29 Financial Statement Analysis S. 265 
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𝑉𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑉æ𝑟𝑑𝑖0 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡 +  
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

(𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔)
∗  

1

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
𝑛
𝑡=1   

I denne model med to stadier, summerer man den diskonteret værdi af de frie cash flows til 

virksomheden for en begrænset tidsperiode, hvorefter man adderer den tilbagediskonterede værdi af 

et terminalled med en konstant vækstrate. Denne formel for terminalledet er analog til Gordons 

vækstmodel, der bruges til at udregne værdien af en aktie med dividender, der vokser med en 

konstant vækstrate i det uendelige. 

Da denne model udregner virksomhedens samlede værdi skal, markedsværdien af gælden trækkes 

fra for at finde egenkapitalens værdi. 

Weighted average cost of capital (WACC) 
WACC er en virksomheds vægtede kapitalomkostning og indeholder både omkostninger til 

rentebærende gæld og til egenkapital.30 

WACC kan skrives på følgende måde: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝑁𝐼𝐵𝐷

(𝑁𝐼𝐵𝐷 + 𝐸)
∗ 𝑟𝑑 ∗ (1 − 𝑡) +

𝐸

(𝑁𝐼𝐵𝐷 + 𝐸)
∗ 𝑟𝑒 

Hvor 

NIBD = Markedsværdien af rentebærende gæld (Net interest bearing debt) 

E = Markedsværdien af egenkapital (Equity) 

rd = Renten på rentebærende gæld 

re = Kapitalejeres afkastkrav 

t = Selskabsskatteraten 

 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

CAPM bruges til at bestemme en investors krav til en investerings afkast. 

Ifølge CAPM kan en investors afkastkrav beregnes således: 

                                                           
30 Financial Statement Analysis S. 305 
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𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑒 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Hvor 

re = Investors afkastkrav 

rf = Den risikofrie rente 

βe = Egenkapitalens systematiske risiko 

rm = Markedsporteføljens afkast 

Ifølge CAPM belønnes en investor kun for den systematiske risiko, han holder i en given position, 

da man ifølge CAPM kan eliminere den usystematiske risiko ved at diversificere sin portefølje.  

Ligningen for egenkapitalens afkastkrav bliver også kaldt for security market line (SML) og 

repræsenterer et equilibrium mellem en virksomheds risikopræmie og en markedsporteføljens 

risikopræmie. Markedsporteføljens afkast er oftest baseret på afkastet af aktier, der handles på en 

børs, selvom den ideelt burde være baseret på afkastet for alle typer af aktiver.31  

Markedsporteføljens risikopræmie er (rm – rf). 

Beta indikerer et aktivs relative risiko i relation til markeds porteføljen32. 

Estimation af den risikofrie rente (rf) 

Da der er mange omkostninger, og det er kompliceret at sammensætte en portefølje med en beta på 

0, bruges statsobligationer ofte i praksis til at finde den risikofrie rente. Ideelt bør hvert enkelt 

cashflow tilbagediskonteres med en WACC, der indeholder en risikofri rente, der har samme 

varighed som cashflowet, for eksempel skulle et cashflow om 5 år tilbagediskonteres med en 

kapitalomkostning afledt af en 5 årig 0-kupon statsobligation. En 0-kupon statsobligation kaldes 

også for en STRIP. STRIPS er foretrukne, da de ikke indeholder rentebetalinger i løbet af 

obligations levetid, der ville medføre en kortere varighed end løbetiden. I praksis tilbagediskonterer 

få cashflows med en matchende varighed. I stedet bruger de fleste praktikere en enkelt STRIP, der 

bedst matcher det samlede cashflow, der skal værdibestemmes. I praksis bruges oftest en 10 årig 

STRIP, da STRIPS med længere løbetid, som kunne matche cashflowsne bedre, for eksempel en 30 

årig STRIP, kan være illikvid, hvilket ville reflekteres i deres pris og afkast. For at eliminere 

                                                           
31 Financial Statement Analysis 307 
32 Financial Statement Analysis 307 
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inflationsrisiko er det at foretrække at bruge en STRIP i samme valuta som de cashflows, der skal 

værdiansættes.33  

Estimation af markedets risikopræmie 

For at estimere markedets risikopræmie ud fra historiske data er der nogle praktiske 

foranstaltninger, vi skal holde os for øje. Vi bør sammenligne markedsafkast med 10 årige STRIPS, 

da de som nævnt ovenfor er de bedst egnede.  

Vi bør gøre brug af de længst mulige historiske perioder, når vi skal forudsige fremtidige 

markedsafkast. Hvis markedets risikopræmie er stabil, dette vil reducere estimeringsfejl. Hvis 

risikopræmien derimod ændres over tid, er kortere historiske perioder bedre egnet til at bestemme 

markedets risikopræmie i værdiansættelsesøjemed. Koller, Goedhart og Wessels kunne over de 

sidste 108 år ikke se nogen signifikant statistisk tendens til, at markeds risikopræmie har ændret 

sig.34  

Koller Goedhart og Wessels anbefaler brugen af aritmetisk gennemsnit til at kalkulere markedets 

risikopræmie.35 

Estimation af beta 

Ifølge CAPM er en virksomheds forventede afkast bestemt af beta. Beta angiver covariancen 

mellem en virksomheds afkast og markedets afkast. Beta giver os et billede af, hvordan en 

virksomheds værdi ændrer sig som følge af ændringer i markedets værdi. Da beta ikke kan 

observeres direkte, bliver man nødt til at estimere beta.36 

Der er dog nogle udfordringer forbundet med estimeringen af beta, idet en manglende likviditet i 

aktien kan få en aktie til at virke mere stabil og dermed give et forfejlet billede af den underliggende 

risiko, aktien repræsenterer. Ydermere er betaer ikke stabile over tid. Ændringer i beta kan være 

indikativ for en ændring i aktiens risiko, men kan også opstå som følge af forskellige måleperioder 

og intervaller. Desuden kræver en estimation af en virksomheds systematiske risiko historiske 

målinger over en længere periode. I de fleste lande er langt størstedelen af virksomhederne ikke 

børsnoteret, så det er ikke muligt at få de data, der er relevante i forhold til CAPM.37 

                                                           
33 Valuation 236-237 
34 Valuation s 239 
35 Valuation s 240 
36 Valuation s 245 
37 Financial Statement Analysis S. 311 



65 
 

Er det ikke muligt at anskaffe observationer for en akties afkast, for dermed at kunne estimere beta, 

kan man finde frem til en beta for en virksomhed ved at estimere beta for lignende virksomheder 

der handles på børser. Efter at have sikret sig, at disse peers er sammenlignelige og har en 

tilstrækkelige likviditet i deres aktier, kan man estimere beta for disse peers. Dernæst skal den 

ugearede beta bestemmes for de enkelte peers, da den finansielle risiko, de enkelt virksomheder 

påtager sig, er med til at ændre beta for virksomheden. Herefter kan vi finde et gennemsnit for beta 

for de sammenlignelige virksomheder, som dernæst kan bruges til at finde beta for vores 

virksomhed, ved at geare den gennemsnitlige ugearede beta i samme grad som virksomhed er 

gearet.38 

For at finde den ugearede beta for en virksomhed kan følgende ligning bruges: 

𝛽𝑎 =
𝛽𝑒 + 𝛽𝑑 ∗

𝑁𝐼𝐵𝐷
𝐸

1 +
𝑁𝐼𝐵𝐷

𝐸

 

Hvor  

βa = Den systematiske risiko på aktiver, ugearet beta 

βe = Virksomheds systematiske risiko, beta 

βd = Gældens systematiske risiko 

NIDB/E = Virksomhedens kapitalstruktur, netto rentebærende gæld divideret med egenkapitalen 

Når vi kender industriens gennemsnitlige systematiske risiko på aktiver, kan vi bruge følgende 

ligning til at finde vores virksomheds beta. 

𝛽𝑒 = 𝛽𝑎 + (𝛽𝑎 − 𝛽𝑑) ∗
𝑁𝐼𝐵𝐷

𝐸
 

Når man estimerer beta baseret på sammenlignelige virksomheder, skal man holde sig for øje, at 

selv om virksomheder er i samme branche, så har de ikke nødvendigvis samme risikoprofil. 

Derudover kan virksomheder i samme branche have forskellige businessmodeller, hvilket medfører 

forskelige risikoprofiler39 

 

                                                           
38 Financial Statement Analysis S 313 
39 Financial Statement Analysis S. 314 
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Beta for Arp-Hansen 
 

For at finde Arp-Hansens beta, kan vi som nævnt gøre brug af en gennemsnitlig ugearet beta for 

virksomheder i samme branche, såkaldte peers. 

Aswath Damodaran fra Stern School of Business på New York University udgiver en hjemmeside 

med fyldestgørende data omkring en lang række emner, der forholder sig til corporate finance og 

equity valuation.40 

Her har han blandt andet udgivet en liste over betaer og ugearede betaer for forskellige industrier, 

både globalt og i forskellige geografiske områder. 

En af de industrier, han har udregnet betaer for, er hotel/gaming. Det er ikke en perfekt 

sammenlignelig gruppe for os at se på, da den også inkluderer gaming industry, som indbefatter 

kasinoer og lignende. Men da kasinoer tit har et hotel forbundet til deres aktivitet, er disse samlet i 

én industri.41 

I Damodarans data for industrier i Europa42, præciserer han i oversigten over de virksomheder, der 

indgår i analysen, at der er tale om ”developed Europe”, og inkluderer ikke en række østeuropæiske 

lande43. Det fremgår, at beta for hotel/gaming er på 0,99 mod en totalt market beta, som han finder 

til 1,07. Damodaran finder en ugearet beta for hotel/gaming på 0,7 mod en ugearet beta for 

markedet på 0,54. Damodarans data er opdateret pr. 05.01.16 og indeholder data for 122 

virksomheder. 

Vi vil fremadrettet bruge Damodarans ugearede beta på 0,7. Den ugearede beta er udregnet for 

Vesteuropa, hvorfor den må anses for passende at bruge i forhold til Arp-Hansen, idet 

vesteuropæiske økonomier er mere sammenlignelige med den danske økonomi end den globale 

økonomi. Det eneste forbehold overfor Damodarans ugearede beta er som nævnt, at industri betaen 

også omfatter betaer for virksomheder i gaming industrien, som kan have en anden følsomhed over 

for makroøkonomiske faktorer end almindelige hotelvirksomheder, samt opererer på et mere 

                                                           
40 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
41 http://www.valueline.com/Stocks/Industries/Industry_Overview__Hotel_and_Gaming.aspx 
42 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betaEurope.xls 
43 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls 
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reguleret marked, der dog nogle steder er ved at blive mindre reguleret, hvilket medfører et stort 

potentiale for vækst44. 

 

For at finde den ugearede beta for en virksomhed kan følgende ligning bruges. 

𝛽𝑎 =
𝛽𝑒 + 𝛽𝑑 ∗

𝑁𝐼𝐵𝐷
𝐸

1 +
𝑁𝐼𝐵𝐷

𝐸

 

Hvor  

βa = Den systematiske risiko på aktiver, ugearet beta 

βe = Virksomheds systematiske risiko, beta 

βd = Gældens systematiske risiko 

NIDB/E = Virksomhedens kapital struktur, netto rentebærende gæld divideret med egenkapitalen 

Når vi kender industriens gennemsnitlige systematiske risiko på aktiver, kan vi bruge følgende 

ligning til at finde vores virksomheds beta. 

𝛽𝑒 = 𝛽𝑎 + (𝛽𝑎 − 𝛽𝑑) ∗
𝑁𝐼𝐵𝐷

𝐸
 

Når man estimerer beta baseret på sammenlignelige virksomheder, skal man holde sig for øje, at 

selvom virksomheder er i samme branche, har de ikke nødvendigvis samme risikoprofil. Derudover 

kan virksomheder i samme branche have forskellige business modeller, hvilket medfører forskelige 

risikoprofiler45 

Da der ofte stillers sikkerhed for gælden, bliver den nogle gange opfattet som havende en beta på 0, 

altså at den bærer ingen systematisk risiko, og følgende ligning bliver brugt til at finde betaen for 

virksomheden ud fra den ugearede beta46. 

𝛽𝑒 = 𝛽𝑎(1 + ((1 − 𝑡) ∗
𝑁𝐼𝐵𝐷

𝐸
) 

                                                           
44 http://www.valueline.com/Stocks/Industries/Industry_Overview__Hotel_and_Gaming.aspx 
 
45 Financial Statement Analysis S 314 
46 Estimating Beta 
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βa = Den systematiske risiko på aktiver, ugearet beta 

βe = Virksomheds systematiske risiko, beta 

t = skatteprocent 

 

WACC i budgetperioden. 

For at kunne finde værdien af Arp-Hansen skal vi kende WACC for årene i vores budgetperiode. 

Vi har tidligere udredet, hvordan vi finder egenkapitalens afkastkrav for en virksomhed. Nedenfor 

ses afkastkravet (re) for Arp-Hansen, baseret på vores budget og på de forskellige faktorer, der 

indgår i udregningen af afkastkravet. Som de kan ses, er afkastkravet fast over perioden. Det 

skyldes, at vi i vores budget har valgt at bruge faste procentuelle satser til at udregne NIBD. 

2016 re rf Ubeta beta E NIBD NIBD+E rm-rf 

  0.1311 0.0061 0.7 2 1517243 2817736 4334979 0.0625 

         2017 re rf Ubeta beta E NIBD NIBD+E rm-rf 

  0.1311 0.0061 0.7 2 1616629 3002312 4618941 0.0625 

         2018 re rf Ubeta beta E NIBD NIBD+E rm-rf 

  0.1311 0.0061 0.7 2 1722576 3199069 4921645 0.0625 

         2019 re rf Ubeta beta E NIBD NIBD+E rm-rf 

  0.1311 0.0061 0.7 2 1835514 3408812 5244327 0.0625 

         2020 re rf Ubeta beta E NIBD NIBD+E rm-rf 

  0.1311 0.0061 0.7 2 1955907 3632399 5588306 0.0625 

 

Vi kan dernæst finde vores WACC for budgetperioden. Vi har tidligere redegjort for, hvordan man 

finder WACC.  

Damodaran har på sin hjemmeside en tabel med forskellige landes risikopræmie for markedet. For 

Danmark har han udregnet, at markedets risikopræmie er 6,25% p.a.47 

 

                                                           
47 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls  

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls
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Nedenfor ses WACC i vores budgetperiode. Da vi har et konstant afkastkrav, og vi har valgt at 

sætte renten på vores rentebærende gæld til det samme beløb hvert år, er vores WACC det samme 

hvert år i vores budgetperiode. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

E 1517243 1616629 1722576 1835514 1955907 

NIBD 2817736 3002312 3199069 3408812 3632399 

NIBD+E 4334979 4618941 4921645 5244327 5588306 

rd 0.0194 0.0194 0.0194 0.0194 0.0194 

re 0.1311 0.1311 0.1311 0.1311 0.1311 

t 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

WACC 0.055721 0.055721 0.055721 0.055721 0.055721 

 

Opskrivninger 
Arp-Hansen er en virksomhed, hvor størstedelen af de materielle aktiver består af ejendomme. 

Disse ejendomme bliver som nævnt tidligere årligt værdireguleret i deres regnskaber.  

For at kunne danne os et retvisende billede af, hvilket niveau Arp-Hansens investeringer i materielle 

aktiver ligger på, kan vi ikke blot se på stigningerne år for år i materielle aktiver, men må også se 

på, hvor stor en andel af disse stigninger i de materielle aktivers værdi der stammer fra en 

opskrivning af de materielle aktivers værdi. Hvis vi ikke kiggede nærmere på dette punkt, og antog, 

at alle stigninger i værdien af materielle aktiver i vores budget stammede fra investeringer i disse, 

ville vores værdier for net investments i vores pengestrømopgørelser blive for høje, da disse ikke vil 

tage højde for en ”naturlig” værdistigning af vores aktiver. 

Opskrivningen på materielle aktiver findes i regnskabernes noter. 
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År for år ses opskrivninger af værdien af grunde og bygninger. Ved at dykke ned i de forskellige 

årsrapporters noter kan denne oversigt sammensættes: 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Opskrivninger primo 623996 623996 703996 752523 863644 1128678 

Tilgang I forbindelse med køb 0 0 0 0 0 44379 

Årets opskrivninger 0 80000 48527 193499 265034 116951 

Tilbageførelse af tidligere års opskrivninger 0 0 0 -82378 0 -20435 

Opskrivninger ultimo 623996 703996 752523 863644 1128678 1269573 

 

Som det fremgår, varierer beløbet. Grunde og bygninger opskrives år for år. Nogle år forekommer 

der også tilbageførelse af tidligere års opskrivninger. 

Vi vil undersøge, på hvilket niveau opskrivningerne har ligget i forhold til de samlede materielle 

aktiver. Det gør vi ved at se på de samlede opskrivninger t0 i forhold til de materielle aktiver t-1. Vi 

bruger de samlede materielle aktiver, da det er disse, vi bruger i vores budgetmodel, og vi bruger t-1 

da det er disse værdier opskrivningen t0 er sket ud fra. 

 

 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Årets opskrivninger 0 80000 48527 193499 265034 116951 

Tilbageførelse af tidligere års opskrivninger 0 0 0 -82378 0 -20435 

Opskrivninger total 0 80000 48527 111121 265034 96516 

Materielle aktiver I alt 2978742 3077543 3094753 3272861 3844459 4580306 

Ops. Total t0 / Mat. Akt. t-1   0.026857 0.015768 0.035906 0.080979 0.025105 

  

Som det ses, varierer den årlige opskrivningsprocent en del, fra 1,58% op til 8,01%. Gennemsnitligt 

har niveauet på opskrivningerne været på 3,69%. I vores budgetmodel vil vi bruge et lidt lavere tal 

på 3,5%, da den gennemsnitlige værdi i analyseperioden bliver vredet en smule skæv af den højeste 

værdi på 8,01%.  

Når vi i vores pengestrømsopgørelse skal udregne nettoinvesteringer i virksomheden, kan vi nu 

bruge denne gennemsnitlige værdiopskrivning til at korrigere vores tal og dermed få et mere 

retvisende billede for den investerede mængde.  
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For at finde investeringerne et givent år, fx t3, vil dette være (Materielle aktiver t2 + Kapital andele i 

associeret virksomheder t2) – (Materielle aktiver t3 + Kapital andele i associeret virksomheder t3) + 

0,035 * Materielle aktiver t2 – Afskrivninger t3. Denne ligning giver et negativt tal, hvis der er 

blevet investeret yderligere i virksomheden fra t2 til t3, men ledet med 0,035 * Materielle aktiver t2, 

vil korrigere det samlede investeringsbeløb for at tage højde for at de Materielle aktiver t3 delvist er 

blevet højere som følge af en opskrivning af aktivernes værdier. 

 

 

DCF  
Ved at finde vores Free cash flow to firm (FCFF) kan vi ved hjælp af Discounted Cash Flow 

modelen finde Arp-Hansens værdi. 

Nedenfor ses vores pengestrømsopgørelse med FCFF 

  2016 2017 2018 2019 2020 

NOPAT 246393 283308 301889 321697 342812 

Af- og nedskrivninger 54187 57737 61521 65554 69854 

Delta Networking Capital -1734 -699 -745 -794 -846 

Net investments -112427 -204288 -217828 -232261 -247647 

Free cash flow to firm 186419 136058 144837 154196 164173 

 

Som det kan ses, er FCFF højest det første år i vores budgetterede pengestrømsopgørelse. Det 

skyldes, at vores net investments er markant lavere end i de efterfølgende år i vores budget. Dette 

kan tilskrives, at vi går fra et år 2015, hvor materielle aktiver udvikler sig fra at være 4,58 gange 

omsætningen til i vores budget at være 4,505. Dette medfører, at net investments i vores første 

budgetår er forholdsvist lavt i forhold til de efterfølgende år.  

Terminalperiodens vækstrate 

Vi har i vores budgetperiode, brugt en vækstrate på værelser på 2,5% og på 4% på vores RevResPar 

mål. Det giver en samlet vækst i omsætningen på 6,6% i vores budgetperiode. Dette er for høj en 

vækstrate for en virksomhed at have i uendelighed, hvilket terminalledet repræsenterer. Vi vil 

derfor i vores terminalled bruge en lavere vækstrate, der er mere repræsentativ for den langvarige 

vækst for Arp-Hansen. Igennem vores strategiske analyse har vi belyst, at der stadig er vækst og 

vækstmuligheder for den københavnske hotelindustri. Vi vil derfor ikke bruge en vækstrate i 

terminalledet, der er for lav og ikke tager højde for denne fremtidige vækst. Ved at halvere vores 
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vækstrater for henholdsvis væksten i værelser og på vores RevResPar mål får vi en vækstrate på 

3,275%, hvilket stadig er en rimelig høj vækstrate for et terminalled, da terminalledet på sigt bør 

være på størrelse med den samlede vækst i økonomien, hvor virksomheden opererer48. 

Vi lavede et diagram over forskellige vækst rater på +/- 0,5 på vores halverede vækstrater fra 

budgetperioden. 

  1.015 1.0175 1.02 1.0225 1.025 

1.0075 1.022613 1.025131 1.02765 1.030169 1.032688 

1.01 1.02515 1.027675 1.0302 1.032725 1.03525 

1.0125 1.027688 1.030219 1.03275 1.035281 1.037813 

1.015 1.030225 1.032763 1.0353 1.037838 1.040375 

1.0175 1.032763 1.035306 1.03785 1.040394 1.042938 

 

Gennemsnittet af disse værdier giver os en værdi på lidt over de 3 %. Vi vælger at bruge en 

vækstrate i terminalledet på 3,1%.  

Vi kender nu vores FCFF for budgetperioden, samt vores WACC for perioden og terminalleddets 

vækstrate og kan nu finde en værdi for Arp-Hansen. 

  2016 2017 2018 2019 2020t 

FCFF 
                  
186,419  

            
136,058  

         
144,837  

         
154,196  

         
164,173  

WACC 
                    
0.0557  

              
0.0557  

           
0.0557  

            
0.0557  

           
0.0557  

Discount factor 
                    
0.9472  

              
0.8972  

           
0.8499  

            
0.8050  

           
0.7625  

PV FCFF 
                  
176,580  

            
122,074  

         
123,093  

         
124,130    

PV Terminal link 
              
5,346,165  

    

Estimated enterprise value 
              
5,892,043  

    

NIBDt0 
              
2,662,506  

    

Equity Value 
              
3,229,537  

     

 

                                                           
48 Financial Statement Analysis s. 267 
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Vi får et resultat, der fortæller os, at virksomhedens egenkapital har en værdi på 3.229.537 kr. 

Følsomhedsanalyse 
For at undersøge følsomheden af vores værdiansættelse vil vi bygge en tovejstabel, der viser, 

hvordan Arp-Hansens værdi påvirkes af forskellige WACC og vækstrater i terminalledet i vores 

DCF Model. Årsagen til, at vi vælger at ændre på væksten i terminalledet er, at størstedelen af den 

samlede værdi af virksomheden befinder sig i terminalledet.  

    Terminalleddets vækstrate 

    2.70% 2.90% 3.10% 3.30% 3.50% 

W
A

C
C

 

5.170% 
    
3,321,271  

    
3,799,946  

    
4,371,119  

    
5,064,468  

    
5,923,888  

5.370% 
    
2,873,793  

    
3,277,675  

    
3,752,726  

    
4,319,575  

    
5,007,675  

5.570% 
    
2,484,966  

    
2,829,387  

    
3,229,537  

    
3,700,133  

    
4,261,575  

5.770% 
    
2,153,771  

    
2,451,527  

    
2,793,891  

    
3,191,699  

    
3,659,604  

5.970% 
    
1,859,829  

    
2,119,195  

    
2,414,710  

    
2,754,496  

    
3,149,309  

 

Som det kan ses, varierer Arp-Hansens værdi fra 1,859,829 kr. til 5,923,888 alt efter om de mest 

pessimistiske (højeste WACC, laveste værksrate) eller de mest optimistiske (laveste WACC, 

højeste vækstrate) tal bruges.  

Det ses ligeledes, at en 0,2 procentpoint ændring i WACC ved en given vækstrate påvirker Arp-

Hansens værdi i højere grad, end en 0,2 procentpoint ændring i vækstraten ved en given WACC 

påvirker Arp-Hansens værdi.  

Ud fra denne følsomhedsanalyse kan vi konkludere, at for at opnå den højest mulige værdi for Arp-

Hansen er en kontrol af WACC et vigtigere parameter end en marginal højere vækstrate. Arp-

Hansen har på nuværende tidspunkt meget lave låneomkostninger, disse vil i fremtiden kunne stige, 

hvilket vil kunne medføre en højere WACC og dermed lavere nutidsværdi af Arp-Hansen. Arp-

Hansens beta var forholdsvis høj som følge af deres høje gearing. Yderligere risiko i form af 

gældsoptagning eller i den underliggende ugearede beta for hotelvirksomheder vil kunne medføre 

en højere WACC og dermed en lavere værdi af Arp-Hansens egenkapital. Vi har i vores strategiske 

analyse belyst, at det Københavnske hotelmarked stadig er et marked i vækst. For at kunne drage 

fordel af den vækst vil det være nødvendigt at øge antallet af disponible hotelværelser, et øget antal 
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gæster i København uden en medfølgende udvidelse af antallet af værelser vil på kort sigt kunne 

medføre en vækst som følge af højere priser afledt af den højere efterspørgsel uden et øget udbud, 

men på længere sigt vil dette medføre, at København ikke er et nært så attraktivt rejsemål, som 

følge af højere overnatningspriser. Et større udbud af værelser vil derfor være nødvendigt for at 

København forbliver et attraktivt rejsemål. Da hoteldrift er en kapitaltung sektor, kan det være 

nødvendigt at optage gæld for at udbygge de materielle aktiver, som danner grundlag for 

omsætningen. Arp-Hansen står derfor i en situation, hvor de ser sig nødsaget til at blive ved med at 

udbygge for at kunne drage fordel af den vækst, som den københavnske hotelindustri står overfor. 

Arp-Hansen er ikke i problemer, da de på nuværende tidspunkt har overskud, men vil skulle holde 

sig for øje, at deres ambitioner om at drage fordel af den fremtidige vækst ikke medfører en for 

aggressiv risikotagning i form af øget gearing. En øget gearing vil medføre en højere beta for 

virksomheden, ligesom den medfører en højere kreditrisiko. Disse vil i fremtiden kunne medføre en 

højere WACC og dermed en mindre egenkapitalsværdi.  

  

 

Multible analayse  
Da Arp-Hansen ikke er børsnoteret, kan det være vanskeligt at danne sig et entydigt billede af, 

hvorvidt vores værdiansættelsesresultat er i overensstemmelse med virkeligheden. Vi kan ikke 

sammenligne vores resultat med det, som markedet vurderede Arp-Hansen til at være værd i 

kølvandet på offentliggørelsen af årsrapporten for 2015. 

For at undersøge, hvorvidt vores resultat af værdiansættelsen har hold i virkeligheden, vil vi 

sammenligne Arp-Hansens hypotetiske P/E (price/earnings) med nogle børsnoterede 

hotelvirksomheder og se, på hvilket niveau Arp-Hansens hypotetiske P/E ligger i forhold til disse. 

Arp-Hansens hypotetiske P/E i henhold til vores værdiansættelse var på 15,77 (3.229.537 t.kr. / 

204814 t.kr). 
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Virksomhed P/E (TTM) 

Belmond LTD 43.81 

China Lodging Group 28.87 

Choice Hotels 20.77 

Extended stay Amer  25.98 

Hilton 15.66 

Hyatt 36.52 

Intercontinental 8.24 

La Quinta  212.18 

Marriot 18.47 

Morgans 10.14 

Red Lion -21.73 

Wyndham 13.86 
49 50 

Som det fremgår af ovenstående tabel, varierer P/E for disse børsnoterede hotelvirksomheder en 

del, det skal noteres at Yahoo bruger TTM (trailing twelve months) frem for sidste årsregnskab til at 

kalkulere P/E. En enkelt virksomhed, Red Lion, har en negative P/E, La Quinta har en utrolig høj 

P/E på over 200, resten befinder sig i et spænd på mellem 8,24 og 43,81. Arp-Hansens P/E ville 

være placeret i den lavere ende blandt de førnævnte virksomheder, med en P/E på omtrent det 

samme som Hiltons og tæt på Marriots og Wyndhams P/E. Samlet set har førnævnte virksomheder 

en gennemsnitlig P/E på 34,39. Undersøger vi standardafvigelsen for virksomhedernes P/E får vi en 

standardafvigelse på 55,85. Under den forudsætning, at et datapoint, som befinder sig to 

standardafvigelser fra gennemsnittet er en outlier, kan vi finde et gennemsnit for virksomhederne 

minus La Quinta, som med sin P/E på 212,18 er outlieren. De resterende virksomheder giver os et 

P/E gennemsnit på 18,23, ikke så langt fra hvad vores P/E på Arp-Hansen var. Til sammenligning 

havde Danske Hoteller, som bliver handlet på Danske OTC en P/E på henholdsvis 13,89 i 2014 og 

11,06 i 2015, og havde til forskel fra Arp-Hansen underskud i 2009-2011, samt et meget lille 

overskud i 2012.51 52 

                                                           
49 http://investsnips.com/list-of-publicly-traded-hotels-and-resorts/ 

50 Finance.yahoo.com  
51 http://kbh-andelskasse.dk/aktieinformation/danske-hoteller-as/ 
52 http://penge.borsen.dk/artikel/1/290276/hotelkaede_gaar_paa_dansk_miniboers.html  

http://investsnips.com/list-of-publicly-traded-hotels-and-resorts/
http://penge.borsen.dk/artikel/1/290276/hotelkaede_gaar_paa_dansk_miniboers.html
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Et ejendomsmæssigt perspektiv på Arp-Hansen 
Denne opgaves primære formål er at værdiansætte Arp-Hansen som den hotelvirksomhed den er, 

dog vil vi i dette afsnit henvise til nogle af de faktorer, der kunne gøre sig gældende, hvis Arp-

Hansen skulle vælge at ændre virksomhedens primære forretningsområde til et ejendomsselskab og 

udleje bygningerne til diverse formål. 

Eftersom Arp-Hansen er ejer af en stor ejendomsportefølje, hvorfra de driver deres 

hotelvirksomhed, kan Arp-Hansen vælge at omlægge driften af virksomheden til at være et 

ejendomsselskab eller sælge virksomheden til købere, der ønsker at omdanne virksomheden til et 

ejendomsselskab. 

En omlægning af Arp-Hansen til et ejendomsselskab ville indebære følgende problemstillinger. 

Arp-Hansen ville ikke længere ville have omsætning stammende fra udenlandske besøgende i 

København, fra lande med andre vækstrater end dem, vi oplever i Danmark, førende til en højere 

afhængighed af et godt økonomisk klima i Danmark. Arp-Hansen har på nuværende tidspunkt ikke 

erfaring inden for driften af et ejendomsselskab. En omlægning af Arp-Hansen til et ejendomsfirma 

vil medføre omkostninger i forbindelse med ombygningen af bygninger og højest sandsynligt 

yderligere gældoptagelse. Denne ombygning vil i en periode medføre tabt omsætning som følge af 

ubrugbare bygninger og højere finansielle omkostninger.  

De muligheder som Arp-Hansen vil kunne opnå ved en omlægning af virksomheden er følgende. 

Arp-Hansen ville muligvis kunne opnå en højere omsætning som ejendomsselskab end som 

hotelvirksomhed, Arp-Hansen ville sandsynligvis have lavere omkostninger til personale, idet det 

ikke ville være nødvendigt at yde samme services som i en hotelvirksomhed, samt lavere 

omkostninger til markedsføring både direkte og i form af omkostninger til bl.a. bookingsider. Arp-

Hansen vil være mere følsom overfor situationen i den danske økonomi som følge af en 

overvejende indenlandsk efterspørgsel af deres produkter. Imidlertid er driften af ejendomsselskab i 

Vesteuropa mindre risikofyldt end hoteldrift. I forhold til hotelvirksomhed er ejendomsvirksomhed i 

Vesteuropa mindre risikabelt. Aswath Damodaran fra Stern NYU har for Real Estate (General) 

fundet frem til en ugearet beta på 0,4553, hvilket er lavere end den ugearede beta for hoteldrift i 

Vesteuropa der som nævnt tidligere i opgaven er på 0,70. Dermed vil Arp-Hansen alt andet lige 

blive en mindre risikabel virksomhed for ejerne. Der er dermed både muligheder og udfordringer 

ved en omlægning af Arp-Hansen til et ejendomsselskab. En omlægning af Arp-Hansen til 

                                                           
53 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betaEurope.xls 
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ejendomsselskab ville muligvis være mere attraktiv for et nyt ejerskab med erfaring inden for dette 

felt. 

Arp-Hansen får deres ejendomme vurderet af en ekstern valuar, der baseret på en kapitalisering af 

forventet nettolejeindtægter ved udlejning til fremmed lejer vurderer ejendommene, hvilket kan 

give os en idé om hvad Arp-Hansen som ejendomsvirksomhed er værd. Valuaren vurderede i 2015 

Arp-Hansens bygninger til at have en værdi af 4.356.818 kr.54 fratrækkes Arp-Hansens netto 

finansielle forpligtelser på 2.662.506 fra dette beløb fås en værdi på 1.694.312 kr. Dette beløb tager 

ikke højde for Arp-Hansens andre aktiver der indgår i driften og som kan være med til skabe værdi 

for virksomheden. Beløbet er væsentligt lavere end resultatet af vores værdiansættelse, og kan 

skyldes en række faktorer. Valuar og vi kan bruge forskellige metoder til at bestemme værdien af de 

forventet indtægter baseret på anderledes forventninger til den fremtidige vækst og vi kan muligvis 

bruge forskellige data til at estimere Arp-Hansens risiko. Det er muligt at valuaren med sit mere 

specialiseret kendskab til markedet tager højde for nogle yderligere omkostninger der vil presse 

værdien af kapitaliseringen af forventet nettolejeindtægter ned af. Valuaren bruger muligvis en 

længere budgetperiode før brugen af et terminalledet, hvilket kombineret med andre vækstrater for 

omsætning og omkostninger kan have indflydelse på den endelige værdi af ejendommene. Valuaren 

kan bruge et mere pessimistisk skøn på hvad væksten i terminalledet er, da en stor andel af 

aktivernes samlet kapitaliseret værdi befinder sig i terminalledet kan det have stor indflydelse på 

aktivernes endelige værdi. Det vides ikke ud fra årsrapporten hvilken diskonteringsrente der bruges 

til at tilbagediskontere fremtidige nettolejeindtægter, valuaren har muligvis igennem sit erhvervs 

bedre kendskab til betaen for pågældende aktiver, frem for vores lidt mere vidtomfangende beta for 

hotel/gaming for Vesteuropa. En kombination af opridset faktorer, lavere vækst rater for 

omsætning, højere omkostninger, lavere vækstrate i terminalledet og højere diskonteringsfaktor kan 

være nogle af de elementer der gør at valuarens værdiansættelse af bygningernes værdi fratrukket 

netto finansielle forpligtelser er lavere end vores værdiansættelse af Arp-Hansens egenkapital. 

Vores værdiansættelse under de mest pessimistiske skøn i vores følsomhedsanalyse, 2,70% vækst i 

terminalledet og en WACC på 5,970% var på 1.859.829 kr. og dermed ikke så langt fra hvad 

valuaren vurderer Arp-Hansen til.   

                                                           
54 Ledelsens Årsberretning for Arp-Hansen Hotel Group A/S 2015 
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Konklusion 
Formålet med denne opgave har været at værdiansætte Arp-Hansen. Værdiansættelsen er udarbejdet 

gennem en strategisk analyse af det danske eller mere specifikt Københavns hotelmarked og Arp-

Hansens position på dette samt en regnskabsanalyse baseret på Arp-Hansens årsrapporter.  

Den strategiske analyse viser, at det københavnske hotelmarked er et marked i vækst, hvor Arp-

Hansen har en særdeles god markedsposition. Arp-Hansen har igennem deres langvarige eksistens 

og markedsposition gode muligheder for fortsat at være en af Københavns førende 

hotelvirksomheder, idet virksomheden har erfaring med, hvad potentielle kunder fra både ind- og 

udland ønsker af deres hotelophold i København. Arp-Hansen kan i kraft af denne erfaring være på 

forkant med kundernes forventninger til hotelophold. Arp-Hansens mange år inden for hoteldrift er 

ensbetydende med veludviklede kompetencer inden for den økonomiske styring, hvorfor de ikke 

kan forventes at stå overfor uforudsete udfordringer i forhold til en negativ økonomisk udvikling.   

Arp-Hansen har igennem de senere år diversificeret deres udbud af produkter, så de kan tilbyde 

deres kunder hoteloplevelser i flere prissegmenter. Denne diversificering gør det muligt for Arp-

Hansen at udnytte den forventede vækst i det københavnske hotelmarked mere effektivt, da de vil 

kunne tilbyde produkter inden for samtlige prisklasser.  

Arp-Hansen er relativt upåvirkelig, hvad angår de enkelte kunders buying power, men er følsom 

overfor den generelle efterspørgsel efter hotelovernatninger i København. Denne efterspørgsel 

afhænger af Københavns attraktivitet som destination for både indenlandske og udenlandske 

besøgende, forretningsrejsende såvel som turister.  

Arp-Hansen er udsat for en risiko i form af den danske krones værdi i forhold til valutaer på 

konkurrerende markeder. Da Danmark har en fastkurspolitik i forhold til euroen, drejer det sig om 

nogle få lande inden for Europa, men skulle disse landes valuta falde i værdi i forhold til euroen, vil 

disse lande opnå en fordel i forhold til potentielle kunder.  

Arp-Hansen er i forhold til potentielle udenlandske kunder afhængig af, at der foretages den 

nødvendige udbygningen i infrastrukturen, her tænkes for eksempel på lufthavnen i Kastrup. Kan 

denne ikke følge med udviklingen i antallet af besøgende, vil rejser til Danmark alt andet lige blive 

dyrere, hvilket vil nedsætte Københavns konkurrenceevne på pris. Ligeledes er Arp-Hansen også 

afhængig af investeringer indenfor branchen, så den øgede efterspørgsel kan imødekommes. 
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Fra politisk hold er der visse tiltag, der kan øge Arp-Hansens og den danske hotelindustris 

muligheder for vækst. Her ville forskellige ændringer af moms- og afgiftslovgivningen kunne 

medføre en bedre konkurrencedygtighed på pris for danske hotelvirksomheder samt gøre Danmark 

mere attraktivt som rejsemål, hvis ændringerne af momsen også indbefatter 

restaurationsvirksomhed. 

Et voksende Airbnb marked repræsenterer en stor konkurrencemæssig trussel for Arp-Hansen, da 

Airbnb kan medføre en markant udvidelse af udbuddet af overnatningsmuligheder i København til 

en lavere pris og med mindre regulering end på det traditionelle hotelmarked. Hvis udlejning 

gennem Airbnb eller lignende tjenester med svag regulering vinder yderligere frem i København, 

vil det kunne få en negativ indvirkning på Arp-Hansens omsætning. 

Arp-Hansen har igennem de senere år formået at skabe en positiv udvikling i deres 

regnskabsmæssige nøgletal. Denne positive udvikling er fremkommet som resultat af en øget 

omsætning koblet med en omkostningsstigning, der har været under kontrol, således at ingen 

omkostningspost af signifikant betydning er steget procentuelt mere end omsætningen er steget. 

Dette tyder på, at den økonomiske styring og erfaring i Arp-Hansen er god, og fremadrettet vil det 

kunne forventes, at Arp-Hansen vil fortsætte denne gode kontrol af omkostningerne. 

Grundet deres forholdsvis høje gæld finansieret ved hjælp af lån med variable rente er Arp-Hansen 

følsom overfor rentestigninger. Skulle renten stige vil det medføre højere finansielle omkostninger 

for Arp-Hansen. Det skal dog noteres, at højere renter kan komme som følge af en bedre 

makroøkonomisk situation i verden, og da Arp-Hansen er en konjunkturfølsom virksomhed, vil 

omkostninger som følge af en højere rente kunne blive imødegået ved hjælp af øget omsætning 

affødt af en bedre makroøkonomisk situation. 

Vores budgettering tager udgangspunkt i vores strategiske analyse og den udvikling, Arp-Hansen 

har oplevet de senere år. Vi har i vores budgetperiode brugt vækstrater for antallet af værelser, 

omsætningen pr. værelse og omkostninger, der ligger i tråd med de vækstrater, Arp-Hansen har 

oplevet de senere år, samtidigt med at vi har taget den strategiske analyses belysninger med i vores 

vurderinger ved fastsættelsen af de vækstrater, vi forventer Arp-Hansen vil opnå i fremtiden. Vi har 

budgetteret med en konstant vækstrate på 3,1 % i vores terminalperiode, som er lavere end den, vi 

har brugt i vores budgetperiode, men stadig forholdsvis høj i forhold til den aktuelle vækst i den 

samlede danske økonomi. Det er gjort i en forventning om, at Arp-Hansen i den nærmeste fremtid 

stadig vil opleve en høj vækst, som dog vil aftage en smule over en længere årrække, men stadig 
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holde sig på et solidt niveau, og dermed spejle forventningen om, at hotelmarkedet i København 

stadig vil opleve en solid vækst som følge af byens udvikling som rejsemål og økonomisk centrum 

for Øresundsregionen. 

Arp-Hansen er værdiansat ved hjælp af DCF metoden baseret på de underliggende 

budgetforudsætninger og en akademisk vurdering udarbejdet af Aswath Damodaran af den 

systematiske risiko inden for hotelindustrien.  

Resultatet af vores værdiansættelse af Arp-Hansens er 3.229.537.000,00 kr. 

Da Arp-Hansen ikke er børsnotet, valgte vi med henblik på en vurdering af denne værdiansættelse 

at sammenholde Arp-Hansens Price/Earnings som følge af vores værdiansættelse med P/E for flere 

børsnoterede hotelvirksomheder. Vores P/E på 15,768 var på niveau med nogle af disse 

børsnoterede hotelvirksomheder og en smule lavere en gennemsnittet, renset for en enkelt outliner, 

på 18,235. 

Vores følsomhedsanalyse viste, at Arp-Hansens værdi var mere følsom over for marginale 

stigninger i WACC end marginale stigninger i terminalperiodens vækst rate, hvilket yderligere 

understreger den risiko, rentestigninger udgør for Arp-Hansen både som omkostningspost, men 

også for virksomhedens generelle værdi. 

Vores ejendomsmæssige perspektivering viser, at Arp-Hansen vil skulle forholde sig til en række 

problemstillinger, hvis de vælger at omlægge virksomheden til et ejendomsselskab. Den viser også 

en hvis forskel mellem hvad en valuar vurderer Arp-Hansens aktiver til at være værd og hvad vores 

værdiansættelse baseret på vores strategiske analyse og budgetting kommer frem til. Denne valuar 

vurdering er dog forholdsvis tæt på vores mest pessimistiske skøn i vores følsomhedsanalyse. 
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