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Summary
This case study is regarding development of a strategy for Sandby Smeden.

Sandby Smeden is an almost 102 year old company that sells smaller machinery to part time farm-

ers and also all small machinery for gardening to consumers. The company also repairs machines

and have a grand shop and warehouse area of 7.000 square meters under roof.

The external environment has been analyzed through a PEST, Porter’s Five Forces and Strategic

Canvas. Here it was concluded that the key drivers of change in the PEST analysis are political and

economic factors, specifically changes in the environmental laws and the future economic state of

the customers. The market Sandby Smeden is in is a lucrative market with low threat of entry due to

high entrance barriers, low threat of substitutes, the power of buyers and suppliers are low to mod-

erate depending on if it is a long time buyer or supplier. Sandby Smeden’s position is good due to

its ability to differentiate and its long existents. The Strategic Canvas analysis revealed the custom-

er’s satisfaction with the company and it showed the customers have lower price sensitivity.

The internal environment has been analyzed through a view of resources and competences, VRIN,

and SWOT. Sandby Smeden’s greatest resources are its grand shop and warehouse area, its rela-

tions to its customers and its brand. The core competences are its guidance of its products and its

customer care. The VRIN model was used to rate these resources and competences. The SWOT was

used to make an overview of all the analysis.

Using the conclusions of the external and internal environment analysis a competitive strategy was

found by the use of Porter’s generic strategies and Bowman’s Strategy Clock. Sandby Smeden’s

competitive strategy for the next years should be hybrid strategies due to the differentiation of the

Sandby Smeden and to the customer’s future economic situation.

Using the conclusions of the external and internal environmental analysis a strategy direction was

found using Ansoff’s growth matrix. The strategic direction of Sandby Smeden was concluded to

market development with the still use of market penetration due to the customer’s future economic

situation.
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Indledning
Strategi er vigtig i alle virksomheder. Uden strategi ved virksomheden og dens medarbejder ikke

hvilken retning der skal arbejdes hen i mod.

Der er mange måder at definere strategi på:

”Strategy is, very simply, an outline of how a business intends to achieve its goals. The goals

are the objective; the strategy sets out the route to that objective.”1

Figur 1 Definitioner på strategi.

Kilde: Exploring Strategy, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, 9. Udgave, 2011,figur 1.1, side 4.

I denne opgave benyttes Gerry Johnson, Richard Whittington og Kevan Scholes’ definition på

strategi:

”Strategy is the long-term direction of an organisation”2

Udover der er mange definitioner på strategi, er der også forskellige måder at anskue strategi på,

man kigger på strategi igennem forskellige linser. Disse linser er også med til at give en indikation

af hvordan en virksomhed ser på strategi, samt hvordan de udvikler strategi.

1 Understanding Strategic Management, Anthony Henry, 2008, side 6.
2 Exploring Strategy, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, 9. Udgave, 2011, side 3.
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Der er fire typer af linser3:

1. Designlinse – Strategiudvikling er en rationel, struktureret og systematisk proces baseret på

analyser.

2. Erfaringslinse – Strategiudvikling er en uformel proces der baseres på individuelle og sam-

lede erfaringer.

3. Idelinse – Strategiudvikling opstår i forbindelse med nye ideer/initiativer baseret på reaktion

på en usikker og stadig forandrende omgivelser.

4. Diskurslinse – Strategiudvikling bestemmes af ledere, de bestemmer også hvordan der tales

om strategi.

At vide hvordan man ser på strategi i en virksomhed er også med til større forståelse af strategiens

betydning i en virksomhed.

Problemstilling
Sandby Smeden4 er en mindre dansk familie virksomhed, der har eksisteret i over 101 år. Det er

tredje gang i virksomhedens historie, at der skal foretages generationsskifte. I denne opgave er ge-

nerationsskifte defineret som overdragelse af en virksomhed fra en generation til dennes yngre ge-

neration.

I forbindelse med påbegyndelsen af generationsskifteprocessen i Sandby Smeden blev det opdaget

at der ikke er en nedskreven strategi for virksomheden.

Sandby Smeden drives på erfaring, og hovedaktionær og direktør Henning Karlsen ved ud fra erfa-

ring, hvad der skal til for at virksomheden har overskud.

Det kan være svært for udefrakommende medarbejdere og overtager af virksomheden at sætte sig

hurtigt ind i Sandby Smeden, når der ikke er en klar nedskreven strategi.

Visionen og missionen for Sandby Smeden er heller ikke nedskrevet, Henning forklarede det med:

”Markedsførende med bedre produkter, som de andre ikke har, så vi leverer en bedre vare,

reservedel og service, da vi ikke kan konkurrere på billig pris, der bliver også færre og færre med

god service.”5

3 Exploring Strategy, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, 9. Udgave, 2011, side 20.

4 Officielle navn: Sandby Smedie & Maskinhandel A/S, bliver kaldt Sandby Smeden i denne opgave samt i daglig tale.
5 Svar på spørgsmål nr. 1, Interview med Henning, Bilag 1.
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Problemformulering
Hvilken strategi skal virksomheden Sandby Smeden følge?

For at kunne formulere en strategi for Sandby Smeden afdækkes følgende underspørgsmål til hjælp

til afdækning af problemformuleringen:

1. Hvad karakteriserer Sandby Smedens omgivelser?

2. Hvad karakteriserer Sandby Smeden?

3. Hvilken konkurrencestrategi skal Sandby Smeden forfølge?

4. Hvilken vækststrategi skal Sandby Smeden forfølge?

Afgrænsning
Denne opgave kigger kun på virksomheden Sandby Smeden, der bliver ikke sammenlignet med

andre virksomheder.

Der er to årsager til at der ikke kigges på andre virksomheder. Den ene er begrænset tid, ved at kig-

ge på andre virksomheder vil det blive for omfattende. Der hvor det giver mening at inddrage op-

lysninger om andre virksomheder eller konkurrenter gøres dette, men på et minimalistisk niveau.

Den sekundærer årsag er, at det er sparsomt hvilke sekundære data der kan indhentes på konkurren-

ter, da branchen og industrien er gammeldags, og der ikke er så mange offentligt tilgængelige data.

Opgaven er afgrænset til at kigge på det sjællandske marked. Hvor der har været behov for at inklu-

dere resten af det danske marked er dette gjort.

I denne opgave kigges strategi på corporate og business unit niveau, altså den strategi der udarbej-

des på de overordnede niveauer. Formidlingen og udarbejdelsen af en detaljeret strategi på det funk-

tionelle niveau berøres kun i det omfang, at strategi på corporate og business unit niveauer gælder

for hele virksomheden, den detaljerede plan for det funktionelle niveau udarbejdes ikke.

Dataindsamling
Primære kvalitative data er indsamlet ved semistruktureret interview med hovedaktionær og direk-

tør Henning Karlsen, samt interview med kommende hovedaktionær og direktør Jan Birk Karlsen,

samt Sandby Smedens årsrapporter.
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Sekundære kvalitative data er indsamlet ved søgning i tidligere Landbrugsnyt efter artikler skrevet

om Sandby Smeden.

Sekundære kvalitative data vedrørende dokumentering til begrundelse for argumenter er fundet hos

Danmarks Statistik, Forbruger NYT, Krak, De gule sider, Deloitte samt undervisningsbøger og an-

dre studiebøger.

Kildekritik
De primære data har været mulige at indsamle hos Sandby Smeden igennem interview og årsrap-

porter. Disse data mener jeg er givet korrekt, da Sandby Smeden ikke har behov for at gøre sig mere

attraktiv over for mig, da virksomheden er kendt af mig igennem flere år, da jeg er gift med Jan

Karlsen.

Bias har forsøgt undgået ved at tage ekstern stikprøvekontrol af informationer givet af Henning og

Jan Karlsen i interviewene ved hjælp af indsamlede sekundære data.

Metode
Disponeringen i opgaven er som følgende:

Figur 2 Disposition over opgaven.

Indledning

Problemformulering

Metode og afgrænsning

Teorivalg

Præsentation af Sandby Smeden

Analyse af omgivelser

- PEST

- Porters Five Forces

- Strategic canvas
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Under teorivalg er fordele, ulemper og årsag til hvorfor modellen/analysen/metoden er valgt forkla-

ret.

I starten af hvert afsnit i opgaven gives en beskrivelse af modellen/analysen/metoden.

Teorivalg
Under afsnittet ”Analyse af omgivelser” benyttes metoderne PEST, Porters Five Forces og Strategic

Canvas.

Fordelene ved PEST er at den kan benyttes til at se de muligheder og trusler som omgivelserne gi-

ver i fremtiden.

Ulemperne ved PEST er at historiske data benyttes til at se omgivelsernes fremtidige udfordringer,

og det er ikke altid at de tendenser man kan se nu også er gældende i fremtiden. PEST dækker ikke

over alle faktorer der har indflydelse på Sandby Smeden, og derfor er analysen afhængig af input,

der hurtigt kan blive subjektive, da en anden måske ville vælge andre faktorer at kigge på.

PEST er valgt i denne opgave, da tidsperspektivet i besvarelsen er inden for de næste 5 år.

Analyse af Sandby Smeden

- Ressourcer & kompetencer

- VRIN

- SWOT

Udvikling af en konkurrencestrategi

- Porters generiske konkurrencestrategier

- Bowmans Strategy Clock

Udvikling af en konkurrencestrategi

- Ansoffs vækstmatrix

- De tre metoder for vækst

Anbefaling til Sandby Smeden

Diskussion/Refleksion over anbefaling

Konklusion
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Fordelene ved Porters Five Forces er at den giver indsigt i hvordan en branche fungere samt hvilke

faktorer der gør sig gældende i udformning af konkurrencen.

Ulemperne ved Porters Five Forces er at modellen er statisk og bygger på zero-sum game, f.eks.

hvis en leverandør får mere styrke så taber vi.

Porters Five Forces er valgt i denne opgave for at skabe overblik og indsigt i den branche som

Sandby Smeden er i.

Fordelene ved Strategic Canvas er at få et overblik over hvilke elementer af en virksomhed, som

kunderne prioriterer, samt hvordan de evaluerer virksomheden i forhold til dens konkurrenter.

Ulemperne ved Strategic Canvas er, at valg af parametre og kundernes værdiopfattelse af virksom-

heden og dens konkurrenter kan blive subjektive, da en anden måske vil vælge andre parametre,

konkurrenter eller vægtning af parametrene.

Strategic Canvas er valgt i denne opgave for at se kundetilfredsheden vedr. Sandby Smeden.

Under afsnittet ”Analyse af Sandby Smeden” benyttes metoderne Ressourcer og kompetencer,

VRIN og SWOT.

Fordelene ved Ressourcer og kompetencer er, at de visser hvor virksomheden har en konkurrence-

mæssig fordel ud fra virksomhedens interne struktur, rutiner og evner til at omstille sig, og hvad

deres kernekompetence er.

Ulemperne ved Ressourcer og kompetencer er statisk og vægtning af ressourcer og kompetencer er

subjektiv.

Ressourcer og kompetencer er valgt i denne opgave for at give et billede af Sandby Smedens kon-

kurrencemæssige fordel set ud fra dens ressourcer og kompetencer.

Fordelene ved VRIN er, at den bruges til at vurdere hvorvidt en ressource eller kompetence skaber vedva-

rende konkurrencemæssig fordel for virksomheden.

Ulemperne ved VRIN er kendskab til kundernes behov og virksomhedens omgivelser er stor for at

kunne vægte eller se om ressourcer og kompetencer skaber vedvarende konkurrencemæssig fordel

for virksomheden.

VRIN er valgt i denne opgave for at finde de ressourcer og kompetencer der er grunden til Sandby

Smedens succes igennem alle årene.
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Fordelene ved SWOT er, at den ikke kun giver overblik over virksomhedens styrke og svaghed i

dens ressourcer og kompetencer, men også skaber overblikket i forhold til muligheder og trusler.

Ulemperne ved SWOT er, at det er en model til dialog og overblik. Det blive uoverskueligt at ville

skabe overblik over alt vedrørende virksomheden ved hjælp af en model.

SWOT analyse er valgt i denne opgave for at samle de eksterne- og interne faktorer, og benyttes

også til at identificere Sandby Smedens forandringsbehov.

Under afsnittet ”Udvikling af en konkurrencestrategi” benyttes metoderne Porters generiske kon-

kurrencestrategier og Bowmans Strategy Clock.

Fordelene ved Porters generiske konkurrencestrategier er, at det er en simpel model til at finde en

konkurrencestrategi.

Ulemperne ved Porters generiske konkurrencestrategier er, at den kigger på business niveau, og det

er ikke sikkert alle business units kan køre samme strategi samt at virksomheder kun kan vælge en

strategi.

Porters generiske konkurrencestrategier er valgt i denne opgave for at danne grundlag for Bowmans

Strategy Clock.

Fordelene ved Bowmans Strategy Clock er, at den er mere markedsfokuseret en de generiske kon-

kurrencestrategier, og ved at den har et cirkulære design som fremhæver de kontinuerlige valgmu-

ligheder.

Ulemperne ved Bowmans Strategy Clock er, at kendskabet til kundernes nuværende og fremtidig

behov er stort.

Bowmans Strategy Clock er valgt i denne opgave for at vurdere hvilken konkurrencestrategi der vil

være mest hensigtsmæssig for Sandby Smeden at vælge.

Under afsnittet ”Udvikling af en vækststrategi” benyttes metoden Ansoffs vækstmatrix og der ud-

over vil de tre metoder for vækst blive gennemgået.

Fordelene ved Ansoffs vækstmatrix er, at den skaber overblik og en virksomheds vækstmuligheder.

Ulemperne ved Ansoffs vækstmatrix er, at vurderingen af fremtidens udvikling og kendskab til an-

dre markeder end ens eget kan være stort, samt det er subjektive vurderinger.

Ansoffs vækstmatrix er valgt i denne opgave for at vurdere hvilken vækststrategi det vil være mest

hensigtsmæssigt for Sandby Smeden at vælge.

De tre metoder for vækst er for at vise hvordan vækst kan forekomme, og er ikke en decideret metode.
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Præsentation af Sandby Smeden
Sandby Smeden ligger på adressen Suså Landevej 130, 4171 Glumsø ved hovedvejen mellem Ring-

sted og Næstved.

Sandby Smeden kan fejre 102 års jubilæum til efteråret. Det er en virksomhed med en lang historie.

Historie6:

1911 – Oprettet af Jakob Karlsen (født 1889), inden da var han forpagter af en lille smedje. Sandby

Smeden bygges og fylder 45 m2, der blev skoede heste og hvæsning af plovskær, pålægning af

jernringe på arbejdsvogne og øvrigt forfaldent smedearbejde.

1924 – Jakob får en søn, Thorkild Karlsen.

1942 – Thorkild begynder i smedjen, selvom han hellere ville være handelsmand.

1947 – Thorkild får en søn, Henning Karlsen.

1953 – 1. generationsskifte. Thorkild overtager virksomheden, og Jakob hjalp til så langt kræfterne

rakte.

1962 – Jakob går bort.

1964 – Der er ansat to lærlinge og smedjen udvides, da den første hal bliver bygget.

1965 – Forhandling af JF-mejetærskere påbegyndte, og senere begyndte Thorkild opkøb og istand-

sættelse af disse, og videre solgte dem til sjællandske landmænd. Senere blev plæneklippere og div.

havemaskiner solgt.

1975 – Henning starter i virksomheden, han er uddannet som reservedelsmand hos Niels Larsen i

Ringsted og har været ansat hos ”Hammerbo” ved Roskilde.

1981 – Henning får en søn, Jan Birk Karlsen.

1984 – 2. generationsskifte. Henning overtager driften af firmaet, og Thorkild fortsætter som almin-

delig ansat.

2011 – Virksomheden fejrer 100 års jubilæum, og er vokset til en større maskin- og reservedelshan-

del med ca. 7.000 m2 lagerplads under tag.

2012 – Thorkild stopper i virksomheden. Jan starter i virksomheden, han er uddannet tømrersvend

og bygningskonstruktør, han har arbejdet som byggeleder og pladschef hos B. Nygaard Sørensen i

København.

6 Sandbysmeden.dk samt bilag 4 artikel Landbrugsnyt nr. 48, 29. november 1999, 18. årgang, forside og svar på

spørgsmål nr. 1 interview med Jan, bilag 2.
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Organisationen:

Sandby Smeden er et aktieselskab. Bestyrelsen i selskabet er 3 generationer Karlsen. Thorkild Karl-

sen (farfar), Henning Karlsen (far) og Jan Karlsen (søn).

Der er 7 ansatte udover direktøren Henning Karlsen. Bogholderiet er outsourcet til en ekstern bog-

holder.

Figur 3 Organisationsdiagram over Sandby Smeden.

Kilde: Sandby Smeden, Henning Karlsen.

Medarbejdere:

Medarbejderne i Sandby Smeden sendes til årlige kurser i de produkter der sælges, for at sikre at de

har den fornødne viden til at kunne give kunderne ordentlig rådgivning.

Tabel 1 Medarbejdere anciennitet.

Medarb. Henning Lisbeth Jan Berit Carsten Anders Peter Jørgen

Antal år 38 22 1 6 4 7 8 26

Kilde: Tal fra Henning Karlsen, Sandby Smeden.

Ancienniteten er spredt, hvor nogle medarbejder ikke har været der så længe endnu, mens andre har

været der i mange år.

Den gennemsnitlige anciennitet: (38 + 22 + 1 + 6 + 4 + 7 + 8 + 26) / 8 = 14 år.

Alle ansatte er fuldtidsansatte, der er ingen på deltid. Der er ansat flest i butiksdelen af Sandby

Smeden, det er også den del af virksomheden der er størst med 7.000 m^2 under tag.

Medarbejdernes trivsel kan måles ved at lave en medarbejder tilfredshedsundersøgelse, men en hur-

tigere måde at se det på, er på sygefraværet.

Henning Karlsen

Direktør

Carsten

Butik

Jørgen

Smed

Berit

Butik

Anders

Værkfører

Jan

Butik

Ida

Ekstern bogholder

Lisbeth

Butik

Peter

Chauffør
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Gennemsnitlige sygedage pr. medarbejder pr. år: 7,25 dage.

Der er en medarbejder, der ser ud til ikke at trives, da denne har 37 sygedage på et år, mens de re-

sterende 7 har 3 sygedage om året.

Produkter:

Sandby Smeden har et bredt sortiment af forskellige produkter7.

De har mindre landbrugsmaskiner og havemaskiner som plæneklippere, fræsere og lignende. De har

også arbejdstøj, værktøj, og noget til kvinder og børn der bliver slæbt med af manden nemlig lidt

rideudstyr og legetøj.

Derudover reparerer Sandby Smeden også landbrugsmaskiner og maskiner af samme type som de

sælger. De har også et stort reservedelslager til alle de maskiner de sælger, så hvis kunden hellere

vil gøre det selv, har de mulighed for dette. Nogle af reservedelene er til maskiner fra før 1970’erne

og frem til 20138. Hvis kunden ikke kan finde en reservedel på lageret laver Sandby Smeden en

midlertidig løsning mens delen bestilles hjem.

Sandby Smeden producerer også selv foderkasser efter mål specielt til efter ordre fra den enkelte

kunde9

Kunder:

Sandby Smedens primære kunder er fritidslandmænd, og sekundære kunder er landmænd og privat

personer.

Sandby Smeden har loyale kunder. Den gennemsnitlige kunde har handlet i Sandby Smeden i 22

år10. Der er lavet en kundetilfredshedsundersøgelse i afsnittet ”Analyse af Sandby Smeden” senere i

denne opgave.

Jeg delte spørgeskemaerne ud personligt og var der fysisk, da kunderne udfyldte dem i tilfælde af,

at der skulle være nogle forståelsesspørgsmål til skemaet. Jeg observerede at når kunderne skulle

besvare hvor længe de har været kunde hos Sandby Smeden, regnede de baglæns ved at sige: ”hvor

gammel er jeg minus hvornår jeg var her med min far, plus hvornår fik jeg et fritidsjob til at handle

7 Se evt. deres hjemmeside www.Sandbysmeden.dk.

8 Svar på spørgsmål nr. 15 interview med Henning, bilag 1.

9 Svar på spørgsmål nr. 16 interview med Henning, bilag 1.
10 Bilag 5, Kundetilfredshedsundersøgelse.
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ind for” hvilket antyder et livslangt samarbejde, som ofte er gået i arv fra generation til generation.

En del af kunderne kunne heller ikke erindre hvordan de lærte Sandby Smeden at kende, da den

altid har eksisteret på selvsamme lokation som i dag.

Industrien:

Ifølge Henning Karlsen er Sandby Smeden i maskinforretningsbranchen, dog er de kategoriseret

under landbrugsmaskiner på krak og de gule sider.

I Danmark er der 2.493 under kategorien landbrugsmaskiner ifølge krak og 3.203 ifølge de gule

sider. I region Sjælland er der 325 ifølge krak og 465 ifølge de gule sider. Søges der på maskinfor-

retning på krak er der 853 i Danmark og 109 i region Sjælland, mens der på de gule sider er 800 i

Danmark og 116 i region Sjælland11.

Det er forskelligt hvad maskinforretningerne sælger. Nogle sælger store maskiner og nogle sælger

mindre maskiner. I Sandby Smeden er det kun de mindre maskiner, og det er denne industri eller

branche de bør sammenligne sig med. Desværre kunne man ikke skildre dette ved søgning på de

gule sider, Krak samt Danmarks Statistik.

Byggemarkeder sælger også mindre maskiner til havepark. Dog anses de ikke som primære konkur-

renter blandt andet fordi de ikke reparerer maskiner og på grund af deres lavere service niveau12.

I Sandby Smeden er det vigtigste service, da virksomheden vil differentiere sig på netop dette pa-

rameter13.

11 Søgning på Krak og De gule sider, se evt. bilag 3.

12 Svar på spørgsmål nr. 6 i interview med Henning, bilag 1.
13 Svar på spørgsmål nr. 1 i interview med Henning, bilag 1.
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Analyse af omgivelser
Til analyse af Sandby Smedens omgivelser benyttes PEST til makro omgivelserne og Porters Five

Forces benyttes til at analysere industrien som Sandby Smeden befinder sig i. Strategic Canvas be-

nyttes til at analysere kundernes vurdering af Sandby Smeden.

PEST:

PEST giver et overblik over politiske, økonomiske, sociale og teknologiske faktorer, der påvirker

Sandby Smeden. Selvom Sandby Smeden ikke har nogen kontrol over de eksterne faktorer, kan

disse have en stor indflydelse på virksomhedens indtjeningsevne.

En PEST kan hurtigt blive lang og uoverskuelig, hvis der tages højde for alle påvirkninger i de fire

faktorer. For at undgå dette er der udvalgt de indflydelser i omgivelserne der har størst påvirkning

på Sandby Smeden, disse kaldes key drivers of change.

Politiske:

Politiske faktorer er f.eks. lovgivning og reguleringer.

Der er øget fokus på miljøet fra både regeringen og samfundet. For produktionsvirksomheder er der

lavet en del love og reguleringer til at beskytte miljøet for at forhindre/begrænse udledning af farli-

ge giftstoffer.

I henhold til BEK nr. 210 af 03/03/2010 bilag 1 A, bekendtgørelse om visse virksomheders afgivel-

se af miljøoplysninger, skal der aflægges et grønt regnskab for virksomheder der fremstiller og for-

arbejder jern, stål og metal samt overfladebehandling af metaller og plast. Virksomheder som Sand-

by Smeden kan dog i stedet ISO certificeres efter ISO 1400114.

I Sandby Smeden laves smedje arbejde. Hvis Sandby Smeden stadig vil lave smede arbejde og ikke

kun drive butikken, skal de have en ISO-certificering for at reparere eller arbejde med de ting de

gør, hvilket Sandby Smeden også er opmærksom på15.

Sandby Smeden har som initiativ til de skærpede lovkrav installeret et pillefyr for at undgå opvarm-

ning af deres lokaler med olie16. Derved mindskes udledning af CO2 og andre farlige giftstoffer.

14 Miljøministeriet, Miljøledelsesstandarden – ISO 14001.

15 Svar på spørgsmål nr. 6 interview med Jan, Bilag 2.
16 Svar på spørgsmål nr. 10 interview med Jan, Bilag 2.
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Miljølovgivning påvirker især Sandby Smedens kunder, landmændene. Sandby Smeden er også

nødt til at følge med i disse lovændringer for at kunne sælge og ændre deres produkter til kundernes

behov. I 2009 blev brugen af sprøjter og sprøjtemidler ændret for landmænd17. Her måtte Sandby

Smeden ændre på nogle af deres produkter, så kunderne kunne overholde den ændring i lovgivnin-

gen.18

Udover miljø er lovgivning angående medarbejders sikkerhed og helbred steget i takt med at viden

om påvirkningen af sundhedsfarlige stoffer er øget.

Sandby Smeden producerer produkter ved svejsning i stål og jern. Ved svejsning skabes svejserøg,

der indeholder irritative gasser og tungmetaller, der er ligeledes et kraftigt lysskær. For at kunne

arbejde med dette skal Sandby Smeden overholde forskellige sikkerhedskrav fra arbejdstilsynet,

bl.a. ventilation og beskyttelsesudstyr19. Førhen var kravene angående ventilation på værksteder

ikke så høje som de er i dag. Det kan være bekosteligt at skulle ændre og tilføre ekstra foranstalt-

ninger i ens bygninger og værksteder for at opfylde de lovændringer der kommer løbende.

E, Økonomiske:

Økonomiske faktorer er f.eks. inflation, valutakurser, finanskrise og lignende.

Inflation, valutakurser og lignende er ikke noget der direkte påvirker Sandby Smeden.

Finanskrisen har haft og har stadig en stor effekt på det private marked. Der er mange arbejdsløse

og flere vil miste deres job i løbet af 201320. Den høje arbejdsløshed og frygten for at miste sit job

gør at forbrugerne holder igen med at bruge penge21. Dette berører en del af Sandby Smedens kun-

der, nemlig deres private kunder og fritidslandmænd.

Sandby Smeden har også nogle kunder, der er fuldtidslandmænd, og nogle af gårdene tæt på Sand-

by Smeden handler også hos os dem.

Landmændene har også kunnet mærke finanskrisen, og dårlig høst i 2010, 2011 og 2012 pga. vejret

har også haft indflydelse. Den største faktor der påvirker landmændene på længere sigt er bankernes

17 Artikel Landbrugsnyt nr. 26, 29. juni 2009, 38. årgang, side 5, bilag 4.
18 Artikel Landbrugsnyt nr. 28, 6. juli 2009, 38. årgang, side 9, bilag 4.

19 Arbejdstilsynets At-vejledning D.2.16 april 2005.

20 Artikel Børsen, 10. maj 2013, 11.000 private job forsvinder i 2013.
21 Artikel MandagMorgen, 1. maj 2013, Udsigt til flere år med jobløs vækst.
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nej til de unge landmænd22. De nuværende landmænd kan ikke sælge gården til yngre landmænd, da

den nye generation ikke kan låne penge i banken. Bankerne undgår ligeledes at sende de nuværende

landmænd eller gårde på tvangsaktion, så økonomisk er det en presset tid for denne gruppe af kun-

der.

I maskinforhandlerbranchen der sælger større og mindre maskiner til landbrug har finanskrisen ty-

deligt kunne mærkes. Mange forhandlere har haft underskud23.

I Sandby Smeden har finanskrisen ikke haft nogen videre indflydelse, da deres omsætning har ligget

nogenlunde stabilt igennem årene ifølge Henning24.

Omsætningstal er desværre ikke tilgængelige, men i årsrapporterne kan bruttofortjenesten ses som

har været som følgende:

Tabel 2 Sandby Smedens bruttofortjeneste fra 2007 til 2012.

År 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Beløb i 1.000 kr. 3.398 3.121 3.558 3.022 3.429 3.403

Kilde: Årsrapport 2008, årsrapport 2010 og årsrapport 2012 fra Sandby Smeden, bilag 6.

Under forudsætningen af dækningsgraden på salg af deres produkter ligger stabilt, har der ikke væ-

ret de store udsving i omsætningen. Den gennemsnitlige bruttofortjeneste over den angivne 6 årige

periode er på 3.321.000 kr.

De økonomiske udfordringer Sandby Smeden får er, når selskabet skal overtages af Jan.

Generationsskiftet skal ske inden for de næste 5 år og den store egenkapital virksomheden har nu på

13.984.597 kr.25 er en udfordring.

For at mindske denne vil Henning om muligt sælge bygningerne til et Holding selskab, som bliver

til et ejendomsselskab, som alle tre sønner arver når han går bort26.

Sociale:

Sociale faktorer er f.eks. omgivelsernes sociale forventninger til virksomheden, og kulturelle foran-

dringer i omverdenen.

22 Artikel Børsen, 8. maj 2013, Banker siger nej til unge landmænd.
23 Deloitte brancheanalyse, Leverandører til landbrugsbranchen, Markedsnyt 2010.

24 Svar på spørgsmål nr. 4 interview med Henning, bilag 1.

25 Side 10 i årsrapporten 2012 Sandby Smeden, bilag 6.
26 Svar på spørgsmål nr. 8 interview med Henning, Bilag 1.
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Internethandel er blevet mere og mere udbredt i Danmark over de senere år. Tre millioner danskere

handler online og det bliver stadig mere udbredt27. Dog undersøger 60 % varer på nettet før de kø-

ber dem i en fysisk butik. Forbrugernes indkøbsvaner over internettet er meget forskellige. Heldig-

vis for Sandby Smeden er det kun 4 % der køber bolig, have og blomster over internettet28. Denne

kategori har jeg ikke kunnet udspecificere, så det vides ikke hvor meget havemaskiner fylder i den-

ne kategori.

Sandby Smeden har fornylig fået opdateret deres hjemmeside med alle deres produkter, da internet

handel er steget over de senere år. Virksomheden er dog ikke interesseret i direkte salg fra hjemme-

siden, de vil altid have at kunderne kommer i butikken, så de kan yde god service og rådgivning, da

det er denne faktor de differentiere sig på i forhold til deres konkurrenter. Det giver også god me-

ning ikke at sælge via hjemmesiden, når det kun er 4 % af de internethandlende der køber bolig,

have og blomster.

Denne familiære atmosfære med at få kunderne til at komme i butikken styrkes hvert år ved bl.a. at

have åbent hus arrangement med kaffe og kringle weekenden før 1. søndag i advent hvert år, som

serveres af svigerdatter, mens alle tre sønner, Lars, Jan og Christian hjælper til med salg af varer i

butikken. Dette arrangement startede for 35-40 år siden, de første 25-30 år var det to gange om året,

forår og efterår. Kunderne har ofte deres nærmeste familie med, og Sandby Smedens brede sorti-

ment gør at de har noget til begge køn og alle aldre.

Indenfor de næste 5 år foretager Sandby Smeden et generationsskifte, hvor virksomheden overtages

af Henning Karlsens søn Jan Karlsen. Generationsskiftet vil betyde ny ejer og ny direktør. Ofte æn-

dres dynamikken i en virksomhed når der kommer en ny ledelse. Dette kan ændre kundernes, med-

arbejdernes, leverandørernes og andre interessenters opfattelse af Sandby Smeden.

Om generationsskiftet vil have en påvirkning kan ikke vides på forhånd, men da Henning fortsat vil

være en del af Sandby Smeden i hvert fald de næste 10 år og Jan ikke ser nogle problemer i det29, er

det svært at se hvor vidt opfattelsen skulle ændre sig. Overgangen bliver i hvert fald flydende, da

Jan allerede arbejder dernede og kunderne er ved at vænne sig til, at han også er der.

27 Artikel i NYT fra Danmarks Statistisk nr. 305 – 29. juni 2011, side 1.

28 Artikel FDIH, Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2013 light, side 4 og side 8.
29 Svar på spørgsmål nr. 10 interview med Henning, bilag 1 og svar på spørgsmål nr. 7 interview med Jan, bilag 2.
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Teknologiske:

Teknologiske faktorer er f.eks. udvikling i teknologi, som computerudvikling eller automatisering

af processer, som overflødig gør manuelt arbejde.

I Sandby Smeden skrives simple salgsfaktura stadig i hånden af medarbejderne. Dette tager tid, og

betjeningen er langsommere end andre butikker især når kunden handler mange forskellige varer.

Jan Karlsen vil gerne have et scanningssystem med håndholdte scannere, som medarbejderne kan

gå rundt med kunden i butikken og finde varer. I stedet for at skulle skrive en regning i hånden til-

kobles scanneren til computeren og økonomisystemet laver automatisk en faktura ved hjælp af op-

lysninger fra scanneren samt en reduktion i varelageret. Betjeningstiden pr. kunde vil blive kortere,

og ved at det er medarbejderen der går rundt med kunden og rådgiver og hjælper med varerne, som

det er i dag, bibeholdes samme service.

Denne type betjening begynder at blive mere og mere udbredt. Hurtigere og nemmere betjening ses

i andre butikker som Carl Ras og IKEA. Her er det dog kunden selv der står for betjeningen, og så

langt vil Sandby Smeden ikke gå, da den daglige kundekontakt er vigtig.

Opsummering af key drivers of change i PEST analysen af Sandby Smeden, som virksomheden

skal holde øje med:

Tabel 3 Oversigt over Sandby Smedens key drivers of change, PEST.

Politiske  Lovændringer vedr. kundernes brug af maskiner og redskaber.

 Lovændringer vedr. Sandby Smedens miljø påvirkning.

 Lovændringer vedr. medarbejder sikkerhed.

E, økonomiske  Kundernes økonomi (arbejdsløshed, krise, bankerne udlånsvillighed til un-

ge landmænd).

 Generationsskifte.

Sociale  Kundernes indkøbsvaner.

 Kundernes opfattelse af Sandby Smeden vedr. generationsskifte.

Teknologiske  Scanningssystem integration med økonomisystem.

Kilde: ovenstående PEST.

Analyse af Sandby Smedens omgivelser fortsætter med en analyse af branchens attraktivitet ved at

benytte Porters Five Forces.
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Porters Five Forces:

Denne analyse giver et statisk overblik over branchens attraktivitet indenfor 5 konkurrence paramet-

re, truslen fra nye konkurrenter, kundernes forhandlingskraft, truslen fra substituerende produkter,

leverandørernes forhandlingskraft og konkurrencen i branchen.

Figur 4 Porters Five Forces.

Kilde: Exploring Strategy, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, 9. Udgave, 2011,figur 2.2, side 55.

Ved at kende Sandby Smedens branche attraktivitet og vide hvordan konkurrencekræfterne påvirker

virksomheden, kan Sandby Smeden anvende denne vurdering til at danne grundlag for at udarbejde

en optimal konkurrencestrategi.

Truslen fra nye konkurrenter:

Risiko for truslen fra nye konkurrenter er størst hvis branchen har eller har haft ry for at være særlig

lukrativ, eller er et fremtidigt vækstområde.

En bestående aktør kan styrke sin position ved at være særlig effektiv eller ved at opbygge barrierer

mod nye konkurrenter.

I branchen for maskinforretning er truslen fra nye konkurrenter ikke stor i henhold til Henning

Karlsen, der fortæller i interviewet30, at der ikke vil kunne komme en ny virksomhed, der minder

30 Svar på spørgsmål nr. 7 interview med Henning, bilag 1.
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om Sandby Smeden, grundet den mængde af kapital der skal til for at få værktøj, reservedele og

produkter til et 7.000 m^2 lager. Sandby Smeden er derved beskyttet af en ekstern barriere ved at

etableringsomkostninger er høje.

En anden barriere mod nye konkurrenter er erfaring og viden.

Sandby Smeden har eksisteret i 102 år til efteråret 2013, de har derved en masse erfaring. Medar-

bejderne i Sandby Smeden har en gennemsnitlig anciennitet på 14 år, og kender branchen og pro-

dukterne rigtig godt. Det er svært for en ny aktør i branchen at opbygge det samme og helt umuligt

for en der er helt ny i branchen. Truslen på viden skulle, opstå hvis en medarbejder der har været i

branchen længe, beslutter sig for at starte egen virksomhed.

Kundernes forhandlingskraft:

Kundernes forhandlingskraft er høj når der findes mange og små sælgere, og få men store kunder.

En kunde kan også have stor forhandlingskraft over for en sælger ved, at køberen køber store

mængder eller udgør en stor procentdel af sælgerens totale omsætning.

Lave skifteomkostninger kan også øge kundernes forhandlingskraft, hvis kunderne nemt kan skifte

en leverandør ud med en anden.

Der kan også i brancher være risiko for, at kunder etablerer en vertikal integration af sin forsy-

ningskæde.

Sandby Smedens kundegruppe består af fritidslandmænd, privatkunder og landmænd.

Der er mange faste kunder. Dette bekræftes bl.a. til 100 års jubilæet, der blev holdt i Herlufmagle

hallen i 2011, hvor 400 kunder kom til fest. Udover at kunderne er loyale, så må det bekræfte at de

også har tillid til at Sandby Smeden kan hjælpe med de udfordringer de møder med deres mindre

maskiner. Landmænd og fritidslandmænd er begyndt at få større økonomiske udfordringer efter

finanskrisen og med den modvilje bankerne har for at udlåne penge. Privatkunderne er presset af

den høje arbejdsløshed der fortsætter. Dette kommer til udtryk hos Sandby Smeden ved at kunderne

vil forhandle prisen på alt de køber men det bliver gjort klart at Sandby Smeden også skal kunne

leve. Hos de faste kunder er man mere villig til forhandling, hvorimod overfor de nye kunder fast-

holdes listeprisen.

Den gruppe kunder der kommer for at få god service, har som regel også sparet op til at kunne købe

deres maskine, og hvis den går i stykker forventer de at kunne få den repareret hos Sandby Smeden.
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I maskinforretningsbranchen er der lave skifteomkostninger, da køb af reservedele og maskiner kan

gøres hos andre uden ekstra skifteomkostninger. Det der som regel er udfordringen for kunden er at

finde en ældre reservedel, og vide hvordan man skal skifte denne. Der er flere operatører der sælger

reservedele, men der er ikke så mange der reparerer de mindre maskiner eller har forstand på det.

Sandby Smeden har gamle reservedele og de har medarbejdere der kan reparere de mindre maski-

ner. Det er her Sandby Smeden har en forhandlingskraft overfor kunderne, reparation af maskiner,

da dette ikke kan gøres hos alle maskinforretninger, da konkurrenterne i højere grad satser på salg

af nye maskiner31

Risikoen for vertikal integration, hvor en kunde opkøber Sandby Smeden er lav. Det virker usand-

synligt at en kunde har behov for så mange mindre maskiner eller så mange reservedele.

Truslen fra substituerende produkter:

I en branche hvor der findes mange substituerende produkter er det mindre attraktivt at være, da

konkurrencen er høj. Der er to faktorer der spiller ind om et produkt er substituerende: Købernes

villighed til at skifte produkt/mærke og pris-/ydelsesforholdet.

Henning har ikke lagt mærke til denne form for konkurrence, selvom der i tidens løb er kommet

mere internethandel og finanskrise, hvor kunder generelt i alle brancher har skåret ned og købt min-

dre eller billigere. Dette bekræftes af tidligere omtalte omsætningstal, der har været stabile i alle

årene32.

Leverandørernes forhandlingskraft:

I en branche hvor leverandørerne har en lav forhandlingskraft, kan virksomhederne forlange den

pris de vil. Det kan f.eks. skyldes, at der er mange leverandører men ikke så mange virksomheder,

de kan sælge til.

Sandby Smeden har en rimelig forhandlingskraft. Der er dog andre brancher der sælger f.eks. plæ-

neklippere eller reservedele til mindre maskiner, som f.eks. byggemarkeder.

Sandby Smeden har et bredt sortiment, og en trofast kundegruppe, og derfor er det attraktivt for

leverandørerne at få en plads på hylderne i forretningen. De har faste leverandører, og medarbejder-

ne kommer på kursusdage nogle gange om året i plæneklippere fra Stiga.

31 Svar på spørgsmål nr. 5 i interview med Henning, bilag 1.
32 Svar på spørgsmål nr. 4 i interview med Henning, bilag 1.
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Konkurrencen i branchen:

En branche med høj konkurrence er svær at overleve i. En høj konkurrence kan skyldes, at konkur-

renterne i branchen har samme størrelse, at der er lav vækst i branchen, at der er høje faste omkost-

ninger, som medfører kamp om øget salg, at det er svært at stoppe i branchen eller at det er svært

for konkurrenterne at differentiere sig.

I maskinforretning er konkurrencen høj især når det gælder store maskiner, og lavere med de små

maskiner, selvom disse små maskiner også sælges af større kædeforretning.

Sandby Smedens position i maskinforretningsbranchen er god, da virksomheden er den eneste af sin

slags, der både sælger mange forskellige produkter og reservedele, samt reparerer maskiner, og for-

di truslen fra nye konkurrenter er lav, kundernes forhandlingskraft er begrænset, truslen fra substi-

tuerende produkter er lav, leverandørernes forhandlingskraft er lav, og konkurrencen i branchen er

høj.

Opsummering af Porters Five Forces analysen af Sandby Smeden:

Tabel 4 Oversigt over styrken af Porters Five Forces i Sandby Smeden.

Truslen fra nye konkurrenter Lav.

Kundernes forhandlingskraft De trofaste kunder højere end de nye.

Truslen fra substituerende produkter Lav på reservedele, moderat til høj på standardvarer som

også tilbydes i byggemarked.

Leverandørernes forhandlingskraft Sandby Smeden har ikke en samarbejdsaftale med de

store leverandør, men de har benyttet sig af dem og har

kendt dem igennem mange år.

Konkurrencen i branchen Høj, men rimelig lav for Sandby Smeden grundet diffe-

rentiering af service.

Kilde: ovenstående Porters Five Forces.

Analyse af Sandby Smedens omgivelser fortsætter med en analyse af kundernes tilfredshed ved at

benytte Strategic Canvas.
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Strategic Canvas:

Strategic Canvas har til formål at finde Blue Ocean områder virksomheder kan ligge i. Blue Ocean

er hvor der er lav konkurrenceintensitet i forhold til den værdiskabelse virksomheden vækker hos

kunderne. Modsat Blue Ocean er Red Ocean, hvor konkurrencen er hård.

I industrien maskinforretning eller forhandler af landbrugsmaskiner og havemaskiner er pris red

ocean. Landbrugets leverandører af maskiner har været hårdt ramt i årene 2009 – 2010, hvor mange

af disse leverandører har haft underskud33.

Strategic Canvas sammenlignes virksomheden normalt med dens konkurrenter. Da denne opgave

kun kigger på Sandby Smeden er bestyrelsen, medarbejderne og kunderne bedt om at udfylde et

kundetilfredshedsspørgeskema med følgende spørgsmål34:

1. Hvor længe har du været kunde hos os?

2. Hvordan lærte du Sandby Smeden at kende?

3. Hvor vigtig er branchekendskab når du skal vælge blandt virksomheder som vores?

4. Hvor vigtig er det hvor lang tid Sandby Smeden har eksisteret, når du skal vælge blandt virk-

somheder som vores?

5. Hvor vigtigt er det at kunne rådgive dig i produkterne, når du skal vælge blandt virksomheder

som vores?

6. Hvor vigtig er en opdateret hjemmeside, når du skal vælge blandt virksomheder som vores?

7. Hvor vigtig er en personlig betjening, når du skal vælge blandt virksomheder som vores?

8. Hvor vigtig er prisen, når du skal vælge blandt virksomheder som vores?

9. Hvordan vil du vurdere kvaliteten af vores varer og serviceydelser?

10. Hvordan vil du vurdere nytteværdien af vores produkter i forhold til prisen?

11. Hvor stor viden havde repræsentanten fra vores virksomhed?

12. Ved et almindeligt besøg eller opkald, hvor længe venter du på at blive betjent?

13. Hvor sandsynligt er det at du vil handle med os i fremtiden?

14. Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale os til andre?

Vægtning af svar mulighederne var:

5 = Meget vigtig/Fremragende/Meget stor/Meget sandsynligt.

4 = Vigtig/Meget tilfredsstillende/Stor/Sandsynligt.

33 Deloitte brancheanalyse, Leverandører til landbrugsbranchen, Markedsnyt 2010, side 16.
34 Se evt. bilag 5 for svar muligheder til de enkelte spørgsmål.



Side 27 af 127

3 = Nogenlunde vigtig/Tilfredsstillende/Nogenlunde stor/Rimelig sandsynligt.

2 = Lidt vigtig/Nogenlunde/Begrænset/Ikke særlig sandsynlig.

1 = Overhovedet ikke vigtig/Ringe/Ingen/Meget usandsynligt.

Bestyrelsen og direktøren har udfyldt et spørgeskema, hvor de blev bedt om at udfylde den som de

forventer deres kunder vil.

Figur 5 Resultat af spørgeskema udfyldt af bestyrelsen.

Kilde: Spørgeskema udfyldt af Thorkild Karlsen, Henning Karlsen og Jan Karlsen.

Bestyrelsen tror de tre ting kunderne prioriterer højst når det kommer til at vælge Sandby Smeden

frem for andre virksomheder der ligner den (spørgsmål 3-8) er:

1. Branchekendskab

2. Rådgivning

3. Virksomhedens alder
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Bestyrelsen i Sandby Smeden tror, at kundernes tilfredshed med kvaliteten af varerne og servicen,

samt nytteværdien af produkter og Sandby Smedens viden om produkterne ligger over tilfredsstil-

lende.

Bestyrelsen mener også, at kunderne mere end meget sandsynligt kommer igen og at de vil anbefale

Sandby Smeden til andre.

Medarbejdere har udfyldt et spørgeskema, hvor de blev bedt om at udfylde det som de forventer

kunderne vil.

Figur 6 Resultat af spørgeskema udfyldt af medarbejder.

Kilde: Spørgeskema udfyldt af medarbejdere.

Medarbejderne tror at de tre ting kunderne prioriterer højst når det kommer til at vælge Sandby

Smeden frem for andre virksomheder der ligner den (spørgsmål 3-8) er:

1. Opdateret hjemmeside og personlig betjening.

2. Branchekendskab og rådgivning.
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Da medarbejderne har fire ting, to på meget vigtig og to på vigtig, er der fire ting som medarbejder-

ne tror, er vigtigst for kunderne.

Medarbejderne mener, at kunderne er meget tilfredse med kvaliteten og nytteværdien og at de me-

get sandsynligt vil komme igen og at de vil anbefale Sandby Smeden til andre.

Den gennemsnitlige kunde har handlet hos Sandby Smeden i 22 år.

De to kunder der har handlet længst tid hos Sandby Smeden har handlet der i 45 år hver.

De to kunder der er de nyeste kunder i Sandby Smeden har handlet der i 1 år hver.

Kunderne kom til Sandby Smeden første gang i gennem en henvisning fra en ven eller fordi de kom

der med deres far da de var små.

Figur 7 Gennemsnitlige resultat af kundernes besvarelse af spørgeskema ang. kundetilfredshed
spørgsmål 3-14.

Kilde: Gennemsnittet af spørgeskema udfyldt af 13 kunder

De tre ting kunderne prioriterer højst når det kommer til at vælge Sandby Smeden frem for andre

virksomheder der ligner den (spørgsmål 3-8) er:
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1. Personlig betjening

2. Rådgivning

3. Prisen

Med udgangspunkt i svarene på spørgsmål 3 til 8 fra kunderne kan man se Strategic Canvas for

Sandby Smeden.

Figur 8 Strategic Canvas for Sandby Smeden.

Kilde: svar på spørgsmål 3-8 i kundetilfredshedsundersøgelse.

Sandby Smeden gør ret i at fokusere på service, personlig betjening og rådgivning, da det er de stør-

ste årsager til, at deres kunder handler hos dem.

Kunderne er også mere end meget tilfredse med Sandby Smedens kvalitet af varerne og service-

ydelserne, samt nytteværdien i forhold til prisen, og de mener, at medarbejderne hos Sandby Sme-

den har en stor viden.

Det er mere end meget sandsynligt at kunderne vil komme igen og at de vil anbefale Sandby Sme-

den til andre.
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Spørgsmålene nr. 3-8 er desværre ikke besvaret for Sandby Smedens konkurrenter af de samme

kunder.

Hvis man ser samme 6 spørgsmål udfyldt af bestyrelsen og medarbejder i forhold til kunderne ser

det således ud:

Figur 9 Strategic Canvas kunderne vs. bestyrelsen og medarbejdere.

Kilde: svar på spørgsmål 3-8 i kundetilfredshedsundersøgelse besvaret af kunder, bestyrelse og medarbejdere.

Forskellen mellem kunderne og bestyrelsen er på ”branchekendskab”, ”virksomhedens alder” og

”hjemmeside”. Kundeundersøgelsen er foretaget en lørdag, og det er nok den mulige forklaring på

forskellen på branchekendskab, da de faste landbrugskunder kommer mest i hverdagen.

De største forskelle mellem kunderne og medarbejderne ligger på ”opdateret hjemmeside” og ”pri-

sen”. En mulig forklaring på forskellen på ”opdateret hjemmeside” kan være at medarbejderne selv

er aktive internet brugere, og en del af de kunder der udfyldte spørgeskemaet, har været det flere

gange før. Nogle af de få kunder der ikke har handlet hos Sandby Smeden så længe, prioriterede

opdateret hjemmeside langt højere end de kunder der havde handlet der i 45 år, hvilket kan betyde

at når og vis en ny generation af kunder kommer til, kan hjemmesiden få større efterspørgsel.
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Analyse af virksomheden
Til analyse af Sandby Smeden benyttes Ressourcer & kompetence, VRIN og SWOT.

Ressourcer & kompetence:

Ressourcer & kompetence er en model til bestemmelse hvilke af virksomhedens ressourcer og

kompetencer, som kunderne sætter mest pris på for at virksomheden kan opnå langsigtet konkurren-

cemæssig fordel.

Ressourcer & kompetencer inddeles ifølge Gerry Johnson, Richard Whittington og Kevan Scholes i

3 typer: fysiske, finansielle og humane.

Figur 10 Ressourcer & Kompetencer.

Kilde: Exploring Strategy, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, 9. Udgave, 2011, figur 3.1, side 85.

I undervisningen i faget strategisk ledelse på CBS af lærer Hubert Jensen er der også en fjerde type,

strukturelle35. Andre kalder denne fjerde type for immaterielle.

Alle 4 typer benyttes i denne opgave.

Udover skildringen mellem fysiske, finansielle, humane og strukturelle Ressourcer & kompetencer

skal disse også kategoriseres om de er nødvendige eller unikke.

Ressourcer & kompetencer skal som minimum være nødvendige.

35 Undervisning i Strategisk ledelse HD 2. del af lære Hubert Jensen 3. lektion, 08.11.2011 på CBS, kapitel 3 i Explo-

ring Strategy, 9. udgave, 2011.
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Figur 11 Nødvendige versus unikke ressourcer & kompetencer.

Kilde: Exploring Strategy, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, 9. Udgave, 2011, figur 3.2, side 87.

Unikke kompetencer er også kendt som kernekompetencer. Kernekompetencer er kritiske for Sand-

by Smeden samt hvilken som helst virksomheds konkurrenceevne, da det er disse kompetencer der

skaber værdi, og dér virksomheden kan differentiere sig fra konkurrenterne.

Ved at kende Sandby Smedens ressourcer & kompetencer, og hvorvidt disse er nødvendige eller

unikke vil dette output danne grundlag til bestemmelse af en vækststrategi.

Fysiske ressourcer:

De fysiske ressourcer er f.eks. bygninger, maskiner, IT hardware.

Sandby Smeden har 7.000 m^2 lager under tag, et værksted til reparation af mindre maskiner som

plæneklippere samt et smedeværksted.

Lager og værksted er nødvendige fysiske ressourcer når virksomheden sælger og reparerer produk-

ter. Det der kan gøre de fysiske ressourcer til unikke ressourcer for Sandby Smeden er omfanget af

disse ressourcer, set i lyset af at Sandby Smeden har eksisteret i over 100 år kan man på reservede-

lelageret finde ældre maskindele som ofte er svære opkommelige.

I dette tilfælde gør det denne ressource til en unik ressource.

Finansielle ressourcer:

De finansielle ressourcer er f.eks. likvide midler, trækningsrettigheder.
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Sandby Smeden er en bund solid virksomhed med en soliditetsgrad36 på 82,5 % ultimo 2012, dvs.

Sandby Smeden har råd til at tabe 82,5 % af sine aktiver og vil stadig kunne betale sin gæld. Virk-

somheden har en konkurrencemæssig fordel her ved, at den vil kunne modstå rigtig hårde tider.

De likvide midler ultimo 2012 var på 1.290.777,00 kr. og tilgodehavender fra salg var på

1.701.053,00 kr. Den kortfristede gæld var ultimo 2012 på 1.830.379,00 kr. Sandby Smeden har i

hvert fald råd til at betale sin kortfristede gæld, og har ingen langfristet gæld ultimo 2012. Dette er

også en af årsagerne til den høje soliditetsgrad, udover den store egenkapital. Denne høje soliditets-

grad gør sig også gældende i årene 2007 (82,5 %), 2008 (79,8 %), 2009 (80,3 %), 2010 (81,6 %) og

2011 (83,2 %).

Virksomheder generelt skal have en vis soliditet og likvide midler som en nødvendighed. Sandby

Smedens høje soliditetsgrad og store likvide ressourcer er stærke ressourcer, og må siges at være

unikke for leverandører af maskiner til landbruget med 4-9 ansatte, da andre virksomheder kun har

30 % i soliditetsgrad37 i årene 2007, 2008 og 2009.

Humane ressourcer:

De humane ressourcer er f.eks. mennesker, viden, relationer.

I Sandby Smeden er der 8 ansatte, og en ekstern bogholder. Den gennemsnitlige anciennitet er 14

år. Hvert år sendes mindst en medarbejder på kursus i den nye sæsons maskiner for, at kunne beret-

te og vise kollegerne, så alle kan rådgive kunderne ordentligt.

Mange virksomheder sender noget af sit personale på årlige kurser og messer for at tilegne sig ny

viden, så dette er ikke en unik ressource men en nødvendig ressource.

Relationerne Sandby Smeden har med deres kunder er unik. Kunderne har i gennemsnit handlet i

Sandby Smeden igennem 22 år. Det er trofaste kunder, og det er svært for andre virksomheder at

skabe, især fordi Sandby Smeden har eksisteret i snart 102 år.

Dette er en unik ressource Sandby Smeden har.

Sandby Smeden har også gode relationer med en hel del af deres faste leverandører. Som tidligere

nævnt deltager flere leverandører år efter år på åbent hus arrangement i Sandby Smeden med en lille

36 Soliditetsgrad = Egenkapital / Samlede aktiver * 100, balance er ikke reformuleret.
37 Deloitte brancheanalyse, Leverandører til landbrugsbranchen, Markedsnyt 2010, side 17.
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stand i Sandby Smedens butiks- og lager haller. Sandby Smedens medarbejdere er også på kurser

hos nogle af de faste leverandører og på messer. Hvilket dels styrker de faglige kompetencer men

også relationen mellem kunde og leverandør.

Relationen med de faste leverandører hvor medarbejderne også kender de faste sælgere og disses

koner, vurderes unikke.

Strukturelle ressourcer:

De strukturelle ressourcer er f.eks. patenter, brands, databaser, procedurer, licenser.

Af brands har Sandby Smeden ikke nogen som vi kender det fra IKEA, LEGO, Deloitte og andre

store virksomheder, der har valgt at satse på branding. Det, der er vigtigt når en virksomhed satser

på branding er, dels at skabe en høj kendskabsgrad hos forbrugerne, til hvilket der skal markedsfø-

res både internt i virksomheden og eksternt, og dels at vedligeholde markedsføringen og herved

interessen og opmærksomheden omkring virksomheden år efter år.

Sandby Smeden i sig selv som et brand er ikke kendt i Danmark, det virker heller ikke til at have

været et ønske eller mål for virksomheden.

I den lokale omegn og på Bregentved dyrskue er Sandby Smeden på trods heraf et kendt ansigt, og

ud fra artikler fra Landbrugs-nyt fremstår virksomheden som en god virksomhed med en lang og

god historie38.

Selvom Sandby Smeden ikke er et brand som vi ellers kender det, er det unikt for kunderne, da de

kender navnet og associerer det med noget familiært39.

Fysiske kompetencer:

De fysiske kompetencer er f.eks. produktionseffektivitet, styring af distributionsnetværk, fleksibili-

tet.

Af fysiske kompetencer har Sandby Smeden ikke fulgt med tiden i form af smarte produktionssty-

ringsprogrammer og anden planlægningsværkstøjer som fx Ganntkort.

Ved gennemgang af virksomhedens processer er det tydeligt, at Sandby Smeden her har en mulig-

hed for at effektivere virksomheden og ensarte arbejdsgange og metoder. Ved indblik i fx fakture-

38 Se evt. bilag 4 artikler fra Landbrugs-nyt nr.48 1999, nr. 26 2009, nr. 28 2009, nr. 41 2011.
39 Artikel Landbrugs-nyt, nr. 41, 11. oktober 2011, 40. årgang, side 8.
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ringsprocessen bemærkes en meget manuel proces, hvor medarbejderen skriver kundernes faktura i

hånden med kuglepen. Efter interview med Jan er det således også tydeligt, at Jan mener, at det er

på dette område bør ske forbedringer i fremtiden40.

Jan har valgt at lære hele forretningen at kende og sætte sig ind i processerne indefra før igangsæt-

ning af eventuelle forandringer. Herved vil han forhåbentlig vinde medarbejdernes tillid og en pro-

cedureforandring vil blive nemmere at implementere41.

Den fysiske kompetence med at skrive faktura til kunderne manuelt i hånden synes unik, men nok

mere fordi dette ikke ses ret mange andre steder, idet tiderne er skiftet. At skrive faktura er en nød-

vendig kompetence, men er ikke unik for Sandby Smeden.

Finansielle kompetencer:

De finansielle kompetencer er f.eks. kapitalskabelse, styring af debitorer og kreditorer.

Om styringen af debitorer i Sandby Smeden er nødvendig eller unik, kan bestemmes ved hvor stor

en procentdel tilgodehavender fra salg udgør i forhold til omsætningen.

Hos Sandby Smeden er tilgodehavender fra salg ultimo 2012 ca. 1/3 af bruttofortjenesten for hele

2012. Det vides ikke hvad omsætningen er, eller dækningsgraden, så det vides ikke hvor stor en

andel af tilgodehavender fra salg udgør af den totale omsætning for 2012.

Hvis dækningsgraden er ca. 30 % vil de tilgodehavender fra salg ultimo 2012 udgøre ca. 1/10 af den

totale omsætning for 2012. Da dette ikke vides, kan det ikke fastslås om denne kompetence er kvali-

ficeret som nødvendig eller unik.

Det samme gør sig gældende for styring af kreditorer.

Humane kompetencer:

De humane kompetencer er f.eks. vidensdeling, læring.

I Sandby Smeden er humane kompetencer rådgivning af kunder og kundepleje.

40 Svar på spørgsmål nr. 10 interview med Jan, bilag 2.
41 Svar på spørgsmål nr. 2 interview med Jan, bilag 2.
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Den viden medarbejderne får via kurser og messer hvert år, videregives også til kunderne når de

køber et produkt, så kunden virkelig kender noget til produktet inden købet.

Kundepleje laver Sandby Smeden bl.a. via åbent hus arrangement hvert år med gratis kaffe og

kringle, derudover er der en del kunder der kommer ned i løbet af ugen for at se produkterne, men

lige så meget for at konversere med personalet og høre eller fortælle de seneste historier i lokalsam-

fundet.

Denne kompetence med rådgivning og kundepleje føler kunderne er unik hos Sandby Smeden,

hvilket også bl.a. er det der gør, at de kommer igen og igen.

Strukturelle kompetencer:

De strukturelle kompetencer er f.eks. innovationsevne, udnyttelse af brand.

Sandby Smeden er ikke kendt for at være nyskabende, men mere ”gode gamle Sandby Smeden”.

Sker der forandringer i kundernes hverdag, f.eks. ændring af lovgivning, så er Sandby Smeden der

hurtigt med en løsning42.

Tabel 5 Oversigt over Sandby Smedens ressourcer & kompetencer.

Ressourcer Kompetencer

Fysiske  Butiks- og lagerareal  Faktura laves manuelt i hånden

Finansielle  Soliditetsgrad

 Likvide midler

 Vides ikke

Human  Viden

 Relation kunder

 Relation faste leverandører

 Rådgivning af kunder

 Kundepleje

Strukturelle  Sandby Smeden som brand  Løsninger pga. lovændringer

Kilde: ovenstående Ressourcer & kompetencer.

For at teste om ovennævnte ressourcer & kompetencer virkelig umiddelbart er nødvendige eller

unikke benyttes VRIN modellen.

42 Artikel Landbrugs-nyt nr. 28, 6. juli 2009, 38. årgang, side 8-9, bilag 4.
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VRIN:

VRIN er en model til at finde den organisatoriske kapabilitet, der kan danne grundlag for konkur-

rencemæssige fordele og overlegne økonomiske resultater.

Figur 12 VRIN modellen.

Kilde: Exploring Strategy, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, 9. Udgave, 2011, figure 3.3, side 94.

Sandby Smeden får en større konkurrencemæssige fordel jo flere af deres kapabiliteter der har alle 4

kriterier.

Value:

Den værdi en kapabilitet bidrager med i forhold til at være værdifuld overfor forbrugeren, samt om

virksomheden udnytter deres muligheder og neutraliserer de trusler den udsættes for.

Eksempler på dette er omdømme, service, leveringsdygtighed eller kvalitet.

Rarity:

Hvor sjælden eller unik en kapabilitet er. Jo mere sjælden eller unik en kapabilitet er jo større kon-

kurrencemæssig fordel har virksomheden.

Eksempler på dette kan være sortiment, brand, patenterede produkter eller services.

Inimitability:

Hvor svært det er for konkurrenter at imitere virksomhedens kapabilitet. Inimitability kan opdeles i

tre karakteristika: kompleksitet, kultur og historie, samt uformelle ambiguiteter.

Kompleksitet kan f.eks. være interne procedurer, der er unikke for virksomheden, eller hvis der er

fremstillet et specielt produkt til hver kunde.
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Kultur og historie kan f.eks. være kompetencer der er indlejret i virksomheden over tid, der ofte

tages for givet, da man altid har gjort sådan.

Uformel ambiguitet er, når det er svært for konkurrenterne at fastslå en kompetences årsag og virk-

ning i forhold til den konkurrencemæssige fordel virksomheden får ud af kompetencen.

Non-substitutability:

Hvor vidt en kapabilitet er i lav risiko for at blive udskiftet eller erstattet af konkurrenters kapabili-

tet.

Tabel 6 VRIN over Sandby Smedens ressourcer.

Butiks- og

lagerareal

Soliditets-

grad

Likvide

midler

Viden Relation

kunder

Relation faste

leverandører

Sandby Sme-

den som brand

V Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

R Ja Ja Ja Ja, Nej Ja, Nej ? Ja

I Ja*, Nej Nej Nej Nej,

Ja**

Ja**+*** Nej, Ja** Ja**+***

N Ja Ja ? Nej, Ja Ja ? Ja

Kilde: ovenstående Ressourcer & kompetencer ud fra opfyldelse af VRIN kriterier.

* Kompleksitet ** Kultur og historie ***Uformel ambiguitet

Butiks- og lagerarealer:

 V, Sandby Smedens store butiks og lagerareal er værdifuldt for kunderne, fordi det brede

sortiment af produkter og reservedele gør, at der er en stor sandsynlighed for, at virksomhe-

den har det kunden mangler.

 R, arealets omfang gør at det er sjældent. 7.000 m^2 af reservedele, mindre maskiner, værk-

tøj, arbejdstøj og andet er ikke lige det andre maskinforhandlere af mindre haveparkmaski-

ner har, samt deres brede sortiment43.

 I, årsagen til at der står både ja og nej er, at reservedelslageret med reservedele til gamle ma-

skiner kan ikke imiteres, da nogle af delene ikke kan fremskaffes mere.

 N, risikoen for at andre virksomheder får et lige så stort lager eller sjældent reservedelslager

er lav. Det giver Sandby Smeden en konkurrencemæssig fordel på deres reservedelslager, da

43 Artikel Landbrugs-nyt, nr. 26, 29. juni 2009, 38. årgang, side 5.
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nogle af de gamle reservedele er umulige at genskaffe, og ikke kan erstattes af konkurren-

ternes, samt at lagerets størrelse kræver en stor kapital.

Soliditetsgrad:

 V, en høj soliditetsgrad er værdifuld, da Sandby Smeden har meget at stå imod med i finan-

sielle kriser. For kunderne betyder dette, at virksomheden fortsat vil være der.

 R, en så høj soliditetsgrad er sjælden i maskinforhandlerbrancher44.

 I, det er ikke umuligt for konkurrenterne at få samme høje soliditetsgrad, men det er kom-

plekst.

 N, der er en lav risiko for at konkurrenternes soliditetsgrad bliver lige så høj, pga. finanskri-

sens indvirkning på kundernes økonomi.

Likvide midler:

 V, størrelsen på Sandby Smedens likvide midler er værdifulde, da Sandby Smeden har me-

get at stå imod med i finansielle kriser.

 R, det vides ikke hvad størrelsen på konkurrenternes likvide midler er, men i disse tider er

det atypisk at være så likvid som Sandby Smeden, derfor konkluderes at det er sjældent.

 I, en stor likvid beholdning er ikke umulig at få. Dette kan bl.a. opnås ved at få et lån, eller

ændring af kredittider for debitor og kreditor.

 N, da det ikke vides hvad størrelsen på konkurrenternes likvide midler er, kan det heller ikke

konkluderes om, der er høj eller lav risiko for, at konkurrenterne får en stor likvid behold-

ning.

Viden:

 V, Sandby Smeden og medarbejdernes viden er værdifuld for kunderne, da de sikres en or-

dentlig rådgivning i produkterne.

 R, årsagen til at der står både ja og nej er, at viden om produkterne for denne sæson og sid-

ste sæsoner ikke er sjælden for en maskinforhandler at have, men viden om reparation og

om gamle maskiner, reparation af gamle maskiner og reservedele til gamle maskiner er

sjældent.

 I, årsagen til at der står både nej og ja er, at andre maskinforhandlere godt kan imitere denne

viden ved at tage på de samme messer og tilmelde sig samme kurser som Sandby Smeden.

Viden om de gamle maskiner kan ikke imiteres da der ikke afholdes messer eller kurser om

44 Deloitte brancheanalyse, Leverandører til landbrugsbranchen, Markedsnyt 2010, side 17.
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disse. Konkurrenterne vil måske lære noget af at rode med gamle maskiner, men de vil sta-

dig ikke få samme store viden som Sandby Smeden.

 N, risikoen for at viden skabes af konkurrenterne på de nyere sæsoners produkter er ikke

lav, til gengæld er risikoen lav når det kommer til reparation og til de gamle maskiner45.

Relation til kunder:

 V, gode relationer til kunderne er værdifulde for kunderne for, at de kan føle sig godt be-

handlet og vil komme igen.

 R, det er ikke sjældent at have kunderelationer, men det er sjældent at have så gode kundere-

lationer at disse i gennemsnit handler hos en i 22 år46.

 I, konkurrenterne kan ikke imitere disse relationer, da det er Sandby Smedens kultur, der gør

kunderelationerne så gode, og konkurrenterne kan ikke sætte en finger på præcis hvad ved

Sandby Smeden der gør, at kunderelationerne er sådan.

 N, risikoen for at konkurrenterne erstatter disse relationer er lav, pga. den uformelle ambi-

guitet ved disse relationer.

Relation til faste leverandører:

 V, det er værdifuldt for Sandby Smeden at have faste leverandører, bl.a. i krisetider vil virk-

somheden stå stærkere ved forhandling af ændring i kredittider. Det er også værdifuldt for

kunden, da virksomheden har viden om de faste leverandørs produkter, da de har benyttet

dem i flere år.

 R, det er ikke sjældent at have faste leverandør, men det vides ikke om konkurrenterne i ma-

skinforhandlerbranchen også har faste leverandører. Henning fortæller at de store maskin-

forhandlere ofte skifter deres leverandører ud47.

 I, årsagen til at der står både ja og nej, er at det vides ikke om de faste leverandører har

samme forhold til andre maskinforhandlere, men ud fra Sandby Smedens lange eksistens og

at virksomheden drives så godt uden en strategi, og har en afslappet kultur, så virker forhol-

det som inimitable for konkurrenterne.

 N, da det ikke vides med sikkerhed om konkurrenterne har faste leverandører kan der ikke

konkluderes om risikoen er lav eller høj.

45 Svar på spørgsmål nr. 5 og 6 interview med Henning, bilag 1.

46 Bilag 5 kundetilfredshedsundersøgelse.
47 Svar på spørgsmål nr. 5 interview med Henning, bilag 1.
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Sandby Smeden som brand:

 V, navnet Sandby Smeden er værdifuldt, da det er det navn der er brugt i daglig tale igen-

nem snart 102 år. Kunderne kender virksomheden fordi de har handlet der i mange år, og de

må have nogle gode associationer ellers ville de ikke komme igen.

 R, Sandby Smeden findes ikke andre steder i Danmark, så det er sjældent.

 I, konkurrenter vil kunne prøve at imitere ved at skabe gode associationer til deres eget

navn, men de vil ikke kunne imitere Sandby Smeden pga. kulturen, historien og den ufor-

melle ambiguitet, der er forbundet med Sandby Smeden.

 N, da konkurrenterne ikke vil kunne imitere Sandby Smeden som brand er risikoen lav.

Tabel 7 VRIN over Sandby Smedens kompetencer.

Rådgivning af kunder Kundepleje Løsninger pga. lovændring

V Ja Ja Ja

R Ja, Nej Ja Nej, Ja

I Ja**, Nej Ja*+**+*** Ja*+Nej

N Ja, Nej Ja Nej

Kilde: ovenstående Ressourcer & kompetencer ud fra opfyldelse af VRIN kriterier.

* Kompleksitet ** Kultur og historie ***Uformel ambiguitet

Rådgivning af kunder:

 V, rådgivning er værdifuld for kunderne og det er deres 2. prioritering48 på valg af virksom-

heder som Sandby Smeden.

 R, på almindelig produkter er Sandby Smedens rådgivning ikke sjælden, men på de ældre

maskiner og på rådgivning angående reparation er deres rådgivning sjælden, da andre kon-

kurrenter ikke handler med dette.

 I, konkurrenterne kan imitere og tilegne sig samme viden til rådgivning af kunder på nyere

produkter, men på de gamle produkter vil de ikke kunne imitere rådgivningen pga. mang-

lende viden.

 N, risikoen er ikke lav på nyere produkter men på de gamle produkter og på reparation af

disse, er risikoen lav.

Kundepleje:

 V, kundepleje er værdifuld for kunden, det er det der gør, at de kommer igen.

48 Bilag 5, Kundetilfredshedsundersøgelse, og Strategic Canvas tidligere i opgaven.
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 R, den form for kundepleje Sandby Smeden har med åbent hus arrangement hvert år er sjæl-

den. Det er ikke noget konkurrenterne gør, der er i hvert fald ikke artikler om dette i Land-

brugs-nyt eller sjællandske aviser.

 I, Sandby Smedens kundepleje kan ikke imiteres, da den er kompleks, en del af virksomhe-

dens kultur og historie og det er en uformel ambiguitet.

 N, risikoen for at konkurrenter laver det samme er lav, ellers ville der have været artikler i

Landbrugs-nyt eller sjællandske aviser om dette.

Løsninger pga. lovændring:

 V, at ændre på produkter pga. ændring i lovgivning er værdifuldt for kunderne.

 R, det er ikke sjældent at konkurrenterne ændrer på deres produkter for at overholde lovgiv-

ningen, men det er ikke sikkert, at konkurrenterne laver den samme løsning som Sandby

Smeden.

 I, løsningen Sandby Smeden laver kan være imiterebar hvis det er en mindre kompleks løs-

ning. Er løsningen kompleks er det ikke sikkert den er imiterebar.

 N, risikoen for at konkurrenter finder erstatninger til løsninger pga. lovændring er høj, da al-

le produkter til salg skal opfylde lovgivningen.

Sandby Smedens mest langsigtede konkurrencemæssige fordele hvad angår ressourcer er deres

kunderelationer og deres navn eller brand.

Sandby Smedens kernekompetence er deres rådgivning når det kommer til gamle maskiner og repa-

ration af maskiner, samt deres kundepleje.

SWOT:

SWOT er en model til at skabe overblik over virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og

trusler. Styrker og svagheder referer til virksomhedens interne miljø, og disse har virksomheden

kontrol over. Muligheder og trusler referer til virksomhedens eksterne omgivelser, og disse har

virksomheden mindre kontrol eller ingen kontrol over.

Formålet med en SWOT er at opbygge forståelse for følgende spørgsmål:

 Hvilke styrker kan vi bruge til at udnytte vores muligheder?

 Hvilke styrker kan vi bruge til at undgå truslerne?

 Hvilke svagheder skal vi overvinde for at kunne udnytte vores muligheder?
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 Hvilke svagheder skal vi overvinde for at kunne undgå truslerne?

Styrker:

Styrker i en virksomhed er, hvad virksomheden er bedre til end sine konkurrenter, om de kan udnyt-

te deres information- og vidensdeling, samt om de er fleksible over for forandringerne i omgivel-

serne.

Styrker kan f.eks. være særlig knowhow, høj medarbejdereffektivitet, gode eksterne samarbejdsrela-

tioner, og unikke værdier i virksomheden.

En af Sandby Smedens styrker er, at den har eksisteret i over 100 år. Det er en veletableret virk-

somhed, der er solid. Deres kunder er loyale og har tillid til, at Sandby Smeden kan løse de udfor-

dringer kunderne møder med deres maskiner, og de har tillid til, at rådgivningen som Sandby Sme-

den kommer med er korrekt49. Det ses bl.a. på hvor længe deres kunder har handlet i Sandby Sme-

den. En gennemsnitlig kunde har handlet i Sandby Smeden i 22 år.

Sandby Smedens medarbejderstab har en høj anciennitet, og er løbende under uddannelse ved at

medarbejderne kommer på relevante kurser i maskinerne. Den gennemsnitlige anciennitet er 14 år.

Hvert år sendes medarbejdere fra butikken på kursus hos deres faste leverandører, og kommer tilba-

ge til virksomheden med viden angående det kommende års sortiment af forskellige maskiner. Dette

gør, at medarbejderne kan rådgive kunderne meget bedre, det er en god service som Sandby Sme-

den netop vil differentiere sig på i forhold til de større kæder, der sælger mindre haveparkmaskiner,

som Bauhaus, Silvan og XL byg, der kun har travlt med at sælge50.

Ved at medarbejderne har en høj anciennitet kender de faste kunder og medarbejderne også hinan-

den. Når en kunde kommer i butikken igennem flere år, kender medarbejderne kundens maskiner og

behov, og det er således nemmere at rådgive kunden.

Sandby Smedens finansielle styrke er deres høje soliditetsgrad på 82,5 %.

W, Svagheder:

Svagheder i en virksomhed er, hvad virksomheden er ringere til end dens konkurrenter, om der er

procedurer eller faktorer i virksomheden som skal undgås eller forbedres.

49 Ud fra tilfredsheden ved kvaliteten, nytteværdi og medarbejders viden, svar spørgsmål nr. 9-11 af kunderne, bilag 5.
50 Svar på spørgsmål nr. 1 og 6 interview med Henning, bilag 1.
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Svagheder kan f.eks. være dårlig ledelse, diffuse strategier, manglende stordriftsfordele, mangel på

eller langsom produktudvikling og ineffektive procedurer.

Jan fortæller i interviewet, at forandringer ikke er noget der sker tit i Sandby Smeden51, og at dette

både er godt og skidt. Deres kunder er loyale og i en verden i forandring kan familiære ting være

rare at holde fast i. Deres kunder er fritidslandmænd, landmænd og privat kunder.

En virksomhed skal altid have for øje hvordan tilstanden af deres omgivelser er for, at der ikke op-

står strategisk drift. Strategisk drift er, når en virksomheds strategi, produkter, service og mål driver

eller drifter væk fra kundernes behov, fordi virksomheden ikke har været opmærksom på forandrin-

gerne i dens eksterne omgivelser. Dette kan ende i en periode med Flux, hvor virksomheden prøver

at komme med nye ideer, for at komme tilbage til omgivelsernes forventninger. I værste tilfælde

kan dette ende med, at der skal noget radikalt til at ændre på virksomheden, ellers kan den blive

nødt til at lukke.

Figur 13 Illustration af strategisk drift.

Kilde: Exploring Strategy, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, 9. Udgave, 2011,figur 5.2, side 158.

Sandby Smeden holder sig orienteret om lovændringer hos deres kunder for at undgå drift52.

51 Svar på spørgsmål nr. 2 og 10 interview med Jan, bilag 2.

52 Artikel Landbrugs-nyt nr. 26. 29. juni 2009, 38. årgang side 5 og Landbrugs-nyt nr. 28, 6. juli 2009, 38. årgang side

8-9
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Det behøver dog ikke kun at være lovændringer der gør, at der opstår drift.

Sandby Smeden har opdateret deres hjemmeside, de redigerer den dagligt, og sørger for at holde

den opdateret løbende. Det kan godt være deres nuværende trofaste kunder kender Sandby Smeden,

men det er nødvendigt for at tiltrække nye kunder, hvis forbrugermønstre er ændret over de sidste

25-45 år.

En mangel på strategi er en svaghed.

Sandby Smeden har overlevet i snart 102 år uden en strategi. De har kørt virksomheden ud fra erfa-

ring og mavefornemmelse.

Sandby Smedens kundesegment, fritidslandmænd og landmand, er et segment med dårlig økono-

mi53. Hvis ens kundesegment bliver mindre, pga. konkurser, bliver konkurrencen om de resterende

kunder hårdere.

Privatkunderne er også ramt af dårlig økonomi pga. den høje arbejdsløshed i Danmark.

O, Muligheder:

Ved at kende en virksomheds muligheder og mulighedernes attraktivitet giver det fundament til et

succesfuldt strategivalg.

De muligheder der er gode at holde øje med er:

 Hvordan udvikler konkurrencen sig?

 Er der nogen lovgivningsændringer?

 Hvordan ser beskæftigelsessituationen ud?

 Er der nogen teknologiske ændringer?

 Hvordan udvikler samfundsøkonomien sig?

 Hvordan udvikler virksomhedens økonomi?

Deres kunders teknologiske udvikling fortsætter, da fritidslandmænd og landmænd forsøger at finde

maskiner til erstatning af manuelt arbejde, pga. deres økonomiske situation. Miljøministeren laver

ny ansøgningsrunde for ansøgning om støtte til teknologi54.

Med et generationsskifte kommer der frisk blod og nye ideer til virksomheden.

53 Deloitte brancheanalyse, Leverandører til landbrugsbranchen, Markedsnyt 2010.
54 Fødevareministeriet, 30.11.2012, Små økologiske landmænd får adgang til ny teknologi.
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Generationsskifte kan også bruges til at ændre nogle procedurer der ikke har været lige så fordelag-

tig.

Generationsskiftet kan benyttes til at lave en stærk, bæredygtig og fokuseret strategi til at styrke

virksomheden og til at den mere målrettet og bedre til at kunne modstå kriser.

Kan man bruge sine nuværende styrker til at gøre ekstra meget ud af mulighederne og skabe noget

mere unikt. Sandby Smeden kan f.eks. bruge sin viden om branchen til at finde nye produkter til

mindre landmænd, der kan søge om støtte til ny teknologi.

Trusler:

Ved at kende en virksomheds trusler og kunne forudsige disse, vil virksomheden være bedre forbe-

redt.

De trusler der er gode at holde øje med er de samme punkter, som er listet under muligheder.

En af Sandby Smedens kommende trusler er deres kunders usikre økonomiske fremtid, hvor ban-

kerne har lukket pengekassen i og mange private står til at miste deres job55.

De trusler Sandby Smeden står overfor, skal man se om man kan få nogle af styrkerne til at bekæm-

pe. I dette tilfælde gavner Sandby Smedens høje soliditetsgrad dem ved, at virksomheden vil kunne

modstå en evt. ny krise, hvor deres kunder ikke har mulighed for at købe ligeså mange produkter

pga. udsigterne på deres økonomiske situation.

.

55 Artikel Børsen, 8. maj 2013, Banker siger nej til unge landmænd og Børsen 10. maj 2013, 11.000 private job forsvin-

der i 2013.
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Udvikling af en konkurrencestrategi
Ved udvikling af en konkurrencestrategi, benyttes metoderne Porters generiske konkurrencestrate-

gier og Bowmans Strategy Clock.

Porters generiske konkurrencestrategier:

Porters generiske konkurrencestrategier kan danne et overblik over hvordan en virksomhed kan

fokusere på varige konkurrencemæssige fordele samt markedsandele, med udgangspunkt i omgivel-

serne og virksomhedens struktur for et marked, hvor produkter eller services fra forskellige udbydere er

rimelig ens tilgængelige.

Figur 14 Porters generiske konkurrencestrategier.

Kilde: Exploring Strategy, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, 9. Udgave, 2011,figur 6.2, side 199.

Ved vurdering af det konkurrencestrategiske grundlag i omgivelserne bør der tages udgangspunkt i

en omverdenens analyse som f.eks. PEST. I denne opgave vil Porters generiske konkurrencestrategi

tage udgangspunkt i afsnittet ”Analyse af omgivelser”, hvor metoderne PEST, Porters Five Forces

og Strategic Canvas er udarbejdet.
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Cost leadership:

Cost leadership tilstræber at virksomheden kan betjene en stor målgruppe til lave priser, hvor kon-

kurrencefordelen er at have branchens laveste omkostninger til bl.a. indkøb, produktion og distribu-

tion.

Cost focus:

Cost focus tilstræber ligesom cost leadership at virksomheden kan betjene deres målgruppe til lave

priser, hvor konkurrencefordelen er at have branchens laveste omkostninger. Cost focus betjener i

modsætning til Cost leadership en smal målgruppe.

Differentiation:

Differentiation tilstræber at virksomheden differentiere sig fra sine konkurrenter ved at have unikke

produkter, ydelser eller måder at servicere kunderne på. Ved differentiation er målgruppen bred.

Differentiation focus:

Differentiation focus tilstræber som differentiation at virksomheden differentierer sig fra konkurren-

terne ved unikke produkter, ydelser eller måder at servicere kunderne på, men til en smal målgrup-

pe.

Ved analyse af Sandby Smedens omgivelser blev det klart, at de PEST faktorer der har størst ind-

flydelse på Sandby Smedens indtjeningsevne er politiske og økonomiske.

Den politiske faktor, der påvirker kunderne og Sandby Smeden, er miljølovgivning, da det tvinger

kunderne og virksomheden til at skulle benytte nye produkter, eller at lave om på deres procedurer.

Økonomiske faktorer er kundernes nuværende økonomiske situation og fremtidige økonomiske

situation, da det påvirker deres købekraft og villighed.

Med udgangspunkt i den økonomiske faktor vil en omkostningsstrategi være bedst. Ud fra den poli-

tiske faktor, hvor det kræver opfindelse af nye produkter eller ændring af nuværende produkt, vil

differentiering være den foretrukne strategi, da Porter mener, at man ikke kan være både innovativ

med nye produkter og omkostningsbevidst.

Ved analyse af Sandby Smedens omgivelser med benyttelse af Porters Five Forces kunne det kon-

stateres, at Sandby Smeden position i branchen er god, fordi der var lav eller ingen trussel fra nye

indtrængere eller substituerende produkter. Der var heller ikke nogen eller der var få, som Sandby
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Smeden var i direkte konkurrence med. Leverandørernes forhandlingskraft er lav og hos de faste

leverandører moderat. Kundernes forhandlingskraft var lav hos de nye kunder og moderat hos de

faste kunder.

Med udgangspunkt i Porters Five Forces vil en differentieringsstrategi være det rigtige valg, da det

er det unikke og ikke prisen virksomheden vil fokusere på.

Ved analyse af kundernes tilfredshed ved benyttelse af spørgeskema og Strategic Canvas kunne det

konstateres, at kunderne er mere end ”meget tilfreds” med kvaliteten af produkterne og nytteværdi-

en i forhold til prisen, og at kunderne prioriterer personlig betjening og rådgivning over pris.

Med udgangspunkt i kundetilfredshedsundersøgelsen og Strategic Canvas, hvor kundernes to top

prioriteter er personlig betjening og rådgivning, er det differentieringsstrategi der skal vælges, da

Sandby Smeden differentierer sig fra sine konkurrenter med deres service og gode kundepleje.

Ud fra ”analyse af omgivelser” vil Sandby Smeden have stor konkurrencemæssig fordel ved at fo-

kusere på differentiering frem for omkostninger.

I Porters generiske konkurrencestrategi kan der nemlig ikke vælges flere strategier, men kun en,

ellers bliver virksomheden stuck in the middle med sløret strategi og uden en klar konkurrencemæs-

sig fordel.

Uanset om Sandby Smeden skal køre efter at differentiere sig eller om de skal have fokus på om-

kostningerne, skal virksomheden tage stilling til markedets størrelse.

Markedet Sandby Smeden går efter er det brede marked, da de har et bredt sortiment56.

Sandby Smeden har på nuværende skrivetidspunkt ikke en nedskreven strategi, men de har kørt

efter differentiering, idet Henning siger, at det er servicen der er og altid har været det vigtigste57.

Sandby Smeden bør også fremover vælge differentiering på det brede marked, da det vil give den

største konkurrencemæssige fordel. Sandby Smedens nuværende kundesegment ser ud til i fremti-

den at have økonomiske udfordringer, så ved at sælge til det brede marked, er der større sandsynlig-

hed for, at ikke alle kunder rammes af en økonomisk krise. Hvis Sandby Smeden i stedet valgte en

56 Artikel Landbrugs-nyt, nr. 26, 29. juni 2009, 38. årgang, side 5.
57 Svar på spørgsmål nr. 1 interview med Henning, bilag 1.
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omkostningsbevidst konkurrencestrategi vil den miste noget af sin kultur, og forandringen vil ikke

være i harmoni med kundernes og omverdenens nuværende billede af Sandby Smeden58.

For at få en mere fokuseret eller detaljeret strategi benyttes nu Bowmans Strategy Clock.

Bowmans Strategy Clock:

En mere detaljeret og kontinuerlig model til at lave en konkurrencestrategi er Bowman’s Strategy

Clock.

Den tager udgangspunkt i 2 dimensioner, pris og kvalitet/nytteværdi.

Figur 15 Bowmans Strategy Clock.

Kilde: Exploring Strategy, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, 9. Udgave, 2011,figur 6.6, side 208.

Low-price strategies:

Low-price strategies er hvor en stor del af markedet beder om standardprodukter til en relativ lav

pris. Strategien går ud på at have lavere priser end konkurrenterne, og at levere produkter med de

samme fordele. Det er en strategi baseret på stordriftsfordele, og handler om at omkostningsmini-

mere alle aktiviteter ved f.eks. at være god til indkøb og produktionsprocesser.

58 Artiklerne fra Landbrugs-nyt, bilag 4.
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Der findes en no-frills udgave af low-price strategien, der ligger længere nede/længere til venstre i

low-price strategies feltet. Det er stadig omkostningsminimering der er i fokus, men på et marked

hvor kunderne er meget prisfølsomme og forventningerne til produktet er lave. Kunderne har en høj

forhandlingsstyrke og der er lave skifteomkostninger for kunderne.

Hybrid strategies:

Hybrid strategies forsøger at opnå differentiering og omkostningslederskab samtidig i forhold til

konkurrenterne. Ved at have en højere produktkvalitet end på low-price strategierne og at prisen er

moderat er de høje marginer konverteret til høje markedsandele i stedet for.

Her berettiges sortimentet til en højere priser, men ved at holde prisen nede sikres et større volu-

men, og dermed en større profit.

Differentiation strategies:

Differentiation strategies her er, at en stor del af markedet villige til at betale lidt ekstra for et pro-

dukt med nogle ekstra kvaliteter.

Der findes en fokuseret udgave af differentieringsstrategien, der ligger højere oppe/længere til højre

på uret. Det er stadig som differentiation strategies men det er en lille del af markedet, der er villige

til at betale en betydelig ekstra pris for noget meget unikt.

Non-competitive strategies:

Non-competitive strategies er strategi der ikke er mulig at udføre, da det er produkter og services

med høj pris der giver kunden lav/ingen værdi. Det er en strategi der kan forfølges af virksomheder

der har monopol, eller hvis virksomheden er på vej ud af et marked.

Med udgangspunkt i Porters generiske konkurrencestrategi, hvor konklusionen var differentiering,

ses bort fra low-price strategierne. Sandby Smeden har heller ikke monopol, og derfor ses også bort

fra non-competitive strategies.

Af de to dimensioner, produkt/service og pris, er den dimension Sandby Smeden vægter højest ser-

vicen.
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Sandby Smedens kunder prioriterer personlig betjening og rådgivning som de to højeste faktorer i

kundetilfredshedsundersøgelsen59. Kundernes tredje prioritet var pris, så pris har stadig en betyd-

ning for kunderne.

Ved at pris er den tredje højeste prioritering hos kunderne, er de ikke så prisfølsomme. Argumenta-

tionen for fokuseret udgave af differentieringsstrategien falder derfor til jorden.

De to resterende konkurrencestrategier der skal tages stilling til er hybrid og differentiering.

Sandby Smedens differentiering drejer sig om kundeservice og kundepleje.

Virksomhedens produkter i butikken er ikke specielle produkter tilpasset den enkelte kunde.

Sandby Smedens sortiment er bredt og henvender sig til mange kunder60, altså et bredt marked. Sel-

ve størrelsen på butiks- og lagerarealet er noget virksomheden differentierer sig på, og kunderne

kommer også igen når de først har været der én gang61.

Reservedelene på lageret til reparation af maskiner og servicen - reparation af maskiner - er noget

Sandby Smeden differentierer sig på i forhold til sine konkurrenter, og det er ikke imiterebart på de

ældre maskiner.

Ved at prisen stadig har en betydning for kunderne, er den konkurrencestrategi Sandby Smeden

driver virksomheden efter hybrid.

Hybrid strategien stemmer også overens med volumen af butiks- og lagerarealet og det brede sorti-

ment.

Denne strategi vil også være den rette at bruge i fremtiden, da Sandby Smeden skal fortsætte med at

differentiere sig for ikke at miste sin kultur og sin historie, men de skal samtidig være opmærk-

somme på købspris og salgspris. Kundernes fremtidige økonomi er usikker og statslige instanser

prøver at gøre op med køb-og-smid-væk mentaliteten, som har præget Danmark inden krisen62. Fle-

re forbrugere er også ved at gøre op med dette, da genbrug og reparation af forskellige produkter er

stigende i popularitet63.

59 Bilag 5, Kundetilfredshedsundersøgelse.
60 Artikel Landbrugs-nyt, nr. 26, 29. juni 2009, 38. årgang, side 5.

61 Svar på spørgsmål nr. 2 interview med Henning, bilag 1.

62 Danmarks Naturfredningsforening, Fremtidens forbrug – med respekt for natur og miljø, maj 2012.
63 Erhvervsnyhederne, 19. marts 2013, opmagasinering anerkendes bredt i befolkningen.
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Udvikling af en vækststrategi
Udvikling af en vækststrategi, benyttes metoden Ansoffs vækstmatrix.

Udover Ansoffs vækstmatrix vil de tre metoder for vækst også benyttes.

Ansoffs vækstmatrix:

Ansoffs vækstmatrix genererer 4 grundlæggende retninger for corporate strategi.

Figur 16 Ansoffs vækstmatrix.

Kilde: Exploring Strategy, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, 9. Udgave, 2011,figur 7.2, side 232.

Virksomheder starter typisk med en markedspenetration, der er en opbygningsstrategi. Dernæst nye

produkter og servicer. Dette efterfølges typisk af en markedsudviklingsstrategi. Først til slut vælger

virksomheder konglomerat diversifikation.

Market penetration:

Market penetration er også kendt på dansk som beskyt/udbyg.

Strategien kan opdeles i to, konsolidering og markedspenetrering. Konsolidering er hvor virksom-

heden beskytter sin nuværende position i dens nuværende markeder med de nuværende produkter.

Markedspenetrering er hvor virksomheden prøver at øge sin markedsandel.

Udfordringerne ved denne strategi er den ofte er dyr, især for svagt positionerede virksomheder.
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New products and services:

Nye produkter og servicer er hvor virksomheden enten udvikler deres nuværende produkt på deres

nuværende marked, eller hvor virksomheden udvikler nye produkter til deres nuværende marked.

Produktudvikling sker med udgangspunkt i enten kundernes ændrede behov, eller fordi virksomhe-

dens kompetencer udvikles da kunderne kræver mere.

Udfordringerne ved dette er typisk, at udvikling er omkostningsfyldt, men giver højere profit, hvis

virksomheden har en stærk markedsposition.

Market development:

Markedsudvikling er hvor virksomheden finder nye markeder til deres eksisterende produkter. Det

sker som regel ved at virksomheden introducerer en ny måde at anvende produktet på eller ved geo-

grafisk ekspansion.

Udfordringerne ved dette er typisk, at kendskab til de nye kunders behov er lille og derved kan

markedsføringen være svær, og det kan være at virksomheden senere må forlade det marked pga.

fejlagtig bedømmelse af disse nye behov.

Conglomerate diversification:

Konglomerat diversifikation er hvor virksomheden laver nye produkter til nye markeder.

Diversifikationen kan være relateret, det er når virksomheden går over i aktiviteter, der overlapper

deres nuværende aktiviteter lidt. Diversifikationen kan også være ikke relateret, det er når virksom-

heden går over i en helt anden branche.

Årsager til valg af relateret diversifikation kan være behov for større kontrol over produkters eller

nogle aktiviteters kvalitet. Årsager til valg af ikke relateret diversifikation er, at virksomheden øn-

sker at sprede sin risiko eller fordi den er ambitiøs.

Udfordringerne ved dette er typisk at det er omkostningsfyldt og der er en høj risiko for det ikke

lykkes. Kan virksomheden lave en succesfuld diversifikation er profitten også størst ved valg af de

forskellige strategier.

I tidens løb har Sandby Smeden været igennem alle vækststrategierne. Først med markedspenetre-

ring hvor Jakob Karlsen startede virksomheden med at sko heste og lignende. Så produktudvikling

med at bruge smede kompetencerne til at lave foderburer. Så markedsudvikling med reparation af

maskiner der skulle repareres med smedearbejde. Så relateret diversifikation med salg af maskiner,

hvor Sandby Smeden blev til maskinforhandler med butik64.

64 Sandbysmeden.dk samt bilag 4 artikel Landbrugsnyt nr. 48, 29. november 1999, 18. årgang, forside.
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Sandby Smeden er en mindre virksomhed med 8 ansatte. Det er en solid virksomhed, der vil diffe-

rentiere sig ved at levere god service til deres kunder, og deres nuværende strategi er hybrid, hvilket

også bør være deres strategi de kommende år. Ud fra dette og fra interviews med Henning og Jan, er

Sandby Smedens nuværende vækststrategi markedspenetrering.

Fremtidsudsigterne for Sandby Smeden er et generationsskifte inden for 5 år.

Generationsskiftet vil betyde salg af bygningerne og muligvis andre tiltag for at slanke virksomhe-

den, så Jan Karlsen kan overtage virksomheden65. Mindskelsen af virksomheden vil komme til at

betyde, at den ikke vil være lige så solid i fermtiden, som den er i dag.

Kundernes fremtidige købevillighed, købekraft og andre faktorer af omgivelsernes påvirkning har

indflydelse på Sandby Smedens vækst muligheder. Fremtidsudsigterne for kundernes økonomiske

situation ser sværere ud i fremtiden som beskrevet i tidligere afsnit i denne opgave. Med denne

fremtidsudsigt skal Sandby Smeden enten have udvidet sit kundesegment ved at finde nye kunder

via markedsudvikling eller ved at vinde markedsandel på sit nuværende marked.

Markedsudvikling er sværere end markedspenetrering og mere risikofyldt.

Med salg af havemaskiner og reparation af disse til en bred kundegruppe, vil markedsudvikling for

Sandby Smeden være geografik ekspansion. Dette kunne være salg af nuværende produkter til an-

dre dele i Danmark end Sjælland eller eksport til udlandet.

Sandby Smeden får enkelte nye henvendelser pga. deres hjemmeside fra nye kunder i Jylland, der

har været inde på hjemmesiden og set hvilke produkter virksomheden har.

En måde Sandby Smeden kan lave markedsudvikling på er ved f.eks. at gøre Sandby Smeden

Google søgbar på reparation af havemaskiner, eller på reservedele til nogle af de populære produk-

ter de sælger, så nye kunder får lyst til at klikke sig ind på deres hjemmeside, og se hvad Sandby

Smeden har66. Hvis de derefter ønsker at købe kan de kontakte Sandby Smeden pr. telefon eller e-

mail, for stadig at få en eller anden form for personlig betjening, eller det vil måske lokke dem til at

køre ned til Sandby Smeden. Når de nye kunder først har været i Sandby Smeden kommer de som

oftest igen67.

65 Svar på spørgsmål nr. 8 interview med Henning, bilag 1.

66 Svar på spørgsmål nr. 10 interview med Jan, bilag 2.
67 Svar på spørgsmål nr. 2 interview med Henning, bilag 1.
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Geografisk ekspansion ved at bygge en tilsvarende Sandby Smeden i Jylland eller udlandet vil kræ-

ve for meget kapital68.

Markedspenetrering er med udvidelse af markedsandel på det nuværende marked. Dette kan Sandby

Smeden gøre ved f.eks. at annoncere i aviserne der uddeles omkring Sandby Smeden. Udover artik-

lerne Landbrugs-nyt annoncerer Sandby Smeden i Glumsø ugeblad69. Andre ugeblade der kunne

være gode at annoncerer i, er i de tilstødende kommuners som Ringsted og Næstved. De lokale der

ikke holder ugeblade eller aviser, men benytter sig af internettet, ville kunne nås med Google søg-

bar som tidligere nævnt.

Diversifikation er den mest risikofyldte vækststrategi. Dette kunne Sandby Smeden f.eks. gøre ved

at benytte sig af Jans ekspertise og netværk inde for byggebranchen70. Ved at benytte nuværende

kompetencer og udvikle disse med evt. efteruddannelse af smeden for at kunne producerer produk-

ter til byggebranchen eller til at få en opgave på et byggeprojekt igennem en entreprenør.

Valg af vækststrategi for Sandby Smeden bør være markedsudvikling, da de allerede har markeds-

penetrering ved annoncering. Diversifikation vil være risikabelt, og med den usikre fremtid for

kundernes økonomi og Sandby Smedens mindskning af virksomhedens soliditet er det ikke en god

strategi for de næste par år.

De tre grundlæggende metoder for vækst:

Der er tre grundlæggende metoder til at gennemføre enhver form for strategisk udvikling er:

1. Organisk vækst.

2. M&A.

3. Strategiske alliancer.

Organisk vækst:

Organisk vækst er når en virksomhed benytter sig af egne ressourcegrundlag og egne kompetencer

til udvikling af strategien.

68 Svar på spørgsmål nr. 7 interview med Henning, bilag 1.

69 Annonce Glumsø ugeblad, tirsdag, 20. november 2012, uge 47, 95. årgang, side 2.
70 Svar på spørgsmål nr. 1 og 6 interview med Jan, bilag 2.
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De primære fordele ved denne metode er, at kompetencerne og ekspertisen er bygget op indefra, og

det giver ofte en selvforstærkende effekt. Der er fuld kontrol, virksomheden er ikke afhængig af

ekstern hjælp, og der er ingen begrænsninger med hensyn til tilgængelighed.

M&A:

M&A er fusioner og opkøb hvor virksomheden udvikler sine egne ressourcer og kompetencer ved

at fusionere eller opkøbe en anden virksomhed.

De primære motiver bag er strategiske motiver, at udvide virksomheden, finansielle motiver, at få

skattemæssige fordele, ledelsesmæssige motiver, og personlige årsager som f.eks. at opbygge et

imperium.

Strategiske alliancer:

Strategiske alliancer er, når virksomheden går sammen med en anden virksomhed og deler nogle

ressourcer eller aktiviteter.

De motiver der f.eks. kan være bag en strategisk alliance er at skabe stordriftsfordele, eller det kan

være at skabe komplementaritet.

Figur 17 De fire dimensioner de tre udviklingsmetoder kan vurderes efter.

Kilde: Exploring Strategy, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, 9. Udgave, 2011,figur 7.2, side 232.

I udvikling af Sandby Smeden er det vigtigt at bevare historien og erfaringerne. Det taler mest for

en DIY (Do it yourself), altså en organisk vækst.
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Strategisk alliance med faste leverandører foregår allerede i dag i Sandby Smeden, men det er en løs

relation i form af et uformelt samarbejde. Sandby Smedens forhold til deres faste leverandør er go-

de, bl.a. fordi disse er med til åbent hus hvert år og har en stand i butikken i den weekend71.

Årsagen til at strategisk alliance med en konkurrent ikke vil være hensigtsmæssig er, at der er størst

sandsynlighed for, at det vil skabe strid om aktiverne i fremtiden, da kundernes økonomiske situati-

on ser ud til at forværres, og der vil hvis fremtidsudsigterne holder stik blive hårdere konkurrence i

fremtiden. Sandby Smeden har også i forvejen loyale faste kunder og gode kernekompetencer, da

disse har medvirket til at virksomheden er solid.

M&A vertikalt opkøb af underleverandør er heller ikke noget Sandby Smeden bør gøre, da konkur-

rencen i den branche er hård og de kører med omkostningsstrategi. Maskiner bliver ofte lavet i ud-

landet, og at skulle drive en fabrik på et marked med hård konkurrence vil være en for overvælden-

de og unødvendig opgave for Sandby Smeden.

M&A vertikalt opkøb af en kunde vil heller ikke være noget Sandby Smeden bør gøre, at skulle

drive landbrug kræver nogle helt andre kompetencer end dem Sandby Smeden besidder nu.

Derfor er organisk vækst med at benytte egne ressourcer og kompetencer til, at skabe mere profit

ved benyttelse af vækststrategi, markedsudvikling og markedspenetrering det bedste for Sandby

Smeden.

71 Se evt. tidligere afsnit i opgaven ”Analyse af Sandby Smeden”.
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Anbefaling til Sandby Smeden
Den konkurrence strategi Sandby Smeden anbefales er hybrid.

Den vækststrategi Sandby Smeden anbefales er markedsudvikling med fortsat markedspenetrering

ved fortsat annoncering i ugeblade.

Den designede konkurrencestrategi og vækststrategi er på corporate og business niveau. Ledelsen

bør sættes sig ned og kigge på det funktionelle niveau ud fra de designede strategier med deres erfa-

ringer og kendskab til medarbejdernes kunnen.

Et eksempel på dette kunne være, at omsætningen på produkt X skal stige med 10 %. Eller henven-

delser opstået på baggrund af fundne produkter på hjemmesiden skal stige med 5 %.

Konkurrencestrategien, vækststrategien og strategien på det funktionelle niveau skal Sandby Sme-

den sørge for at informere deres medarbejdere om, så de ved hvilken retning ledelsen ønsker virk-

somheden bevæger sig i og hvad ledelsen forventer af medarbejderne. Når ledelsen ikke selv var

helt sikre på hvad strategien er, formodes det at medarbejderne heller ikke kendte til de tidligere

strategier.

Information om strategier til hele virksomheden er vigtige fordi strategiske beslutninger omhandler

og påvirker virksomhedens langsigtede retning og udvikling. Det er for at få den største konkurren-

cemæssige fordel i forhold til ens konkurrenter.

Kundetilfredshedsundersøgelsen, bilag 5, bør Sandby Smeden ligeledes gennemgå med deres med-

arbejdere, eller i hvert fald fortælle medarbejderne om kundernes prioritering. Medarbejderne vil

nemmere kunne opfylde kundernes forventninger, ved at kende til deres behov.

Under PEST analysen i denne opgave blev kundernes fremtidsudsigter mere klar. Den ser ikke for

god ud. Det vides ikke om Sandby Smedens ledelse allerede var klar over fremtidsudsigterne, ellers

vil det anbefales ledelsen at følge godt med, da det kan have en stor effekt på indtjeningsevnen de

næste par år.

Der er heldigvis ikke så store tab på kunderne i forhold til omsætningen72. Hvis tabet bliver større

eller hvis ledelsen kan se en stigning i overtrædelse af kredittider skal disse måske til genforhand-

ling med kunden, eller nye kunder skal have kortere kredittid.

72 Svar på spørgsmål nr. interview med Henning, bilag 1.
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Sandby Smedens ledelse har drevet virksomheden godt ved at se virksomhedens muligheder og

trusler igennem erfaringslinser. Det anbefales Sandby Smeden også at begynde at kigge på situatio-

ner og på virksomheden igennem nogle andre linser, som beskrevet i indledningen af denne opgave.

Diskussion/refleksion over anbefaling
Anbefalingen om konkurrencestrategi og vækststrategi til en virksomhed der har eksisteret i over

101 år virker underligt, men verdenen er fortsat foranderlig og Sandby Smeden foretager generati-

onsskifte inden for de næste 5 år.

Sandby Smeden har også haft foretaget strategiske overvejelser og taget strategiske beslutninger

bare uden at tænke over at skrive strategier ned og udbrede informationen i resten af virksomheden.

Strategi kan opstå på flere måder.

Intended strategi er strategi der er gennemtænkt, planlagt og gennemanalyseret.

Emergent strategi er opstået strategi, den er opstået ud fra den daglige drift.

Sandby Smedens strategi, ubevidst at det var strategi, er emergent strategi. I denne opgave er der

lavet en intended strategi, hvor jeg ved hjælp af analyse af nuværende positioner og erfaringer, er

kommet med en anbefaling. Denne anbefaling vil sagtens kunne følges, men en tredje måde strategi

opstår på er ved realiseret strategi, hvor virksomheden har fuld enten har fuldt en emergent eller en

intended strategi, og er endt op med en tredje strategi, der virker for virksomheden. Ud fra et de-

signlinse synspunkt er den anbefalede konkurrence- og vækststrategi opstået.

Anskuelse af strategi fra flere vinkler er relevant, da det skaber et mere nuanceret billede af virk-

somhedens strategiske udfordringer.

Anbefalingen om udarbejdelse af strategier på det funktionelle niveau er for at kunne måle om de

valgte strategier har den ønskede effekt. En strategis succes bedømmes efter følgende tre kriterier:

1. Suitability, hvor godt strategien adresserer de muligheder og trusler virksomheden står over

for.

2. Acceptability, om det forventede resultat stemmer overens med det faktiske resultat.

3. Feasibility, at virksomheden har de ressourcer & kompetencer der skal til for at kunne im-

plementere strategien.
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Konklusion
Efter analyse af Sandby Smedens omgivelser konkluderes det at de faktorer i omgivelserne, der har

størst indflydelse på Sandby Smedens indtjeningsevne, er de politiske og økonomiske faktor. Det er

anbefalet Sandby Smeden at holde øje med udviklingen af disse.

Porters Five Forces viste at Sandby Smeden ligger konkurrencestærkt i sin branche, hvor indtræng-

ningsbarriererne er høje, truslen fra substituerende produkter er lav, kundernes og leverandørernes

forhandlingsstyrker er lave til moderate, og konkurrencen er middel grundet Sandby Smedens diffe-

rentiering i reparation af mindre maskiner.

Strategic Canvas og kundetilfredshedsundersøgelse viste, at kunderne prioriterede personlig betje-

ning og rådgivning højere end pris, så de er ikke så prisfølsomme. Kunderne var mere end ”meget

tilfreds” med Sandby Smedens produkter og disses nytteværdi i forhold til prisen.

Ressourcer & kompetencer med efterfølgende VRIN vurdering fandt Sandby Smedens mest kon-

kurrencemæssige fordele i deres ressourcer ”butiks- og lagerareal” og Sandby Smeden som brand.

Sandby Smedens kernekompetencer er deres kunderådgivning og deres kundepleje.

Konkurrencestrategi blev efter benyttelse af Porters generiske strategier til grundlag for Bowmans

Strategy Clock til hybrid strategi baseret på Sandby Smedens differentiering på service, og kunder-

nes fremtidige økonomiske usikkerhed.

Vækststrategien blev efter Ansoffs vækstmatrix, hvor der blev taget højde for kundernes fremtidige

økonomi usikkerhed til markedsudviklingsstrategi med Google søgbarhed af Sandby Smedens pro-

dukt og service, samt fortsat markedspenetrerings strategi med annoncering i ugeblade i tilstødende

kommuner. Den form for vækst Sandby Smeden skal benytte er organisk vækst.
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Bilag 1 – Interview med Henning
Referat af et semistruktureret interview med Henning Karlsen.

1.Hvad er Sandby Smedens vision og mission?

Markedsførende med bedre produkter, som de andre ikke har, så vi leverer en bedre vare, re-

servedel og service, da vi ikke kan konkurrerer på billig pris, der bliver også færre og færre

med god service.

Vi kan ikke gøre det med udvidet åbningstider, da vi har åbent alle ugens 7 dage, men vi kan

gøre det ved at have folk der kan lave produkter, og have reservedel til produkterne, og folk

med ekspertise.

Vi har meget med fritidslandmænd at gøre, og en fredag eftermiddag har de ikke nogle ste-

der at gå hen. Vores produkter henvender sig også mere til denne type kunder, da det ikke er

store maskiner til flere mio.

Det handler også meget om kundernes tillid til os, og det har de fleste, da vi har overlevet i

over 100 år.

2.Hvilke kunder handler hos Sandby Smeden? Primært og ellers?

Primære kunder: Fritidslandmænd, og store kommer da også, da dem der ligger tæt på som

benytter os daglig.

Det største problem er at fortælle folk hvor stort vores varelager endeligt er, fordi når de

først er kommet en gang, så kommer de igen.

Nogle kommer ikke igen, men det er måske ligeså meget kemien, der ikke passer. Det er det

samme med de sælgere der kommer herud. Hvis ikke kemien passer her, så køber vi ikke

noget selvom de er de billigste. Nogle af de unge sælger, der tror de kan det hele og kommer

fra skole.

3.Har i faste leverandør eller nogen samarbejdspartnere?

Vi nogle faste leverandør, som er kommet igennem de sidste … og dem har vi jo faste priser

og leverancer, men det kan ikke undgås at der kommer nogle nye leverandører, da de nye

firmaer og andre finder ud af vi ligger godt hernede, og vi kigger jo også på de nye produk-

ter, og nye ideer, selvom det er konkurrerende end der hvor vi får noget fra, da det kan være

bedre produkt til billigere pris. Vores kunder søger jo også meget på nettet for at få oplys-

ninger og den billigste pris på det de er ude efter.

4.Har du en fornemmelse af om kunderne køber substituerende produkter? F.eks. via nettet her-

under/ efter krisen?
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Omsætningen svinger ikke meget fra år til år. Vi kan selvfølgelig mærke der har været krise,

men det har ikke haft nogen betydning.

5. Hvem ser du som Sandby Smedens konkurrenter?

Vores nærmeste konkurrenter er maskinforretninger indenfor en 30 km. Omkreds, og de har

ikke de samme varer som vi har, da de koncentrerer sig om de store maskiner og ikke de

små som vi gør. De vil hellere sælge en stor traktor eller mejetærsker, som de ikke omsætter

så meget på, det er der større prestige i, det kan vi se på dem der sælger de store maskiner,

de har skiftet mærke flere gange. F.eks. i Næstved, der sælger de John Deer nu, og de skal

ud og vise hvor gode de er til at sælge. Så de er ligeglad om de kan sælge maskiner til 10

t.kr., de vil hellere sælge en maskine til 1,5 mio. kr.

6.Hvad med store kæder som XL, Bauhaus?

Jo, nej, de sælger godt nok plæneklippere og nogle produkter af samme mærke, men når de

maskiner så går i stykker, så er der jo ikke nogen der kan reparerer dem, da de kun har travlt

med at sælge.

7.Er det nemt for nye konkurrenter at trænge sig ind på markedet og lave en Sandby Smeden nr.

2?

Det kan ikke lade sig gøre, da man ikke kan bygge sådan noget. Vi har et eksempel med

Peugeot i Ringsted, der gik en 2-3 år, så havde de sat hele deres formue til og mere. Hvis du

skal starte fra bunden, og købe bolt, møtrik, værktøj osv. så er der ikke mere at købe for når

du har gjort det.

Men derfor dukker der stadig nye små forretninger op, som tror det er en fidus at starte med

at sælge små maskiner, og de kan købe en container med disse fra Kina, og de finder da også

ud af hvilke problemer der er med dem.

8.Hvis du kan drømme frit, og alt kan lade sig gøre om 5-10 år, hvordan ser du så Sandby Sme-

den?

Vores gamle sagfører spurgte i 70’erne hvornår jeg skulle være med. Og jeg sagde at jeg har

mit arbejde og det kan vi ikke enes om. Jamen så må i gå fra hinanden i 5 minutter og så

komme tilbage igen. Far og jeg har da fundet ud af det, nogle gange har han måtte bøje af,

og andre gange måtte jeg, han har nok gjort det flere gange, inden jeg overtog det.

Jeg har jo revisoren i gang med at finde ud af hvordan vi får bygninger og selskab for sig, så

selskabet bliver slanket, og i forbindelse med overdragelse, vil der være en lejeindtægt til

ejendomsselskabet. Vi ved ikke hvordan vi stikker det sammen, men jeg vil jo helst, at ejen-

domsselskabet på et eller andet tidspunkt får tre ejere, og det er jo de tre knægter, og Jan



Side 67 af 127

skal være ene om driftsselskabet, der skal nemlig ikke være flere til at bestemme i en forret-

ning, det bliver man nemlig ikke enige om. Det er altid nemmere hvis der kun er en.

Men det kan da være svært, fordi det er helt sikkert at de to andre vil nok føle sig forbi gået,

for det kan aldrig blive ens, men der er også en risiko ved at have en forretning selv.

9.Hvis du skal prøve at se med objektive briller på hvilken af dine tre sønner der er bedst kvali-

ficeret til at overtage virksomheden, er Jan så den rigtige?

Det er kun Jan der kan det, og de to andre har nok heller ikke lysten til det.

10. Hvordan ser du Sandby Smedens fremtid de næste 5-10 år?

Inden for 5 år skal skiftet være foretaget. Det skal det. Jeg vil stadig blive gående her, hvis

jeg kan få lov til, da der stadig skal være noget at stå op til. Der skal være et indhold i ens

hverdag. Så kan det være om 10 år jeg kan holde nogle fridage om ugen. Det er ikke et must,

at den dag der er nogen der overtager at man ikke kan være her, for vi kan jo se dem der

holder fra den ene dag til den anden har ikke noget indhold i tilværelsen. Det er jo også der-

for det har været svært for far at stoppe. For alene det flow der er i forretningen, der er jo

nye mennesker der kommer ind, og der sker noget nyt hverdag, og folk at tale med, nu kan

jo sidde og se dem kører herned. Jeg kan huske for nogle år siden, hvor der var sket med be-

net, hvor han ringede herned og spurgte hvem var det der kom der, og jeg svarede det var

ham og ham, fordi han kedede sig, og mor var ved ar gå ud af sit skind, fordi han interesse-

rede sig ikke for andet. Selv da hun var ved at være ældre, og jeg sagde skal du ikke hjem og

være sammen med hende og lave noget, og det behøvede han ikke.

11. Har dig og Jan sat jer og holdt et møde og lagt en plan for Smedens fremtid?

Ikke endnu. Under alle omstændigheder skal bygningerne over i et andet selskab, og der har

været en ude og lave ejendomsvurdering.

12. Betaler jeres kunder til tiden?

Ja de fleste, vi har nogle der ikke gør, men de aller fleste får vi pengene hjem på. Vi har må-

ske et årligt tab på debitorer på en 20 t.kr., men med en omsætning på en 10-11 mio. er det

ikke galt.

13. Betaler i jeres kreditor til tiden?

Altid, det har vi altid holdt fast i. Vi vil ikke være de dårlige kunder.

14. Har i reservedele til de store maskiner eller kun til de mindre i selv sælger?

Vi har ikke til de store, men vi ved hvor vi kan skaffe dem, så hvis de spørger efter det og

vil have det hjem, så klare vi det. Ellers har vi kun til dem vi sælger.

15. Hvor gamle er de ældste reservedele i har sådan ca.?
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Til de maskiner vi sælger er de ældste dele når fra 1980’erne, sådan en 20-30 år gamle. Vi

har nogle ældre reservedele til nogle halmpresser, de er i hvert fald fra før 1970’erne.

16. Hvad producerer i selv?

Specielle foderkasser, som kunderne bestiller helt specifikt. Så laver vi dem når kunderne

har bestilt dem. Førhen ændrede vi på stor lastvogne, og lavede dem om til ladvogn.



Side 69 af 127

Bilag 2 – Interview med Jan
Referat af et semistruktureret interview med Jan Birk Karlsen.

1.Hvor har du arbejdet før?

I byggebranchen, som byggeleder og pladschef hos B. Nygaard Sørensen.

2.Hvordan har starten været?

Op af bakke. Fordi alting er fastsat hernede og folk har været her i 100 år, og det er både

godt og skidt, fordi kunderne har tillid til folk står her altid. Det er så også det modsatte.

3.Hvilken funktion har du?

Lagermedarbejder tror jeg.

4.Vil du overtage Sandby Smeden?

Det går nok det hele. Ja.

5.Har du gjort dig nogen tanker om overtagelsen?

Hen over 5 år skal skiftet ske. Det første år har været brugt for at finde ud af hvordan det he-

le hænger sammen. De næste par år går med at finde ud af hvem alle kunderne er, der er

mange jeg ikke ved hvem er endnu.

6.Hvordan ser du Smeden om 10 år?

Jeg kunne godt tænke mig mere liv i butikken og ikke kun sæson betonet.

Så tror jeg optimalt vil være hvis man havde to faste smede og en chauffør, hvis man kan

finde arbejde til det.

Over tiden skal vi have kigget på ISO certificering, da man ikke må lave noget i stål eller

større omdele på vogne uden certifikatet. Jeg synes det er synd at man ikke har gjort noget

ud af, fordi hvis han havde det, kunne man reklamere med det og kunne stå på nogle liste

over folk der kan noget. Det undre mig man ikke har gjort noget i stål i byggebranchen, for-

di man ikke har kendskab til det, og har været bange for at brande nallerne, det nye er

skræmmende på mange punkter. Man får nogle knops, men man lærer en masse.

Med tiden kunne jeg godt tænke mig, mere stål arbejde, og jeg kan ikke se hvorfor man ikke

tager initiativ med mere stål når man har en smed der er dygtig til stål, og jeg tror også man

skal lægge mere vægt på, at vi har service til have- parkanlæg da det trækker kunder til.

Jeg synes når vi nu er over ombygning og vi når efterår, så skal vi prøve at reklamere med at

lave service og vinterklargøring på maskiner, og det koster denne pris X, men reklamere

specifikt, så han ikke skal kigge på gamle maskiner, fordi han ikke har noget at lave, og vi

skal have udnyttet hans timer, for lønnen er jo en stor post.
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Folk ved så lige pludseligt at der ligger et værksted til en anden gang. Den del er den næste

ting vi skal have gjort. Det bringer jo også mersalg med sig.

Anders har jo været i autobranchen førhen så servicemæssig har han med procedure og man

ikke bare laver noget, men man kontakter kunden inden der skiftes alt muligt. Han har jo et

bredt spekter inden for alle maskiner vi kan lave på.

Udvidelse, der skal ikke gøres meget mere ved butikken, men på andre områder.

7. Hvad med antallet af ansatte? Vil du udvide eller skærer i dette?

Antallet kan jeg ikke se der er behov for at skulle ændre.

Man skal have for øje vi ligger i udkants Danmark, og hvis det var i Valby vi lå, ville det

nok se anderledes ud.

8.Din far kunne godt tænke sig at fortsætte med at arbejde i Sandby Smeden efter overtagelsen,

ser du noget problem med dette?

Nej, vil jeg ikke se noget problem ved. Men man vil have en sparringspartner i det stykke

tid, og jeg kan mærke på ham at han har nogle frustrationer en gang i mellem og han er

usikker med nogle ting, fordi farfar ikke er her mere, og jeg ikke er kommet længere ind i

processen. Han er en fantastisk dygtig reservedelsmand, og der er ikke så meget chef der

skinner igennem, da han ikke er for god til at tage tingene med det samme, og går forlænge

med nogle ting. Når det er en sur periode er vi alle sure og får nogle dunk i hovedet.

9.Er det naturligt det er dig og ikke dine brødre der skal overtage virksomheden?

Nej, der er ikke noget naturligt ved det, fordi jeg var så langt henne i mit gamle fag.

Dels de har ikke kunne se sig selv i et fag hvor man en gang i mellem bliver lidt beskidt på

hænderne og skal kunne lidt af hvert. Og de har nok ikke haft, eller de har måske været mere

ligeglade eller ikke ville tage stilling til hvad der vil ske med familievirksomheden.

Man kan ikke trække parallel med mit fag og her, da jeg har skulle styrer chefer, og ikke

medarbejdere. Jeg troede jeg kunne trække parallel, men har ikke kunne finde nogle endnu.

Jeg har en stor viden indenfor bygge skik og materialer, men der er ikke noget af det vi bru-

ger hernede, vi en sjældent en gang i mellem kunder der har en ide hvad de vil, og jeg vil

kunne fortælle hvad der fungere.

10. Har dig og din far haft en samtale om fremtiden for Sandby Smeden? Eller har du gjort no-

get for dette?

Jeg har prøvet at fremtidssikre ved at have forandringer, for sidst der skete noget hernede,

var nok da han overtog det. Det virker ikke som om han har holdt sig up-to-date med mar-

keder osv.



Side 71 af 127

Så det er dels det vi har gjort med pille fyr dernede, for jeg skal ikke betale til olie når min

tid kommer. Så vi er ved at male osv.

Så sørger for at holde det up-to-date ved hjemmeside, og reklamerer, og holde mekaniker i

gang, så det er skridt i den rigtige retning, så selvom hjemmeside ikke er Google søg bar, så

kan folk finde den ved at Google Sandby Smeden, og se hvad vi har, og vi har fået henven-

delser på det.

Så tror jeg at han, det har været det man kalder en hund eller cash cow eller hvad man kal-

der, det har stået stille for længe. Man kunne f.eks. sende folk i butik på salgskursus, så de er

opdateret. Men det kræver der er noget at gøre med.

Så har jeg talt med de andre om at elektrikeren og jeg laver en udstilling ud mod vejen og

sætte spot på så folk kan se hvad vi har. Så gøre opmærksom på vi noget til hvem som helst.

Det er rigtig sikkerhedsglas der er opsat derude og der er alarm.

Jeg kunne også godt tænke mig hvis vi kunne få sådan nogle håndscannere til at kunne

scanne varerne og printe en faktura ud fra systemet til kunderne, så vi ikke skal stå og bruge

tid på at udfylde faktura i hånden. Det vil også gøre det nemmere for Ida så behøver hun ik-

ke sidde og gætte hvad vi har skrevet, for nogle gange går det lige stærkt nok når der er

mange kunder, og de står i lag i butikken og venter.
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Bilag 3 – Internet søgning
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Bilag 4 – Artikler fra Landbrugsnyt
Da Landbrugsnyt ikke har en online adgang til tidligere artikler, så har jeg tilladt mig at scanne avis

artiklerne ind som bilag i denne opgave.

1.artikel forside Landbrugs-nyt nr. 48, 29. november 1999, 18. årgang, forside.

2.artikel Landbrugs-nyt nr. 26, 29. juni 2009, 38. årgang side 5.

3.artikel Landbrugs-nyt nr. 28, 6. juli 2009, 38. årgang side 8-9.

4.artikel Landbrugs-nyt nr. 41, 11. oktober 2011, 40. årgang, side 8.
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Nord-Midt og Vestsjællands Landbrugs-nyt, nr. 44 – 29. november 1999 – 18. årgang.
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Landbrugs-nyt, nr. 26, 29. juni 2009, 38. årgang, side 5.
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Landbrugs-nyt, nr. 28, 6. juli 2009, 38. årgang, side 8-9.
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Landbrugs-nyt, nr. 41. 11. oktober 2011, 40. årgang, side 8.
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Bilag 5 – Kundetilfredshedsspørgeskema
1.Hvor længe har du været kunde hos os?

____ år

____ måneder

2.Hvordan lærte du Sandby Smeden at kende?

__ Websted

__ Søgemaskine

__ Henvisning

__ Nyhedsmedier

__ Andet: _________________________

3.Hvor vigtig er branchekendskab når du skal vælge blandt virksomheder som vores?

__ Meget vigtigt

__ Vigtigt

__ Nogenlunde vigtigt

__ Lidt vigtigt

__ Overhovedet ikke vigtigt

4.Hvor vigtig er det hvor lang tid Sandby Smeden har eksisteret, når du skal vælge blandt virk-

somheder som vores?

__ Meget vigtig

__ Vigtig

__ Nogenlunde vigtig

__ Lidt vigtig

__ Overhovedet ikke vigtig

5.Hvor vigtigt er det at kunne rådgive dig i produkterne, når du skal vælge blandt virksomheder

som vores?

__ Meget vigtigt

__ Vigtigt

__ Nogenlunde vigtigt

__ Lidt vigtigt

__ Overhovedet ikke vigtigt
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6. Hvor vigtig er en opdateret hjemmeside, når du skal vælge blandt virksomheder som vores?

__ Meget vigtig

__ Vigtig

__ Nogenlunde vigtig

__ Lidt vigtig

__ Overhovedet ikke vigtig

7.Hvor vigtig er en personlig betjening, når du skal vælge blandt virksomheder som vores?

__ Meget vigtig

__ Vigtig

__ Nogenlunde vigtig

__ Lidt vigtig

__ Overhovedet ikke vigtig

8.Hvor vigtig er prisen, når du skal vælge blandt virksomheder som vores?

__ Meget vigtig

__ Vigtig

__ Nogenlunde vigtig

__ Lidt vigtig

__ Overhovedet ikke vigtig

9. Hvordan vil du vurdere kvaliteten af vores varer og serviceydelser?

__ Fremragende

__ Meget tilfredsstillende

__ Tilfredsstillende

__ Nogenlunde

__ Ringe

10. Hvordan vil du vurdere nytteværdien af vores produkter i forhold til prisen?

__ Fremragende

__ Meget tilfredsstillende

__ Tilfredsstillende

__ Nogenlunde

__ Ringe
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11. Hvor stor viden havde repræsentanten fra vores virksomhed?

__ Meget stor

__ Stor

__ Nogenlunde stor

__ Begrænset

__ Ingen

12. Ved et almindeligt besøg eller opkald, hvor længe venter du på at blive betjent?

Besøg, minutter

Opkald, minutter

13. Hvor sandsynligt er det at du vil handle med os i fremtiden?

__ Meget sandsynligt

__ Sandsynligt

__ Rimeligt sandsynligt

__ Ikke særligt sandsynligt

__ Meget usandsynligt

14. Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale os til andre?

__ Meget sandsynligt

__ Sandsynligt

__ Rimeligt sandsynligt

__ Ikke særligt sandsynligt

__ Meget usandsynligt
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Bestyrelsens svar på hvad kunderne vil svare:

Thorkild Henning Jan Samlet

1. Hvor længe har du været kunde hos os?

År 70 40 37

Måneder

2. Hvordan lærte du Sandby Smeden at kende?

Websted 0

Søgemaskine 0

Henvisning 1 0

Nyhedsmedier 0

Andet 1 1 1

3. Hvor vigtig er branchekendskab når du skal vælge blandt
virksomheder som vores? 5 5 5 5

4. Hvor vigtig er det hvor lang tid Sandby Smeden har eksiste-
ret, når du skal vælge blandt virksomheder som vores? 5 3 5 4

5. Hvor vigtigt er det at kunne rådgive dig i produkterne, når
du skal vælge blandt virksomheder som vores? 5 5 4 5

6. Hvor vigtig er en opdateret hjemmeside, når du skal vælge
blandt virksomheder som vores? 5 4 2 4

7. Hvor vigtig er en personlig betjening, når du skal vælge
blandt virksomheder som vores? 3 5 4 4

8. Hvor vigtig er prisen, når du skal vælge blandt virksomheder
som vores? 5 3 3 4

9. Hvordan vil du vurdere kvaliteten af vores varer og service-
ydelser? 4 4 3 4

10. Hvordan vil du vurdere nytteværdien af vores produkter i
forhold til prisen? 4 3 4 4

11. Hvor stor viden havde repræsentanten fra vores virksom-
hed? 5 3 3 4

12. Ved et almindeligt besøg eller opkald, hvor længe venter
du på at blive betjent?

Besøg, antal minutter 5 5 3

Opkald, antal minutter 5 2 2

13. Hvor sandsynligt er det at du vil handle med os i fremti-
den? 4 4 5 4

14. Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale os til andre? 5 5 4 5
5 = Meget vigtig/Fremragende/Meget stor/Meget sandsynligt.

4 = Vigtig/Meget tilfredsstillende/Stor/Sandsynligt.

3 = Nogenlunde vigtig/Tilfredsstillende/Nogenlunde stor/Rimelig sandsynligt.

2 = Lidt vigtig/Nogenlunde/Begrænset/Ikke særlig sandsynlig.

1 = Overhovedet ikke vigtig/Ringe/Ingen/Meget usandsynligt.
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Medarbejdernes svar på hvad kunderne vil svare:

Berit

1. Hvor længe har du været kunde hos os?

År

Måneder

2. Hvordan lærte du Sandby Smeden at kende?

Websted

Søgemaskine

Henvisning

Nyhedsmedier

Andet

3. Hvor vigtig er branchekendskab når du skal vælge blandt virksomheder som vores? 4

4. Hvor vigtig er det hvor lang tid Sandby Smeden har eksisteret, når du skal vælge blandt virk-

somheder som vores? 3

5. Hvor vigtigt er det at kunne rådgive dig i produkterne, når du skal vælge blandt virksomheder

som vores? 4

6. Hvor vigtig er en opdateret hjemmeside, når du skal vælge blandt virksomheder som vores? 5

7. Hvor vigtig er en personlig betjening, når du skal vælge blandt virksomheder som vores? 5

8. Hvor vigtig er prisen, når du skal vælge blandt virksomheder som vores? 3

9. Hvordan vil du vurdere kvaliteten af vores varer og serviceydelser? 4

10. Hvordan vil du vurdere nytteværdien af vores produkter i forhold til prisen? 4

11. Hvor stor viden havde repræsentanten fra vores virksomhed? 3

12. Ved et almindeligt besøg eller opkald, hvor længe venter du på at blive betjent?

Besøg 5

Opkald 3

13. Hvor sandsynligt er det at du vil handle med os i fremtiden? 4

14. Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale os til andre? 4

5 = Meget vigtig/Fremragende/Meget stor/Meget sandsynligt.

4 = Vigtig/Meget tilfredsstillende/Stor/Sandsynligt.

3 = Nogenlunde vigtig/Tilfredsstillende/Nogenlunde stor/Rimelig sandsynligt.

2 = Lidt vigtig/Nogenlunde/Begrænset/Ikke særlig sandsynlig.

1 = Overhovedet ikke vigtig/Ringe/Ingen/Meget usandsynligt.

Der var kun en medarbejder der ville være med.
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Kunde
1

Kunde
2

Kunde
3

1. Hvor længe har du været kunde hos os?

År 30 10 45

Måneder 0 0 0

2. Hvordan lærte du Sandby Smeden at kende?

Websted

Søgemaskine

Henvisning 1

Nyhedsmedier

Andet 1 1
3. Hvor vigtig er branchekendskab når du skal vælge blandt virksomheder som
vores? 5 5 3
4. Hvor vigtig er det hvor lang tid Sandby Smeden har eksisteret, når du skal
vælge blandt virksomheder som vores? 3 4 4
5. Hvor vigtigt er det at kunne rådgive dig i produkterne, når du skal vælge
blandt virksomheder som vores? 5 5 4
6. Hvor vigtig er en opdateret hjemmeside, når du skal vælge blandt virksom-
heder som vores? 2 4 3
7. Hvor vigtig er en personlig betjening, når du skal vælge blandt virksomhe-
der som vores? 5 5 4

8. Hvor vigtig er prisen, når du skal vælge blandt virksomheder som vores? 4 4 5

9. Hvordan vil du vurdere kvaliteten af vores varer og serviceydelser? 5 4 4
10. Hvordan vil du vurdere nytteværdien af vores produkter i forhold til pri-
sen? 4 4 4

11. Hvor stor viden havde repræsentanten fra vores virksomhed? 4 5 3
12. Ved et almindeligt besøg eller opkald, hvor længe venter du på at blive
betjent?

Besøg 5 10 0

Opkald

13. Hvor sandsynligt er det at du vil handle med os i fremtiden? 5 5 5

14. Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale os til andre? 5 5 5

5 = Meget vigtig/Fremragende/Meget stor/Meget sandsynligt.

4 = Vigtig/Meget tilfredsstillende/Stor/Sandsynligt.

3 = Nogenlunde vigtig/Tilfredsstillende/Nogenlunde stor/Rimelig sandsynligt.

2 = Lidt vigtig/Nogenlunde/Begrænset/Ikke særlig sandsynlig.

1 = Overhovedet ikke vigtig/Ringe/Ingen/Meget usandsynligt.
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Kunde
4

Kunde
5

Kunde
6

1. Hvor længe har du været kunde hos os?

År 20 0 20

Måneder 0 0 0

2. Hvordan lærte du Sandby Smeden at kende?

Websted

Søgemaskine

Henvisning 1 1

Nyhedsmedier

Andet 1
3. Hvor vigtig er branchekendskab når du skal vælge blandt virksomheder som
vores? 4 1 4
4. Hvor vigtig er det hvor lang tid Sandby Smeden har eksisteret, når du skal
vælge blandt virksomheder som vores? 4 3 1
5. Hvor vigtigt er det at kunne rådgive dig i produkterne, når du skal vælge
blandt virksomheder som vores? 4 4 4
6. Hvor vigtig er en opdateret hjemmeside, når du skal vælge blandt virksom-
heder som vores? 3 4 5
7. Hvor vigtig er en personlig betjening, når du skal vælge blandt virksomhe-
der som vores? 5 5 5

8. Hvor vigtig er prisen, når du skal vælge blandt virksomheder som vores? 5 4 4

9. Hvordan vil du vurdere kvaliteten af vores varer og serviceydelser? 4 4 3
10. Hvordan vil du vurdere nytteværdien af vores produkter i forhold til pri-
sen? 3 3 3

11. Hvor stor viden havde repræsentanten fra vores virksomhed? 4 4 3
12. Ved et almindeligt besøg eller opkald, hvor længe venter du på at blive
betjent?

Besøg 3 5 5

Opkald

13. Hvor sandsynligt er det at du vil handle med os i fremtiden? 5 4 3

14. Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale os til andre? 5 4 4

5 = Meget vigtig/Fremragende/Meget stor/Meget sandsynligt.

4 = Vigtig/Meget tilfredsstillende/Stor/Sandsynligt.

3 = Nogenlunde vigtig/Tilfredsstillende/Nogenlunde stor/Rimelig sandsynligt.

2 = Lidt vigtig/Nogenlunde/Begrænset/Ikke særlig sandsynlig.

1 = Overhovedet ikke vigtig/Ringe/Ingen/Meget usandsynligt.



Side 89 af 127

Kunde
7

Kunde
8

Kunde
9

1. Hvor længe har du været kunde hos os?

År 30 35 45

Måneder 0 0 0

2. Hvordan lærte du Sandby Smeden at kende?

Websted

Søgemaskine

Henvisning

Nyhedsmedier

Andet 1 1
3. Hvor vigtig er branchekendskab når du skal vælge blandt virksomheder som
vores? 5 5 5
4. Hvor vigtig er det hvor lang tid Sandby Smeden har eksisteret, når du skal
vælge blandt virksomheder som vores? 5 4 5
5. Hvor vigtigt er det at kunne rådgive dig i produkterne, når du skal vælge
blandt virksomheder som vores? 5 4 5
6. Hvor vigtig er en opdateret hjemmeside, når du skal vælge blandt virksom-
heder som vores? 3 3 1
7. Hvor vigtig er en personlig betjening, når du skal vælge blandt virksomhe-
der som vores? 5 4 5

8. Hvor vigtig er prisen, når du skal vælge blandt virksomheder som vores? 3 4 5

9. Hvordan vil du vurdere kvaliteten af vores varer og serviceydelser? 5 5 4
10. Hvordan vil du vurdere nytteværdien af vores produkter i forhold til pri-
sen? 5 4 4

11. Hvor stor viden havde repræsentanten fra vores virksomhed? 4 3
12. Ved et almindeligt besøg eller opkald, hvor længe venter du på at blive
betjent?

Besøg 5 5

Opkald 2 1

13. Hvor sandsynligt er det at du vil handle med os i fremtiden? 5 5 5

14. Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale os til andre? 5 5 5

5 = Meget vigtig/Fremragende/Meget stor/Meget sandsynligt.

4 = Vigtig/Meget tilfredsstillende/Stor/Sandsynligt.

3 = Nogenlunde vigtig/Tilfredsstillende/Nogenlunde stor/Rimelig sandsynligt.

2 = Lidt vigtig/Nogenlunde/Begrænset/Ikke særlig sandsynlig.

1 = Overhovedet ikke vigtig/Ringe/Ingen/Meget usandsynligt.



Side 90 af 127

Kunde
10

Kunde
11

Kunde
12

1. Hvor længe har du været kunde hos os?

År 1 28 1

Måneder 0 0 0

2. Hvordan lærte du Sandby Smeden at kende?

Websted

Søgemaskine

Henvisning 1

Nyhedsmedier

Andet 1 1
3. Hvor vigtig er branchekendskab når du skal vælge blandt virksomheder som
vores? 3 3 4
4. Hvor vigtig er det hvor lang tid Sandby Smeden har eksisteret, når du skal
vælge blandt virksomheder som vores? 2 3 4
5. Hvor vigtigt er det at kunne rådgive dig i produkterne, når du skal vælge
blandt virksomheder som vores? 5 5 5
6. Hvor vigtig er en opdateret hjemmeside, når du skal vælge blandt virksom-
heder som vores? 5 2 1
7. Hvor vigtig er en personlig betjening, når du skal vælge blandt virksomhe-
der som vores? 5 5 5

8. Hvor vigtig er prisen, når du skal vælge blandt virksomheder som vores? 5 5 3

9. Hvordan vil du vurdere kvaliteten af vores varer og serviceydelser? 3 4 4
10. Hvordan vil du vurdere nytteværdien af vores produkter i forhold til pri-
sen? 3 4

11. Hvor stor viden havde repræsentanten fra vores virksomhed? 4 4 4
12. Ved et almindeligt besøg eller opkald, hvor længe venter du på at blive
betjent?

Besøg 2 1 0

Opkald

13. Hvor sandsynligt er det at du vil handle med os i fremtiden? 4 5 5

14. Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale os til andre? 4 4 5

5 = Meget vigtig/Fremragende/Meget stor/Meget sandsynligt.

4 = Vigtig/Meget tilfredsstillende/Stor/Sandsynligt.

3 = Nogenlunde vigtig/Tilfredsstillende/Nogenlunde stor/Rimelig sandsynligt.

2 = Lidt vigtig/Nogenlunde/Begrænset/Ikke særlig sandsynlig.

1 = Overhovedet ikke vigtig/Ringe/Ingen/Meget usandsynligt.



Side 91 af 127

Kunde
13

Gns
kunde

1. Hvor længe har du været kunde hos os?

År 25 22

Måneder 0

2. Hvordan lærte du Sandby Smeden at kende?

Websted 0

Søgemaskine 0

Henvisning 0

Nyhedsmedier 0

Andet 1 1
3. Hvor vigtig er branchekendskab når du skal vælge blandt virksomheder som vo-
res? 2 4
4. Hvor vigtig er det hvor lang tid Sandby Smeden har eksisteret, når du skal vælge
blandt virksomheder som vores? 1 3
5. Hvor vigtigt er det at kunne rådgive dig i produkterne, når du skal vælge blandt
virksomheder som vores? 4 5
6. Hvor vigtig er en opdateret hjemmeside, når du skal vælge blandt virksomheder
som vores? 1 3
7. Hvor vigtig er en personlig betjening, når du skal vælge blandt virksomheder som
vores? 5 5

8. Hvor vigtig er prisen, når du skal vælge blandt virksomheder som vores? 3 4

9. Hvordan vil du vurdere kvaliteten af vores varer og serviceydelser? 4 4

10. Hvordan vil du vurdere nytteværdien af vores produkter i forhold til prisen? 4 4

11. Hvor stor viden havde repræsentanten fra vores virksomhed? 4 4

12. Ved et almindeligt besøg eller opkald, hvor længe venter du på at blive betjent?

Besøg 2 3

Opkald 2 0

13. Hvor sandsynligt er det at du vil handle med os i fremtiden? 5 5

14. Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale os til andre? 3 5

5 = Meget vigtig/Fremragende/Meget stor/Meget sandsynligt.

4 = Vigtig/Meget tilfredsstillende/Stor/Sandsynligt.

3 = Nogenlunde vigtig/Tilfredsstillende/Nogenlunde stor/Rimelig sandsynligt.

2 = Lidt vigtig/Nogenlunde/Begrænset/Ikke særlig sandsynlig.

1 = Overhovedet ikke vigtig/Ringe/Ingen/Meget usandsynligt.
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Ledelsespategning 

Ledelsen har Bags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsAret 2012 for Sandby Smedie 
& Masldnhandel A/S. 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Det er ledelsens opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 
og den finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 
regnskabsaret 2012. 

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Glumse, den 15. april 2013 

Direktion 

y 

Henning Karlspd 

Bestyrelse: 
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Den uathwngige revisors pategning pa arsregnskabet 

Til kapitalejerne i Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 
Vi har revideret Arsregnskabet for Sandby Smedie & Maskinhandel A/S for regnskabsAret 1. januar - 31. 
december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopprelse, balance og noter. 
Arsregnskabet udarbejdes efter Arsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for Arsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Arsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et Arsregnskab uden vzesentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har 
udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav 
ifolge dansk revisorlovgivning. Dette lawyer, at vi overholder etiske krav saint plankegger og udforer 
revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om Arsregnskabet er uden vmsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og 
oplysninger i Arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhonger af revisors vurdering, herunder 
vurderingen af risici for vwsentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 
udarbejdelse af et Arsregnskab, der giver et retvisende billede. Form:Met hermed er at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omst&-ndig,hederne, men ikke at udtrykke en konldusion om 
effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om 
ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmmssige skein er rimelige samt 
den samlede prwsentation af Arsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrwkkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
fmansielle stilling pr. 31. december 2012 saint af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. 
januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. 

Ringsted, den 15. april 2013 

Ole Rygaard 	ersen 
registreret revisor 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis beskrives i selskabets arsregnskab for aret saledes: 

Arsrapporten for Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 2012 afl2egges i overensstemmelse med 
arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. 

Den anvendte regnskabspraksis er uwndret i forhold til sidste ar. 

Generelt om indregning og coaling 
I resultatopprelsen indregnes indtwgter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
ymrdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgerelsen indregnes ligeledes alle 
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, nfir det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde 
selskabet, og aktivets vierdi kan males palideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fraga 
selskabet, og forpligtelsens vaerdi kan males palideligt. 

Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende males aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for liver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
arsrapporten aflaegges, og som be- eller afkrwfter forhold, der eksisterede pa balancedagen. 

Den regnskabsmwssige vxrdi af immaterielle og materielle anlwgsaktiver gennemgas arligt for at 
afgore, om der er indikation af vwrdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. 
Hvis dette er tilfwldet, foretages nedskrivning til den lavere genindyindingswercli. 

Resultatopgorelsen 

Bruttofortjeneste 
Med henvisning til Arsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i 
resultatopprelsen i posten bruttofortjeneste. Posten bruttofortjeneste er et resultat af nettoomsmtningen 
med fradrag of vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtxgter. 

Nettoommtning 
Nettoomsaetningen ved salg af handelsvarer og fxrdigvarer indregnes i resultatopprelsen, safremt 
levering og risikoovergang til kober har fundet sted inden Lets udgang. Nettoomsmtning indregnes 
ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksteme omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, 
lokaler, tab pa debitorer, operationelle leasingomkostninger my. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Finansielle poster 
Finansielle indtwgter og omkostninger indregnes i resultatopprelsen med de belob, der vedrorer 
regnskabsaret. Finansielle poster omfatter renteindtaegter og -omkostninger, realiserede og urealiserede 
kursgevinster og -tab vedrorende vwrdipapirer, gmld og transaktioner i fremmecl valuta samt tillaeg og 
godtgorelse vedrorende selskabsskat. 

Skat af irets resultat 
Selskabet er sambeskattet med ovrige koncernselskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de 
sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som 
administrationsselskab for sambeskatningskredsen, saledes at moderselskabet forestar afregning af 
skatter til de danske skattemyndigheder. 

Arets skat, som bestA'r af Arets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i 
resultatopprelsen med den del, der kan henfores til Arets resultat, og direkte pa egenkapitalen med den 
del, der kan henfores til posteringer direkte pA egenkapitalen. 

Balancen 

Materielle ankegsaktiver 
Grunde og bygninger, tekniske anlzeg og maskiner, andre anlwg, driftsmateriel og inventar saint 
indretning af lejede lokaler males til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restvaerdi efter afsluttet brugstid. Der 
afskrives ikke pa grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen saint omkostninger direkte tilknyttet 
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er ldar til at blive taget i brug. 

Der foretages linewre afskrivninger baseret pA folgende vurdering af aktivemes forventede brugstider: 

Bygninger 50 an Driftsmateriel og inventar 5-10 Ar. 

Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemwssige belobsgrwnse for smaaktiver indregnes som 
omkostninger i resultatopgorelsen i anskaffelsesaret. 

Fortjeneste eller tab med afhwndelse af materielle anlwgsaktiver opgores som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmwssige vxrdi pa salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopprelsen under afskrivninger. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger males til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfwlde, hvor nettorealisationsvxrdien er 
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere vwrdi. Arets nedskrivning udgor kr. 4.067.796 

Kostpris for handelsvarer samt ravarer og hjwlpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillaeg af 
hjemtagelsesomkostninger. 

Kostpris for fremstillede fxrdigvarer saint varer under fremstilling omfatter kostpris for ravarer, 
hjwlpematerialer, direkte lon og direkte produktionsomkostninger. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Nettorealisationsvwrdi for varebeholdninger opgores som salgspris med fradrag af 
fwrdiggorelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastswttes under 
hensyntagen til omsetelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender males til amortiseret kostpris, der szedvanligvis svarer til nominel werdi. Vwrdien 
reduceres med nedskrivning til linodegaelse af forventede tab. 

Vferdipapirer 
Vmrdipapirer, indregnet under omseningsaktiver, males til dagsvxrdi pa balancedagen. Borsnoterede 
vxrdipapirer males til borskurs. Ildce borsnoterede werdipapirer males til en salgsvxrdi baseret pa 
beregnet kapitalvwrdi. 

Skyldig skat og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
arets skattepligtige indkomst afsat med 25%, og reguleret for skat af tidligere firs skattepligtige 
indkomster samt for betalte acontoskatter. 

Udskudt skat males efter den balanceorienterede gwldsmetode af midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmwssig og skattemzessig vwrdi af aktiver og forpligtelser, opgjort pa grundlag af den planlagte 
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

Udskudt skat males pa grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning 
vil vwre gmldende, nar den udskudte skat forventes udlost som aktuel skat. /Endring i udskudt skat som 
folge af wndringer i skattesatser indregnes i resultatopprelsen. For indevwrende ar er anvendt en 
skattesats pa 25%. 

GaBldsforpligtelser 
Gmld i ovrigt er milt til amortiseret kostpris svarende til nominel 
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Resultatopgorelse 1. januar - 31. december 

Note 2012 2011 

Bruttofortjeneste 3.398.025 3.121.685 

1. Personaleomkostninger -3.091.745 -2.669.262 
2. Afskrivninger og nedskrivninger -344.487 -417.602 

RESULTAT AF ORDINIER DRIFT -38.207 34.821 

Finansielle indtwgter fra tilknyttede virksomheder 0 3.524 
Andre finansielle indtwgter 43.840 42.913 
Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder -1.196 0 
Ovrige finansielle omkostninger 0 -18 

RESULTAT FOR SKAT 4.437 81.240 

Skat of arets resultat 1.316 -52.359 

ARETS RESULTAT 5.753 28.881 

Forslag ill resultatdisponering 
Overfort resultat 5.753 28.881 

Disponeret i alt 5.753 28.881 
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Balance pr. 31. december 

2012 2011 

AKTIVER 

Grunde og bygninger 6.902.246 7.000.000 
Andre anlmg, drifismateriel og inventar 883.726 1.130.459 
Materielle anlwgsaktiver i alt 7.785.972 8.130.459 

ANL1EGSAKTIVER I ALT 7.785.972 8.130.459 

Ravarer og hjx1pernaterialer 6.051.066 5.533.791 
Varebeholdninger i alt 6.051.066 5.533.791 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.701.053 	, 1.260.763 
Andre tilgodehavender 36.811 0 
Tilgodehavender i alt 1.737.864 1.260.763 

Andre vmrdipapirer og kapitalandele 72.685 53.867 
Vwrdipapirer og kapitalandele i alt 72.685 53.867 

Likvide beholdninger 1.290.777 1.814.123 
Likvide beholdninger i alt 1.290.777 1.814.123 

OMSIETNINGSAKTIVER I ALT 9.152.392 8.662.544 

AKTIVER I ALT 	 16.938.364 16.793.003 

Note 
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Balance pr. 31. december 

Note 2012 2011 

PASSIVER 
3. Egenkapital 
4. Selskabskapital 586.000 586.000 

Reserve for opskrivninger 3.786.547 3.786.547 
Overfort resultat 9.612.050 9.606.297 

EGENKAPITAL ALT 13.984.597 13.978.844 

Henswttelser til udskudt skat 1.123.388 1.167.905 

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT 1.123.388 1.167.905 

Leverandorer of varer og tjenesteydelser 1.239.255 1.197.331 
Gaeld til tilknyttede virksomheder 72.004 27.606 
Anden ga3ld 519.120 421.317 

Kortfristede gmldsforpligtelser i alt 1.830.379 1.646.254 

G)ELDSFORPLIGTELSER I ALT 1.830.379 1.646.254 

PASSIVER I ALT 	 16.938.364 16.793.003 

5. Hovedaktivitet 
6. Ejerforhold 
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Noter 

	

2012 	2011 

1. Personaleomkostninger 
Lonninger 	 2.744.078 	2.359.324 
Pensioner 	 268.778 	232.951 
Andre udgifter til social sikring 	 78.889 	76.987 
Personaleomkostninger i alt 	 3.091.745 	2.669.262 

2. Afskrivninger og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger af anlazgsalctiver 

Afskrivninger og nedskrivninger i alt 

 

344.487 

344.487 

 

417.602 

417.602 

  

3. Egenkapital 

Selskabskapital 
Primo 	 586.000 	586.000 
Ultimo 	 586.000 . 586.000 

Reserve for opskrivninger 
Primo 	 3.786.547 	5.401.724 
Arets tilbageforsel af opskrivning 	 0 	-1.615.177 
Ultimo 	 3.786.547 	3.786.547 

Overfort resultat 
Primo 	 9.606.297 	9.577.416 
Overfort fra resultatdisponering 	 5.753 	28.881  
Ultimo 	 9.612.050 	9.606.297 

Egenkapital ultimo 	 13.984.597 	13.978.844 

4. Selskabskapital 
Virksomhedskapitalen bestir af 586 aktier a Icr.1.000. Ingen aktier er tillagt smrlige 
rettigheder. 

5. Hovedaktivitet 
Selskabets hovedaktiviter er at drive smede-/maskinhandel samt reparation af maskiner. 

6. Ejerforhold 
Folgende kapitalejere ejer mere end 5% 

Karlsen Holding ApS 
Susi Landevej 130 
4171 Glumso 
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Bestyrelse: 

Hennin arlsen Thorkild Karlsen inBirk Karlsen 

Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 

LEDELSESPATEGNING 

Selskabets ledelse har dags dato behandlet og godkendt ksrapporten for 2010 for Sandby Smedie & Ma-
skinhandel A/S. 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med ksregnskabsloven. 

Det er vor opfattelse, at ksregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansiel-
le stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. januar 2010 -
31. december 2010. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Glumso, den 21. marts 2011 

Direktion: 

Henning Karlsen 
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Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 

DEN UAFHIENGIGE REVISORS PATEGNING 

Til aktionwrerne i Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 

Vi har revideret arsregnskabet for Sandby Smedie & Maskinhandel A/S for regnskabsaret 1. januar 2010 til 
31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatoporelse, balance, egenkapitaloporelse 
og noter, samt ledelsesberetningen. Arsregnskabet og ledelsesberetningen aflwgges efter arsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for arsregnskabet og ledelsesberetningen 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og afiwgge et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med arsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegorelse i over-
ensstemmelse med arsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse 
af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflwgge et arsregnskab og en ledelsesberetning 
uden vanentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og an-
vendelse af en hensigtsmressig regnskabspraksis og udovelse af regnskabsmwssige skon, som er rimelige 
efter omstamdighedeme. 

Revisors ansvar og den udforte revision 
Vort ansvar er at udtrykke en konldusion om arsregnskabet og ledelsesberetningen pa grundlag af vor revi-
sion. Vi har udfort vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder krw-
ver, at vi lever op til etiske krav samt planlwgger og udforer revisionen med henblik pa at opna hoj grad af 
sikkerhed for, at arsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder vwsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opna revisionsbevis for de belch og oplysninger, der er anfort i ars-
regnskabet og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhwnger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risikoen for vaasentlig fejlinformation i arsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinfor-
mationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er 
relevante for selskabets udarbejdelse og affwggelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede samt for 
udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegorelse, med henblik pa at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstandighederne, men ikke med det formal at udtrykke en kon-
ldusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om 
den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udovede regnskabsmwssige skon 
er rimelige, samt en vurdering af den samlede presentation af arsregnskabet og ledelsesberetningen. 

Det er vor opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrwkkeligt og egnet som grundlag for vor konklu-
sion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vor opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansiel-
le stilling pr. 31. december 2010, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. januar 2010 
- 31. december 2010 i overensstemmelse med arsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en 
retvisende redegorelse i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Ringsted, den 21. marts 2011 

Ole Ryg 
registreret revisor 
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Sandby Smedie & Maskinhandel AIS 

LEDELSESBERETNING 

Ilovedaktiviteter 
Selskabets aktiviteter er at drive smede-/maskinhandel samt reparation of maskiner. 

Udviklingen i aktiviteter og okonomiske forhold 
Arets resultat anses for vrende tilfredsstillende under hensyntagen til markedssituationen. Ledelsen forven-
ter ligeledes at realisere overskud for kommende regnskabsar. 

Begivenheder efter regnskabsArets afslutning 
Der er efter regnskabsarets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vwsentligt vil kunne pavirke sel-
skabets finansielle stilling. 

Den forventede udvikling 
Selskabets ledelse forventer et uamdret aktivitetsniveau i det kommende ar. 
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Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Generelt 
Arsrapporten for Sandby Smedie & Maskinhandel A/S for 2010 er aflagt i overensstemmelse med arsregn-
skabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. 

IEndring i anvendt regnskabspraksis 
Bortset fra det under materielle anlaegsaktiver anforte er regnskabspraksis umndret i forhold til tidligere .r. 

RESULTATOPGORELSEN 

Resultatoporelsen er opstillet artsopdelt. 

I resultatopprelsen indregnes indtwgter i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, herunder afskrivninger 
og nedskrivninger, som er medghet til arets indtjening er ligeledes indregnet. 

Bruttofortj eneste 
Bruttofortjenesten er et sammendrag af postern nettoomszetning, andre driftsindtwgter, omkostninger til 
ravarer og hjwlpemidler samt andre eksterne omkostninger. 

Nettoomsxtningen indregnes i resultatopgorelsen, safremt levering og risikoovergang til kober har fundet 
sted inden arets udgang. 

Andre thiftsindtwgter indeholder regnskabsposter af sekundwr karakter i forhold til virksomhedens hoved-
aktivitet. 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrorende produktion, distribution, salg, reldame, 
administration, lokaler, tab pa debitorer m.v. 

Finansielle poster 
Finansielle indtnter og omkostninger indregnes i resultatopprelsen med de belob, der vedrorer regnskabs-
het. Finansielle poster omfatter renteindtugter og —omkostninger, kursregulering vxrdipapirer samt mod-
tagne kasserabatter. 

Skat af arets resultat 
Arets skat bestar af skat af arets skattepligtige indkomst samt forskydning i udskudt skat. 

Sandby Smedie & Maskinhandel A/S er sambeskattet med tilknyttet virksomhed. Den aktuelle selskabsskat 
fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede 
selskaber indgar i a'contoskatteordningen. 

BALANCEN 

Materielle anbegsaktiver 
Grunde og bygninger males til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget 
er kostpris med fradrag af forventet restverdi efter brugstid. Der afskrives ildce ph grunde. Der foretages 
linewre afskrivninger baseret ph en vurdering af bygningernes forventede brugstid ph 50 hr. 

Driftsmateriel og inventar males til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrund-
laget er den oprindelige kostpris med fradrag af forventet restvurdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 
linewre afskrivninger baseret ph en vurdering af driftsmidlernes forventede brugstider pa 4-10 hr. 
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Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Aktiver med en kostpris pa under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopprelsen i 
anskaffelsesaret. 

Fortjeneste eller tab ved afhamdelse af materielle anlwgsaktiver indregnes i resultatoporelsen under af-
skrivninger. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger males til senest registrerede kostpris. I tilfwlde, hvor nettorealisationsva3rdien er lavere 
end kostprisen, nedskives til denne lavere vwrdi. 

Kostpris for handelsvarer samt ravarer og hjwlpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillaeg af hjemta-
gelsesomkostninger. 

Nettorealisationsverdi for varebeholdninger °pores som salgspris med fradrag af fwrdiggorelsesomkost-
ninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastswtts under hensyntagen til omswttelig-

ukurans og udvilding i forventet salg. 

Varebeholdningen ultimo regnskabsaret er nedskrevet for ukurans med kr. 4.169.859. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender males til kostpris. Vwrdien er reduceret med nedskrivning til imodegaelse af forventede 
tab. 

Periodeafgrwnsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrorende efterfolgende regnskabsar. 

Voerdipapirer 
Vwrdipapirer indregnet under omsutningsaktiver males til dagsvmrdi (borsk-urs) pa balancedagen. 

Udskudt skat 
Udskudt skat males af forskellen mellem regnskabsmwssig og skattemwssig vwrdi af aktiver og forpligtel-
ser. 

Udskudt skat males pa grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er gwldende pa balancedagen. 

Skyldig skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen pa mellemregning med sam-
beskattet moderselskab, som beregnet skat af arets skattepligtige indkomst afsat med 25%, og reguleret for 
skat af tidligere ars skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. 

Gmldsforpligtelser 
Gwld males til nominel vwrdi. 
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Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 

RESULTATOPGORELSE 
1. JANUAR 2010 til 31. DECEMBER 2010 

2010 2009 
kr. 1000 

Bruttofortjeneste 	  3.558.615 3.022 
1 Personaleomkostninger 	  -2.883.092 -2.905 
2 Afskrivninger og nedskrivninger, anlwgsaktiver 	  -427.967 -368 

Resultat for finansielle poster 	  247.556 -251 

Andre finansielle indtgter 	  50.200 65 
Finansielle omkostninger, der hidrorer fra tilknyttede 
virksomheder 	  -38.250 -30 
Andre finansielle omkostninger 	  -303 0 

Ordinaart resultat for skat 	  259.203 -216 

Skat of arets resultat 	  -62.881 54 

ARETS RESULTAT 	  196.322 -162 

Til disposition: 
Arets resultat 	  196.322 -162 
Overfort resultat, primo 	  9.381.095 9.544 

9.577.417 9.382 

Der anvendes saledes: 
Overfort resultat 	  9.577.417 9.382 

9.577.417 9.382 

Side 8 

1104154EogSN89912 

easvid
Stamp



Sandby Smedie & Maskinhandel AIS 

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 
AKTIVER 

2010 2009 
kr. 1000 

3 Grunde og bygninger 	  9.251.325 9.349 
4 Andre anlwg, driftsmateriel og inventar 	  1.450.308 1.485 

Materielle anlmgsaktiver i alt 	  10.701.633 10.834 

ANLIEGSAKTIVER I ALT 	  10.701.633 10.834 

Rfivarer og hj zelpematerialer 	  5.108.864 5.695 

Varebeholdninger i alt 	  5.108.864 5.695 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 	  1.140.335 1.423 
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 	  70.468 0 
Periodeafgrwnsningsposter 	  0 1 

Tilgodehavender i alt 	  1.210.803 1.424 

Andre vwrdipapirer og kapitalandele 	  44.084 43 

Vwrdipapirer og kapitalandele i alt 	  44.084 43 

Likvide beholdninger 	  2.001.321 1.125 

OMS/ETNINGSAKTIVER I ALT 	  8.365.072 8.287 

AKTIVER I ALT 	  19.066.705 19.121 
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Sandby Smedie & Maskinhandel AIS 

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 
PASSIVER 

2010 2009 
kr. 1000 

Virksomhedskapital 	  586.000 586 
Reserve for opskrivninger 	  5.401.724 5.402 
Overfort resultat 	  9.577.417 9.382 

5 Egenkapital i alt 	  15.565.141 15.370 

Hensetelser til udskudt skat 	  1.755.537 1.778 

Hensatte forpligtelser i alt 	  1.755.537 1.778 

Leverandorer of varer og tjenesteydelser 	  1.165.849 559 
Gwld til tilknyttede virksomheder 	  0 805 
Anden geld 	  580.178 609 

Kortfristede gwIdsforpligtelser i alt 	  1.746.027 1.973 

GIELDSFORPLIGTELSER I ALT 	  1.746.027 1.973 

PASSIVER I ALT 	  19.066.705 19.121 

6 Nwrtstaende parter 
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Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 

NOTER 

1 Personaleomkostninger 
Lt nninger 	  
Pensioner 	  
Andre udgifter til social sikring 	  

Personaleomkostninger i alt 	  

2010 

2.529.452 
261.756 

91.884 

2009 
kr. 1000 

2.496 
315 

94 

2.883.092 2.905 

Der har i 2010 i gennemsnit veret besketiget 8 personer, sammenlignet 
personer i 2009. 

med 7 

2 Afskrivninger og nedskrivninger, anbegsaktiver 
Bygninger 	  97.754 98 
Andre anlmg, driftsmateriel og inventar 	  285.171 270 
Tab ved salg af materielle anlwgsaktiver 	  45.042 0 

Afskrivninger og nedskrivninger, anlwgsaktiver i alt 	 427.967 368 

3 Grunde og bygninger 
Kostpris, primo 	  4.826.779 4.783 
Tilgang i ants lob 	  0 44 

Kostpris i alt 	  4.826.779 4.827 

Opskrivninger, primo 	  6.701.808 6.702 

Opskrivninger i alt 	  6.701.808 6.702 

Af- og nedskrivninger, primo 	  -2.179.508 -2.082 
Arets af- og nedskrivninger 	  -97.754 -98 

Af- og nedskrivninger i alt 	  -2.277.262 -2.180 

Grunde og bygninger i alt 	  9.251.325 9.349 

Kontant ejendomsvwrdi pr. 1/10 2010 kr.7.000.000. 
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Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 

NOTER 

2010 2009 
kr. 1000 

4 Andre anlxg, driftsmateriel og inventar 
Kostpris, primo 	  3.249.766 3.152 
Tilgang i arets lob 	  335.266 98 
Afgang i arets lob 	  -362.555 0 

Kostpris i alt 	  3.222.477 3.250 

Af- og nedskrivninger, primo 	  -1.764.511 -1.495 
Af- og nedskrivninger vedrorende arets afgang 	  277.513 0 
Arets af- og nedskrivninger 	  -285.171 -270 

Af- og nedskrivninger i alt 	  -1.772.169 -1.765 

Andre anleg, driftsmateriel og inventar i alt 	  1.450.308 1.485 

5 Egenkapital 
Virksomhedskapital 

Selskabskapital, primo 	  586.000 586 

586.000 586 

Reserve for opskrivninger 

Saldo primo 	  5.401.724 5.402 

5.401.724 5.402 

Overfort resultat 

Overfort resultat, primo 	  9.381.095 9.544 
Overfort i henhold til overskudsdisponering 	  196.322 -162 

9.577.417 9.382 

Egenkapital i alt 	  15.565.141 15.370 

Virksomhedskapitalen bestar af 586 stk. aktier a kr. 1.000 eller multipla heraf. 

6 Naertstfiende parter 
Ejerforhold 
Folgende aktionwrer er noteret i selskabets aktionwrfortegnelse som ejende mi-
nimum 5% af stemmerne eller 5% af aktiekapitalen: 

Karlsen Holding ApS, Susa Landevej 130, 4171 Glums0. 
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Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 

LEDELSESPATEGNING 

Selskabets ledelse har dags dato aflagt Arsrapporten for 2008 for Sandby Smedie & Maskinhandel A/S. 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmwssig, saledes at Arsrapporten giver et retvisende billede 
of selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling saint resultatet. 

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Glumso, den 10. marts 2009 

Direktion: 

Henning Karlsen 

Bestyrelse: 

Z — 

arisen 

 

Hennin Thorkild Karlsen 	 Nancy Karlsen 

ler.41/(A- 
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REVISIONSFIRMAET T 1 M SONDERUP 

Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 

DEN UAFIIIENGIGE REVISORS PATEGN1NG 

Til anpartshaverne i Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 

Vi har revideret Arsrapporten for Sandby Smedie & Maskinhandel A/S for regnskabsaret 1. januar 2008 til 
31. december 2008, omfattende ledelsespategning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatop-
gorelse, balance og noter. Arsrapporten aflegges efter Arsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for Arsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflegge en arsrapport, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Arsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af 
interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflegge en arsrapport, der giver et retvisende billede 
uden vesentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og an-
vendelse af en hensigtsmessig regnskabspraksis og udovelse af regnskabsmessige skon, som er rimelige 
efter omstendighederne. 

Revisors ansvar og den udfurte revision 
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om arsrapporten pa grundlag af vor revision. Vi har udfort vor 
revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder krever, at vi lever op til eti-
ske krav samt planlegger og udforer revisionen med henblik pa at opnfi hOi grad af sikkerhed for, at arsrap-
porten ikke indeholder vesentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opna revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfort i ars-
rapporten. De valgte handlinger afhwnger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for ve-
sentlig fejlinformation i arsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko-
vurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og afleggelse 
af en arsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik pa at udforme revisionshandlinger, der er pas-
sende efter omstendighederne, men ikke med det formal at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte 
regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udovede regnskabsmessige skon er rimelige saint en vur-
dering af den samlede presentation af arsrapporten. 

Det er vor opfattelse, at det opnfiede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag for vor konklu-
sion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vor opfattelse, at arsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2008, saint af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsfiret 1. januar 2008 -
31. december 2008 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Ringsted, den 10. marts 2009 

Ole Rygaari 	en 	 Bente Larsen 
registreret revisor 	 registreret revisor 
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Sandby Smedie & Maskinhandel AIS 

LEDELSESBERETNING 

Hovedaktiviteter 
Selskabets aktiviteter er at drive smede-/maskinhandel saint reparation af maskiner. 

Udviklingen i aktiviteter og ukonomiske forhold 
Arets resultat anses for vwrende tilfredsstillende under hensyntagen til markedssituationen. Ledelsen forven-
ter at realisere overskud for indevwrende regnskabs.r. 

Begivenheder efter regnskabsArets afslutning 
Efter regnskabsarets udlob, er der ikke indtruffet forhold, som vi anser for vwsentlige ved vurdering af ars-
rapporten. 

Den forventede udvikling 
Selskabets ledelse forventer et uazndret aktivitetsniveau i det kommende fir. 
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Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Generelt 
Arsrapporten for Sandby Smedie & Maskinhandel A/S for 2008 er aflagt i overensstemmelse med irsregn-
skabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. 

iEndring i anvendt regnskabspraksis 
Bortset fra det under materielle anlwgsaktiver anforte er regnskabspraksis uwndret i forhold til tidligere 

RESULTATOPGORELSEN 

Resultatopgorelsen er opstillet artsopdelt. 

I resultatopgorelsen indregnes indtwgter i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, herunder afskrivninger 
og nedskrivninger, som er medgiet til arets indtjening er ligeledes indregnet. 

Bruttofortj eneste 
Bruttofortjenesten er et sammendrag af posteme nettoommtning, andre driftsindtwgter, omkostninger til 
ravarer og hjaApemidler samt andre eksteme omkostninger. 

Nettoomsmtningen indregnes i resultatopgorelsen, sifremt levering og risikoovergang til kober har fundet 
sted inden frets udgang. 

Andre driftsindtwgter indeholder regnskabsposter af sekundwr karakter i forhold til virksomhedens hoved-
aktivitet. 

Andre eksteme omkostninger omfatter omkostninger vedrorende produktion, distribution, salg, reklame, 
administration, lokaler, tab pi debitorer m.v. 

Finansielle poster 
Finansielle indtwgter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der vedrorer regnskabs-
iret. Finansielle poster omfatter renteindtwgter og —omkostninger, kursregulering vwrdipapirer samt tillaeg 
og godtgorelse under acontoskatteordningen m.v. 

Skat af frets resultat 
Arets skat bestir af skat af Arets skattepligtige indkomst saint forskydning i udskudt skat. 

Sandby Smedie & Maskinhandel A/S er sambeskattet med tilknyttet virksomhed. Den aktuelle selskabsskat 
fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede 
selskaber indgir i a'contoskatteordningen. 

BALANCEN 

Materielle anlwgsaktiver 
Grunde og bygninger er ultimo 2007 opskrevet til en forsigtig handelsvmrdi jfr. ekstern vurdering. Afskriv-
ningsgrundlaget er den oprindelige kostpris med fradrag af forventet restvwrdi efter afsluttet brugstid. Der 
afskrives ikke pi grunde. Der foretages linewre afskrivninger baseret pi en vurdering af bygningemes for-
ventede brugstid pa 50 ir. 

Driftsmateriel og inventar males til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrund-
laget er den oprindelige kostpris med fradrag af forventet restvxrdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 
linewre afskrivninger baseret pi en vurdering af driftsmidlemes forventede brugstider pi 4-10 fir. 
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Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Aktiver med en kostpris pa under kr. 11.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgorelsen i 
anskaffelsesiret. 

Fortjeneste eller tab ved afhwndelse af materielle anlnsaktiver indregnes i resultatopgorelsen under af-
skrivninger. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger males til senest registrerede kostpris eller dagspris. Varebeholdningen ultimo regnskabs-
iret er nedskrevet for ukurans med kr. 4.373.336. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender males til kostpris. Vwrdien er reduceret med nedskrivning til imodegaelse af forventede 
tab. 

Periodeafgrwnsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrorende efterfolgende regnskabsir. 

Vwrdipapirer 
Vwrdipapirer indregnet under omsmtningsaktiver miles til dagsvwrdi (borskurs) pi balancedagen. 

Udskudt skat 
Udskudt skat miles af forskellen mellem regnskabsmwssig og skattemwssig vwrdi af aktiver og forpligtel-
ser. 

Udskudt skat miles pi grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er gwldende pi balancedagen. 

Skyldig skat 
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af irets skattepligtige indkomst regule-
ret for skat af tidligere irs skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. 

Gieldsforpligtelser 
Gwld miles til nominel vwrdi. 
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Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 

RESULTATOPGORELSE 
1. JANUAR 2008 ti131. DECEMBER 2008 

2008 2007 
kr. 1000 

Bruttofortjeneste 	  3.429.211 3.403 
1 Personaleomkostninger 	  -3.301.909 -3.277 
2 Afskrivninger og nedskrivninger, aninsaktiver 	  -257.924 -341 

Resultat for finansielle poster 	  -130.622 -215 

Andre finansielle indtwgter tilknyttede virksomheder 	 10.569 7 
Andre finansielle indtwgter 	  96.792 142 
Andre finansielle omkostninger 	  -2.959 -13 

Ordinwrt resultat for skat 	  -26.220 -79 

Skat af Arets resultat 	  8.255 49 

ABETS RESULTAT 	  -17.965 -30 

111 disposition: 
Arets resultat 	  -17.965 -30 
Overfort resultat, primo 	  9.561.471 9.991 

9.543.506 9.961 

Der anvendes sidedes: 
Udlodning af udbytte 	  0 400 
Overfort resultat 	  9.543.506 9.561 

9.543.506 9.961 
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Sandby Smedie & Maskinhandel AIS 

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2008 
AKTIVER 

2008 2007 
kr. 1000 

3 Grunde og bygninger 	  9.403.116 9.500 
4 Andre anlwg, driftsmateriel og inventar 	  1.657.223 1.126 

Materielle anhegsaktiver i alt 	  11.060.339 10.626 

ANLIEGSAKTIVER I ALT 	  11.060.339 10.626 

Rivarer og hjwlpematerialer 	  6.065.661 5.644 

Varebeholdninger i alt 	  6.065.661 5.644 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 	  1.262.608 1.536 
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 	  0 381 
Andre tilgodehavender 	  2.527 60 
Periodeafgrwnsningsposter 	  2.000 10 

Tilgodehavender  i alt 	  1.267.135 1.987 

Andre vmrdipapirer og kapitalandele 	  41.538 43 

Vwrdipapirer og kapitalandele i alt 	  41.538 43 

Likvide beholdninger 	  1.025.133 1.015 

OMSIETNINGSAKTIVER I ALT 	  8.399.467 8.689 

AKTIVER I ALT 	  19.459.806 19.315 
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Sandby Smedie & Maskinhandel AIS 

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2008 
PASSIVER 

2008 2007 
kr. 1000 

Virksomhedskapital 	  586.000 586 
Reserve for opskrivninger 	  5.401.724 5.402 
Overfort resultat 	  9.543.506 9.561 
Forslag til udbytte for regnskabsiret 	  0 400 

5 Egenkapital i alt 	  15.531.230 15.949 

Hensaettelser til udskudt skat 	  1.788.441 1.774 

Hensatte forpligtelser i alt 	  1.788.441 1.774 

Leverandorer of varer og tjenesteydelser 	  1.570.822 1.142 
Gwld til tilknyttede virksomheder 	  242.895 0 
Anden gwld 	  326.418 450 

Kortfristede gwIdsforpligtelser i alt 	  2.140.135 1.592 

GiELDSFORPLIGTELSER I ALT 	  2.140.135 1.592 

PASSIVER I ALT 	  19.459.806 19.315 

6 Ejerforhold 
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Sandby Smedie & Maskinhandel A/S 

NOTER 

1 Personaleomkostninger 
Lonninger 	  
Pensioner 	  
Andre udgifter til social sikring 	  

Personaleomkostninger i alt 	  

2008 

2.427.571 
758.384 
115.954 

2007 
kr. 1000 

2.460 
723 
94 

3.301.909 3.277 

Der har i 2008 i gennemsnit vwret beskwftiget ca.7 personer, hvilket 
forhold til 2007. 

er uwndret i 

2 Afskrivninger og nedskrivninger, ankegsaktiver 
Bygninger 	  96.884 95 
Andre anlwg, driftsmateriel og inventar 	  172.115 146 
Fortjeneste ved salg af materielle anlxgsaktiver 	  -11.075 0 
Tab ved salg af materielle anlwgsaktiver 	  0 100 

Afekrivningpr og Indarleltrixminger,  anlnzgrsalrticrar ; 2,57.924 '2 A 1 

3 Grunde og bygninger 
Kostpris, primo 	  4.783.279 4.683 
Tilgang i Arets lob 	  0 100 

Kostpris i alt 	  4.783.279 4.783 

Opskrivninger, primo 	  6.701.808 0 
Arets opskrivninger 	  0 6.702 

Opskrivninger i alt 	  6.701.808 6.702 

Af- og nedskrivninger, primo 	  -1.985.087 -1.890 
Arets af- og nedskrivninger 	  -96.884 -95 

Af- og nedskrivninger i alt 	  -2.081.971 -1.985 

Grunde og bygninger i alt 	  9.403.116 9.500 

Kontant ejendomsvwrdi pr. 1/10 2008 kr.8.600.000. 
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Sandby Smedie & Maskinhandel AIS 

NOTER 

2008 2007 
kr. 1000 

4 Andre ankeg, driftsmateriel og inventar 
Kostpris, primo 	  2.971.716 2.775 
Tilgang i arets lob 	  787.115 776 
Afgang i arets It 	  -607.100 -580 

Kostpris i alt 	  3.151.731 2.971 

Af- og nedskrivninger, primo 	  -1.845.568 -2.079 
Af- og nedskrivninger vedrorende arets afgang 	  523.175 380 
Arets af- og nedskrivninger 	  -172.115 -146 

Af- og nedskrivninger i alt 	  -1.494.508 -1.845 

Andre anlwg, driftsmateriel og inventar i alt 	  1.657.223 1.126 

A F.gpnizsapital 

Virksnmhedskapital 

Selskabskapital, primo 	  586.000 586 

586.000 586 

Reserve for opskrivninger 

Saldo primo 	  5.401.724 0 
Arets opskrivning 	  0 5.402 

5.401.724 5.402 

Overfort resultat 

Overfort resultat, primo 	  9.561.471 9.991 
Overfort i henhold til overskudsdisponering 	  -17.965 -430 

9.543.506 9.561 

Forslag til udbytte for regnskabsaret 

Saldo primo 	  400.000 0 
Udbetalt udbytte 	  -400.000 0 
Forslag til udbytte for regnskabsfiret 	  0 400 

0 400 

Egenkapital i aft 	  15.531.230 15.949 

Virksomhedskapitalen bestar af 586 stk. aktier a kr. 1.000 eller multipla heraf. 
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Sandby Smedie & Maskinhandel AIS 

NOTER 

2008 	2007 
kr. 1000 

6 Ejerforhold 
Folgende aktionwrer er noteret i selskabets aktionwrfortegnelse som ejende mi-
nimum 5% af stemmerne eller 5% af aktiekapitalen: 

Karlsen Holding ApS, Nwstvedvej 130, 4171 Glums0. 
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