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2 Executive Summary 

The whole setup around a private equity fund is fascinating. Buying companies and developing them to achieve 

extremely high returns from 20% to 25% seems very appealing to most people in the financial world. 

Private equity funds mainly invest in unlisted companies with potential for resale later. Private equity funds inject 

equity in to companies and buy existing shareholders out of the companies, either wholy or partly. in whole or in 

part. Private equity funds typically invest in companies over a 3 to 7 year period and then sell them   to new 

owners with a profit. The companies invested in, typically face a development that places great demands on the 

owners in terms of capital, resources and capabilities.  One example could be a company moving towards 

international expansion. The private equity fund provides the necessary capital and management for the company 

to grow and achieve the new targets agreed in collaboration with management.  

Dansk Supermarked is a company that has gained a large market share in Denmark and the possibilities for 

growth seem to be limited. Therefore it is necessary to look for new markets for further growth. The Swedish and 

Polish markets for grocery shopping have been analyzed and it is estimated that in these markets there are good 

opportunities for growth. To evaluate Dansk Supermarked as an investment case for a private equity fund, it is 

necessary to value the company. In this task Dansk Supermarked is valued using the DCF model both with 

optimal capital structure and an LBO capital structure. In theory, it may well be that one can take advantage of 

leverage and achieve a lower WACC - and thus a higher business value in the DCF model. In reality, the valuation 

is transparent to all parties and the price of the company will not be higher as a result of financial leverage. 

Furthermore, the underlying cash flow is alike, and it should cost the same regardless of the debt structure. In this 

task a private equity fund will pay 47.447 million DKK for Dansk Supermarked, which is 6.447 million DKK 

more than Salling Fondene bought Dansk Supermarked for 7th of January 2014.  

The DCF model is extremely sensitive to changes in the factors WACC and growth (g). For example if WACC is 

changed from 7.5% to 9.0% and growth is changed from 2 to 3 the enterprise value of Dansk Supermarked in this 

task is 41.000 million DKK. After five years of ownership of Dansk Supermarked the private equity fund will sell 

the company. If the company can be traded to a multiple of 13.4 times EBITDA as it was between Salling 

Fondene and A.P. Møller Mærsk, the achieved return on investment would be 19.45%.  If the trading multiple 

decreases to 12 times EBITDA, the return on investment decreases to 16.57%. In the last example the private 

equity fund’s required rate of return will not be achieved. Therefore, the private equity fund needs to sell Dansk 

Supermarked to a multiple of at least 13.4 times EBITDA in 2018 to provide a satisfactory return. Another option 

is to sell before 2018 when the IRR is very sensitive when cash flow over time is due. If Dansk Supermarked was 

sold a year before the end of the holding period in 2017 to a multiple of 12x EBITDA, the achieving return on 

investment would be 19.44 %.  The private equity fund is forced to exit as soon as possible or as the latest in 2018 

at a multiple of 13.4 times EBITDA or higher, to achieve their required return on investment. 
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3 Indledning 

”Mærsk åbner for salg af Dansk Supermarked” 1  stod der på forsiden af børsen den 24.10.2013, og 

spekulationer om, hvorvidt Mærk-koncernen vil skille sig af med Dansk Supermarked florerede igen. Dansk 

Supermarked er ikke en del af Mærsk-koncernens kerneforretning, og under interviewet i artiklen bliver 

direktør, Nils Smedegaard Andersen spurgt til Dansk Supermarked, hvortil han svarer, at hvis det rigtige 

tilbud kommer, er de klar til at sælge2. Hvad er den rigtige pris for Dansk Supermarked? Og hvem kunne 

være potentielle købere?  

Salling Fondene har pr. den 7. januar 2014 købt aktiemajoriteten i Dansk Supermarked til en entreprise value 

på 41 mia. kr.3. Denne værdi er interessant at sammenholde med en kapitalfondssynsvinkel. 

 

Kapitalfonde er aktive, som aldrig før. De sidste 20 år er aktivitetsniveauet steget betydeligt fra ca. 4 til 20 

handler om året jf. brancheorganisationen DVCA4.  Derfor må det være med i fondenes overvejelser at byde 

på Dansk Supermarked. Hvilken strategi vil en kapitalfond mon ligge ved køb af Dansk Supermarked, vil de 

købe og drive butikken videre uændret? Vil de splitte selskabet op i brands, således at Netto, Føtex, Bilka og 

Salling sælges videre hver for sig?  Vil de vækste? Eller vil de skære ind til benet og øge lønsomheden? 

Risikoprofilerne er forskellige og mulighederne vurderes at være mange for en evt. ny ejer.  

 

Corporate Finance teorien bag værdiansættelse af virksomheder behandler værdiansættelse af børsnoterede 

virksomheder, hvor aktiemarkedsdata er tilgængelige. For unoterede virksomheder som Dansk Supermarked 

er det naturligvis et problem, da aktiemarkedsdata ikke er tilgængelig og metoden er derfor ikke direkte 

anvendelig på de fleste virksomheder, fordi de er privat ejede. I de fleste lande er antallet af virksomheder, 

der er noteret på en fondsbørs mindre end 1 %.5 Med andre ord er det omkring 99 % af alle virksomheder, 

som ikke opfylder datakravene i Capital Asset Pricing-modellen (CAPM), som benyttes til at finde ejernes 

afkastkrav. Det kunne derfor være interessent at nedbryde DCF-modellen, herunder CAPM-antagelserne, og 

gøre modellen anvendelig overfor unoterede virksomheder.    

Til at beregne weighted average cost of capital (WACC), skal man kende ejernes afkastkrav og til at beregne 

ejernes afkastkrav skal man kende virksomhedens systematiske risiko, beta, ifølge teorien om CAPM. Alt 

dette vanskeliggøres når vi skal værdiansætte en unoteret virksomhed, idet vi som sagt ikke har 

aktiemarkedsdata til at estimere de forskellige parametre.  

                                                      
1 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/268770/maersk_aabner_for_salg_af_dansk_supermarked.html - pr. 
02.05.14 
2 Efter artiklen var udkommet, var Nils Smedegaard Andersen hurtig ude og sige at artiklen var misvisende. 
3 http://www.business.dk/detailhandel/maersk-saelger-dansk-supermarked-til-salling - pr. 02.05.14 
4 http://www.dvca.dk/index.php/publikationer/kapitalfonde/ - pr. 02.05.14 
5 Financial Statement Analysis side, 253 
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Det kunne være interessant at undersøge, hvordan beta beregnes for en unoteret virksomhed og dermed 

ejernes afkastkrav. Skal der kun fokuseres på den systematiske risiko, eller skal man inddrage den 

usystematiske risiko, idet mange virksomhedsejere af unoterede virksomheder ikke er veldiversificerede? 

 

Yderligere er rapporteringskravene i årsregnskabsloven for de unoterede virksomheder begrænsede, hvilket 

betyder, at det kan være svært at finde informationer om lånerenten og markedsværdien af den rentebærende 

gæld. Disse manglende informationer komplicerer estimeringen af de enkelte elementer i WACC’en. 

 

3.1 Problemformulering 

Formålet med dette HD afgangsprojekt er, at vurdere Dansk Supermarked fra en kapitalfonds synsvinkel. 

Dansk Supermarked værdiansættes via en Discounted cash flow model (DCF), hvori der indarbejdes en 

Leverage Buyout (LBO). Problemstillingenkan beskrives nærmere som:    

 

• Hvilket afkast vil være muligt for en kapitalfond at realisere ved et opkøb af Dansk 

Supermarked, og hvor stort skal dette afkast være for at være tilfredsstillende? 

 

For at kunne besvare ovenstående problemstillinger, er det nødvendigt at besvare følgende spørgsmål:  

 

• Hvorfor er Dansk Supermarked interessant for en kapitalfond?  

• Hvad vil en kapitalfond betale for Dansk Supermarked pr. den 7. januar 2014?  

 

3.2 Metode 

I metodeafsnittet redegøres der for det datagrundlag samt teorier og metoder, som anvendes i opgaven til 

besvarelse af problemformuleringen. 

 

Struktur 

Opgaven består af 5 dele, hvor del 2-4 besvarer problemformuleringen i del 1, og sammenfattes i en 

konklusion i del 5. Opgavens struktur er illustreret i Figur 1. 
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Figur 1: Opgavens struktur - Egen tilvirkning 

Del 2)  

Opgaven vil indledende beskrive Dansk Supermarked forretningsmodel, og deres rolle i dagligvaremarkedet.  

 

Opgaven vil dernæst beskrive hvad en LBO-finansiering er, som senere anvendes i del 3) til bestemmelse af 

gældstrukturen i budgettet. 

 

Til sidst vil der kort blive gennemgået, hvordan en kapitalfond skaber værdi i det overtagende targetselskab, 

som danner grundlag for en nærmere diskussion i opgavens afsnit om perspektivering af værdiansættelse ved 

LBO/ pris kontra værdi i del 4). 

 

Del 3) 

I den strategiske analyse, vil der blive analyseret interne og eksterne forhold omkring Dansk Supermarked, 

for at belyse hvilket potentiale der er for kapitalfonden ved at opkøbe Dansk Supermarked. Den strategiske 

analyse vil blive udarbejdet på baggrund af følgende modeller: 

• Pest-modellen, som analyserer omverden  

• Porters Fives Forces, som analyserer konkurrencen i branchen  

• Porters værdikæde, som analyserer de interne forhold i Dansk Supermarked  

• Swot-analyse, som samfatter Pest, Porters Five Forces og Porters værdikæde   

 

Dernæst vil der blive foretaget en regnskabsanalyse for at belyse historiske regnskabsnøgletal fra Dansk 

Supermarked, for at vurdere deres historiske rentabilitet. Rentabilitetsanalysen udarbejdes ud fra Duponts 

pyramide og nøgletallene vil bliver sammenholdt med en peergroup bestående af konkurrenter i Danmark; 

Coop, Aldi, Rema 1000 og Dagrofa, for at vurdere niveauet for regnskabsnøgletallene. Rentabilitetsanalysen 

vil blive indarbejdet i budgettet til at forecaste Dansk Supermarkeds fremtidige rentabilitet.  
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Der udarbejdes i forlængelse af regnskabsanalysen en risikoanalyse af selskabets likviditet, for at vurdere 

Dansk Supermarkeds finansielle styrke, og dermed Dansk Supermarkeds evne til at klare en LBO-

finansiering. 

 

Budgettet i opgaven er estimeret på baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen. I budgettet er 

omsætningen opdelt på brand og landeniveau og forecastet for 5 år, som er kapitalfondens holdingperiode. 

Forecastet af omsætningen er understøttet af databasen Euromonitors forecast for dagligvaremarkedet i 

Danmark, Polen, Sverige og Tyskland. 

 

Del 4) 

Der er via Bloombergs database indhentet en Peergruop bestående af 14 børsnoterede selskaber i 

dagligvaremarkedet, som benyttes i værdiansættelsen for at kunne estimere beta og kapitalstrukturen for 

Dansk Supermarked. 

 

Der udarbejdes to værdiansættelser. Én Base Case med en optimal kapitalstruktur som estimeres ud fra 

peergruppen fra Bloomberg, og én LBO-case, hvor der anvendes LBO-finansiering. Årsagen til at der 

udarbejdes to værdiansættelser er, at det ønskes belyst, hvor forskellene ligger i traditionel værdiansættelse 

ved DCF-model og ved en LBO. 

 

Til at værdiansætte Dansk Supermarked anvendes Discounted cash flow modellen (DCF-modellen). DCF-

modellen er den mest udbredte model, da der i finansieringslitteraturen argumenteres for at cash flows er 

upåvirket af de valgte regnskabsprincipper. Et alternativ til DCF-modellen kunne være Residual-

indkomstmodellen (RIDO), som tager udgangspunkt i budgettering af regnskabsbaserede resultatmål.  

RIDO-modellen beregner ligesom DCF-modellen aktionærværdien - hvorfor modellerne bør komme frem til 

samme værdi, og derfor er det kun valgt at bruge DCF-modellen i opgaven (Ole Sørensen, 2012). 

 

Der udarbejdes efter værdiansættelsen en følsomhedsanalyse af DCF-modellen, for at illustrere hvor følsom 

værdiansættelsen er overfor ændringer i parametrene WACC og væksten (g).   

 

Perspektivering af værdiansættelse ved LBO, belyser hvilke forskelle der er på værdien som estimeres ved 

traditionel værdiansættelse og en LBO værdiansættelse, og om gæld alene kan give en højere værdi. 

Hernæst vurderes det om værdiskabelsen sker gennem finansiering eller drift ved at analysere afkastet til 

ejerne (ROE). I beregning af ROE tages udgangspunkt i to scenarier. Første scenarie tager udgangspunkt i 

budgettet og andet scenarie er et ”worst case scenarie”, hvor budgettet ikke holder i holdingperioden. 
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Inden afkastet for investeringen i Dansk Supermarked beregnes, ses der på forskellige EV/EBITDA exit 

multipler fra observerede virksomhedshandler i markedet. Dette gøres for at vurdere, hvilken multipel som er 

realistisk for kapitalfonden at handle til i markedet.  

 

Til sidst beregnes afkastet på kapitalfondens investering i Dansk Supermarked, som den årlige forrentning 

(IRR). IRR beregnes for forskellige EV/EBITDA exit multipler og årstal, for at vurdere hvilket tidspunkt og 

hvilken exit multipel, der skal til for at kapitalfonden vil være tilfreds med afkastet. 

 

Datagrundlag: 

Opgaven er baseret på sekundær teori fra bl.a. lærebøger, regnskaber, samt internationale databaser, som er 

beskrevet nærmer nedenfor. 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapporter fra 2011 og 2014 om konkurrencen i dagligvaremarkedet i 

Danmark. Rapporterne er anvendt i den strategiske analyse i Pest og Porters Fives Forces til belysning af 

dagligvare markedet i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er underlagt de offentlige 

myndigheder, og sørger for forbrugerbeskyttelse, samt at konkurrencelovgivningen følges - og anses for en 

valid kilde. 

 

I den strategiske analyse i Porters Fives Forces er anvendt databasen Euromonitor. Euromonitor er en 

verdensomspændende database, som publicerer markedsresearch, samt statistisk information om industrier, 

lande og forbrugere6. Adgangen til Euromonitor er givet af CBS, og databasen anses som en valid datakilde, 

men Euromonitors analyser af markedet er subjektive.  

 

Nordea Markets forecast for BNP, Realvækst i det danske privatforbrug og valutakurser er brugt i opgaven i 

Pest-modellen. Ved kun at anvende data fra Nordea Markets, er der risiko for bias i opgaven.  

Alternativt hvis der i opgaven have været brugt data fra konsensus, ville der stadig have været risiko for bias, 

da det er svært at forekaste udviklingen i fremtiden for BNP, valutakurser, samt realvækst i privatforbruget. 

 

I opgaven er brugt databasen Bloomberg gennem CBS. Bloomberg er en stor amerikansk nyheds og 

markedsdatabureau, som indeholder finansielle analyser af børsnoterede selskaber i hele verden7. Bloomberg 

er anvendt i hele den finansielle branche og anses som en meget valid database. Data fra Bloomberg er dog 

                                                      
6 www.euromonitor.com 
7 http://www.bloomberg.com 
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påvirket af Bloombergs analytikere, og er derfor en subjektiv vurdering. Bloomberg er i opgaven anvendt til 

at indhente data for en Peergroup af børsnoterede selskaber som operer i dagligvaremarkedet.  

 

I opgaven er brugt Professorerne Christian Petersen, Thomas Plenborgs og Finn Schølers notat om 

værdiansættelse i praksis8, til værdiansættelse af Dansk Supermarked. Notatet tager udgangspunkt i hvordan 

private equity investorer og finansielle rådgivere benytter teori i praksis til værdiansættelse af unoterede 

virksomheder.  

 

Professor Aswath Damodaran er en anerkendt professor, som underviser i Corporate Finance på Stern School 

og Business på New York University. Damodaran har beregnet en branchebeta for europæiske selskaber i 

detailbranchen (retail – grocery and food)9. Branchebetaen er brugt i værdiansættelsesafsnittet til 

sammenligning af betaen fra peergruppen indhentet fra Bloomberg. Damodarans analyse af beta er ligesom 

Bloomberg en subjektiv analyse af beta, men anses for valid – idet hans beta anvendes i lærebøger i hele 

verden på universiteter. 

 

Merger Markets er en verdensomspændende nyhedsportal med speciale indenfor mergers and acquisitions10. 

Merger Markets er brugt til indhentning af Entreprise value/EBITDA multipler på realiserede 

virksomhedshandler i dagligvaremakedet. 

 

Udover nævnte databaser og rapporter, er anvendt lærebøger fra undervisningen i HD Finansiering, som alle 

anses som valide kilder. 

 

3.3 Afgræsning 

I Dansk Supermarkeds portefølje af brands, indgår Salling Magasinerne i Aarhus og Aalborg. Sallings 

omsætning er estimeret til kun at udgøre 0,78 % af Dansk Supermarkeds samlede omsætning for 2013, 

hvorfor der i opgaven ikke valgt at belyse dette segment.   

 

Det forudsættes i opgaven, at Dansk Supermarkeds ejendomsportefølje, som er optaget til 15.812 mio. kr. er 

lig med markedsværdien, og der vil ikke ske en due diligences af ejendomsporteføljen.  

 

Det forudsættes i budgettet, at de skattemæssige afskrivninger er lig med de regnskabsmæssige 

afskrivninger. 

                                                      
8 http://rauli.cbs.dk/index.php/loge/article/viewFile/686/718 - pr. d. 03.05.14 
9 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html - pr. d. 03.05.14 
10 http://www.mergermarket.com/info/about-us/ 
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Reglen om tyndkapitalisering og renteloft for rentefradrag vil ikke blive gennemgået i opgaven. 

 

I opgaven vil der ikke blive gennemgået alle de sikkerhedsstillelser, som der er ved en LBO-finansiering. 
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4 Beskrivelse af Dansk Supermarked A/S 

Dansk Supermarked etablerede deres første varehus tilbage i 1960. I dag er der 1.363 butikker i fire lande, 

hvilket gør Dansk Supermarked til Danmarks største detailvirksomhed. Gennem kæderne Føtex, Bilka, Netto 

og Salling, samt web-shoppen Bilka.dk, sælges dagligvarer og et utal af nonfoodvarer. I Danmark er der ca. 

32.000 medarbejder og i udlandet, som andrager Sverige, Tyskland og Polen er der ca. 10.500 

medarbejdere11. 

  

Antal butikker Antal medarbejdere 

Netto Danmark  493 Danmark  32.000 

Netto Tyskland 346 Tyskland  4.800 

Netto Polen  301 Polen  4.000 

Netto Sverige  155 Sverige  1.700 

Netto i alt  1.255 Medarbejdere i alt  42.500 

Bilka  18   

Føtex 88   

Salling  2   

Butikker i alt  1.363   

Webshops 2   

Tabel 1: Butikker og medarbejder i Dansk Supermarked i 2013 (www.dsg.dk ) - Egen tilvirkning 
   

Salling-fondene12 er majoritetsaktionær med 81 %, de resterende 19 % er ejet af A.P. Møller Mærsk 

koncernen. Der forligger en option, som giver Salling-fondene ret til at købe de resterende 19 % af 

ejerskabet, indenfor en 5-årig periode. Dette blev aftalt da Salling-fondene den 7.januar 2014 købte 48,68 % 

af aktierne af A.P. Møller Mærsk koncernen13. Dansk Supermarked er en unoteret virksomhed, den er 

således ikke børsnoteret.   

 

Netto er Dansk Supermarkeds discountkæde - den første Netto blev åbnet i Danmark i 1981 og siden er 

kæden ekspanderet med stor fart. I begyndelsen kørte butikkerne med et meget smalt sortiment og en 

begrænset grad af service, varerne stod på paller og i papkasser og hele strategien bag Netto var 

omkostningsminimering. Årsagen til Nettos succes skal findes i slutningen af 1970’erne hvor Danmark 

oplevede en lavkonjunktur, som følge af oliekrisen, som gjorde forbrugerne meget prisbeviste. 

Netto har de seneste år oplevet en fremgang, som følge af den økonomiske opbremsning, hvilket har 

resulteret i at markedet for detailhandel med dagligvarer er præget af et skifte fra supermarkeder til 
                                                      
11 http://dansksupermarked.dk/om-os/koncern/ 
12 Salling-fondene består af to fonde: Købmand Ferdinand Sallings Mindefond og Købmand Herman Sallings Fond 
13 http://www.business.dk/detailhandel/maersk-saelger-dansk-supermarked-til-salling  pr.7.5.2014 
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discountbutikker. På kort sigt forventer Dansk Supermarked at discountsegmentet forsat vil stige, og på lang 

sigt forventes discountbutikker at vokse mere end supermarkedssegmentet, men ikke i samme takt, som i år 

201314.  

Foruden de klassiske Netto butikker er der i København og i udvalgte byer på Sjælland etableret 

døgnNetto’er. døgnNetto er karakteriseret ved at have længere åbningstider og et mere begrænset udvalg af 

varer. Der er i alt 47 døgnNetto’er.   

 

Føtex er et supermarked med fokus på kvalitets-fødevarer og hverdagsfødevarer. Føtex butikkerne placeres 

oftest i den pågældende bys centrum ved eller i indkøbscentre og har oftest gode parkeringsmuligheder. 

 

Bilka er et såkaldt hypermarked, som er defineret ved et salgsareal på mere end 2.500 m2.  Bilka er 

kendetegnet ved at der er et kæmpe sortiment af både dagligvarer og nonfoodvarer. Der er altid gode 

parkeringsforhold. 

I forlængelse af brandet Bilka har Dansk Supermarked etableret Bilka.dk, som er en web-shop, der sælger de 

samme nonfoodvarer som Bilka. Forskellen består i, at kunderne sidder foran en computer og bestiller 

varerne og at Bilka.dk leverer varerne til kundernes hjemmeadresser. Bilka.dk sælger således ikke dagligvare 

over internettet.      

 

Salling er et af landets førende stormagasiner med mode, indretning, livsstil, velvære og fødevarer af høj 

kvalitet fordelt over flere etager. Salling er placeret i midtpunktet i Århus og Aalborgs gågade. 

 

Dansk Supermarked er, som det fremgår foroven, størst i Danmark – således genereres 70 %15  af 

omsætningen i Danmark. Dansk Supermarkeds største konkurrenter på hjemmemarkedet er følgende: 

 

 Coop Danmark Dansk 

Supermarked 

Dagrofa / 

SuperGros 

Reitan 

Gruppen 

Aldi Lidl Nemlig.com 

Hypermarked  Bilka      

Supermarked  Kvickly 

SuperBrugsen 

Irma 

Føtex SuperBest 

SuperSpar 

EuroSpar 

    

Minimarked  Dagli`Brugsen 

Lokalbrugsen 

 Spar 

Kwik Spar 

    

Discount  Fakta Netto Kiwi Rema 1000 Aldi Lidl  

E-supermarked Irma.dk  SB.dk    Nemlig.com 

Tabel 2: Butikskæder fordelt på koncepter i Danmark (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011) – Egen tilvirkning 

                                                      
14 Dansk Supermarked A/S, årsrapport 2012, side 2 
15 Dansk Supermarked A/S, årsrapport 2012, side 19 
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Der er stor forskel på hvordan de enkelt koncerner er administreret, således er Coop Danmark, Dansk 

Supermarked, Aldi og Lidl kapitalkæder, hvor alle butikkerne i detailleddet er ejet af selve koncernen. Det 

betyder at alle indkøb af varer, sortiment, prissætning, markedsføring m.v. styres centralt16. 

 

I modsætning hertil er butikkerne i Dagrofa/Supergros og Reitan primært ejet af selvstændige købmænd. Der 

er dog undtagelser til dette - butikkerne i kiwikæden samt enkelte SuperBest og Sparbutikker er ejet af 

Dagrofa. De fleste af de selvstændige købmænd er organiseret i såkaldte ”frivillige butikskæder”, hvor de 

samarbejder om indkøb af varer, markedsføring m.v.   

 

5 Hvad er en LBO? 

Leverage BuyOut (LBO) eller på dansk gearet opkøb, er betegnelsen for fremmedfinansiering i forbindelse 

med overtagelse af en virksomhed, som oftest benyttes af Kapitalfonde (Private Equity fonde).  

I en LBO-finansiering sker virksomhedsfinansieringen med en højere gearing end ved en almindelig 

virksomhedsfinansiering, idet gæld er billigere end egenkapital på grund af prioritetsstilling, hvor långiver 

får penge før aktionærer (Nykredit, 2007). 

 

De typiske forskelle på en almindelig virksomhedsfinansiering og en LBO-finansiering er skitseret i Tabel 3 

nedenfor. Forholdet mellem gæld og egenkapital og dermed også gearingen er meget afhængig af den 

konkrete case – dvs. virksomhedstype og branche samt formålet med opkøbet. Formålet med opkøbet kunne 

være: køb og udvikle, splitte selskabet op, eller vækste.  

 

Alm. Virksomhedsfinansering: LBO-finansering: 

• Relationsbaseret 

• Stor handlefrihed 

• Lav gearing 2-3 x EBITDA 

• Corporate Banking rentemarginal 

• Pris margin = 0,50-1,25 % 

• Yderst lempelige covernants 

• Sikkerheder: Negativ Pledge/ 

pantsætningsforbud 

• Skræddersyet finansiering 

• Yderst begrænset handlefrihed 

• Højere gearing 4-7 x EBITDA 

• Pris margin = 2-3,25 % 

• Omfattende due diligence, base case og 

følsomhedsanalyse 

• Skræddersyet dokumentation (kompleks) 

• Restriktive covernants 

 

Tabel 3: Almindelig virksomhedsfinansiering og LBO-finansiering (Nykredit, 2007, side 3) – Egen tilvirkning 
 
 
                                                      
16 Nogle af Coops butikker ejes af brugsforeninger – det er dog Coop som driver alle butikkerne   
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Kapitalfond og LBO 

En kapitalfond har et udpræget shareholder value-fokus og har en afkasthorisont på typisk 5-7 år 

(holdingperiode). En kapitalfond vil typisk have et højere afkastkrav til sin investering, og dets afkastkrav 

har historisk ligget på omkring 20 % (Finans/Invest 08/03), da kapitalfonden både skal genere et afkast til 

kapitalfonden og dets investorer, samt at investeringen er meget risikofyldt på grund af høj illikvidt 

(Finans/Invest 08/03).  

 

Kapitalfondens setup er illustreret i figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2: Kapitalfonds setup (DVCA) – Egen tilvirkning 

 

I Figur 2 indskydes egen- og fremmedkapitalen i holdingselskabet som bruges til købet at targetselskabet. 

Gælden tilbagebetales herefter med udbytte fra targetselskabet og størstedelen afvikles typisk i 

holdingperioden.  

 

Gældstyper i LBO 

Prisen på den opkøbte virksomhed opgøres som entreprise value - det vil sige virksomhedens pris er lig 

egenkapitalen tillagt virksomhedens gæld. Tilrettelæggelsen af kapitalfremskaffelsen sker ved forhandlinger 

mellem kapitalfonden og arrangørerne af fremmedkapitalen. Fremmedfinansieringen opdeles i flere klasser, 

således at långiverne til hvert finansieringselement får tilfredsstillet deres krav i forhold til deres risiko. I 

Figur 3 ses de forskellige lånetyper som oftest benyttes til fremmedfinansiering af LBO.  

 

Investeringsafkast 

& carried interest 

Kapitaltilsagn 

Partnere 

Salgssum/ud

bytte Egenkapital 

Targetselskab 

Renter & Afdrag 

Salgssum/ud

bytte 

Afkast 

Pensionskasser, 

forsikringsselskaber, 

private investorer mv. 
Investorer 

Kapitaltilsagn 

Investeringsselskabet 
(Kapitalfonden) 

Egenkapital 

Mellemholdingselskab Finansieringsinstitutter 
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Managementselskab 

Løn 
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Figur 3: Lånetyper i LBO-finansiering (Nykredit, 2007) - Egen tilvirkning 

 

 

Seniorfinansiering: 

Seniorfinansiering er grundfinansieringen i LBO-finansiering og udgør ofte 45-50 % af den samlede 

kapitalstruktur. Seniorfinansiering er foranstillet den øvrige gæld med undtagelse af realkredit- og/eller 

leasing-finansiering. For at opnå fuld foranstillelse i forhold til den øvrige finansiering, foretager 

seniorlångiver oftest en kontraktmæssig og strukturel rangordning. Det betyder, at finansieringen placeres i 

driftsselskabet, altså tættest på virksomhedens aktiver og cash flow. I forbindelse med opkøbet af 

virksomheden så udbydes seniorfinansieringen til holdingselskabet og ”skubbes” efterfølgende ned i 

driftsselskabet, også kaldet et ”debt push down”, som forklares nærmere i et senere afsnit. 

Løbetiden på seniorfinansiering er 7-9 år, og er opdelt i trancher, hvor A-tranchen typisk har en løbetid på 7 

år (amortiserende lån) og en B-tranche med en løbetid på 9 år (stående lån.) Herudover består 

seniorfinansieringen af en revolverende kreditfacilitet (driftskredit) og eventuelt ramme til brug for 

fremtidige investeringer.  

Til sikkerhed for lånet etableres første prioritet i targetselskabets- og datterselskabets aktier, selskabets 

aktiver og garantistillelse for datterselskabet, samt covernants. Prisen på seniorfinansiering udgør typisk en 

variabelt forrentet basisrente (CIBOR) plus en rentemarginal på 2-3,25 % (Nykredit, 2007). 

 

Juniorfinansiering (2nd Lien): 

Siden 2005 har seniorfinansieringen været suppleret med en juniorfinansiering, som er et stående lån med en 

løbetid på 9-10 år og en marginal som er ca. 2-3 % højere end for seniorfinansiering. Juniorfinansiering er 

efterstillet seniorfinansiering og udgør sjældent over 5 % af kapitalfremskaffelsen (Nykredit, 2007).  

 

Mezzaninfinansiering: 

Mezzaninfinansiering er kontraktlig og /eller strukturelt efterstillet senior- og junior finansiering, med 

sikkerhed i de samme aktiver som seniorfinansiering. Mezzanin har oftest udgjort 5-10 % af 

kapitalstrukturen. Løbetiden udgør oftest omkring 10 år og lånet ydes som et stående lån, hvor hovedstolen 
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opskrives med rentebetalingerne, og først afvikles når seniorfinansieringen er tilbagebetalt. Rentemarginalen 

er væsentlig højere end seniorfinansieringen. 

Mezzaninfinansiering ydes ofte af specialiserede investorer som f.eks. Intermediate og Capital Group, men i 

visse tilfælde også at større internationale banker (Nykredit, 2007).  

 

High Yields Bonds: 

High Yields Bonds er oftest brugt i store virksomhedshandler i stedet for mezzaninfinansiering. 

Obligationerne bliver ratet og solgt til institutionelle investorer som f.eks. pensionskasser. Grunden til at 

anvende obligationer er oftest for at udvide investorbasen, samt at virksomheden undgår covernants fra 

bankerne. High Yields Bonds er et stående lån med løbende rentebetalinger og en løbetid på 10 år. 

Obligationerne er uopsigelige for investor og kan alene indfries før tid til markedskurs af låntager 

(virksomheden) og vil være efterstillet seniorfinansiering. Marginalen er dermed højere end for 

seniorfinansieringen, men til gengæld er renten fast(Nykredit, 2007).  

Et eksempel på udstedelse af High Yield Bonds, var da Kapitalfonden Axcell i 2013 refinansierede IT- 

virksomheden EG’s gæld til High Yield Bonds for netop at undgå covernants og få en større handlefrihed, 

selvom renten var højere end på bankgælden17. 

 

Payment in Kind (PIK): 

Payment in Kind er fuldt efterstillet alt gæld og stående lån, hvor hovedstolen opskrives med 

rentebetalingerne og først indfries ved salg af virksomheden. PIK finansiering kan indeholde en bestemmelse 

om at gælden konverteres til egenkapital (Nykredit, 2007). 

 

Aktionærlån: 

I flere virksomhedsovertagelser sker kapitalfondens egenkapitalindskud delvist som et aktionærlån fra 

kapitalfonden – uden afdrag og rentebetalinger, dvs. at renten løbende opskrives med hovedstolen. Årsagen 

til at egenkapitalen ydes som et lån, kan være skattemæssige overvejelser, da selskabet får øget 

renteomkostninger og dermed et større rentefradrag, samt fleksibilitet ved tilbagebetaling af dividender til 

kapitalfonden. Aktionærlån er som egenkapital fuldt efterstillet virksomhedens øvrige gæld og forpligtigelser 

(Nykredit, 2007). 

 

Egenkapital: 

Egenkapitalen er fuldt efterstillet virksomhedens gæld og forpligtigelser, hvorfor det er den mest risikovillige 

kapital til finansieringen af virksomheden. Et højt egenkapitalsindskud i investeringen kan signalere overfor 

                                                      
17 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/67201/artikel.html pr.7.5.2014 
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långiver, at kapitalfonden har en stor commitment til investeringen og mindsker risikoen for fremtidige 

kapitalindskud (Nykredit, 2007). Et eksempel herpå er Kapitalfonden EQT’s køb af selskabet Tiger i 2013. 

Tiger blev finansieret med 100 % egenkapital af EQT, da de ikke ønskede indblanding i deres investering fra 

en långiver18. 

 

I Figur 4 er illustreret et eksempel på en LBO-finansieringen i dag (2009). 

 
Figur 4: LBO-finansiering i 2007 og 2009 (SEB, Flemming Meineche 2013) 

 

Som det ses af eksemplet i Figur 4, så er Junior-, Mezzanin- og PIK finansiering sjældent brugt i dag, da der 

fra långivers side er et krav om, at kapitalfonden oftest lægger en egenkapital på omkring 50 % af entreprise 

value. 

 

Debt push down  

Ifølge selskabsloven § 115 stk. 2, så må et selskab ikke yde lån til finansiering af erhvervelse af egne aktier i 

selskabet eller aktier i dets moderselskab, og selskabet må ikke stille sikkerhed i forbindelse med 

erhvervelsen. Men da långiver ønsker finansieringen tættest muligt på aktiverne og cash flowet i 

virksomheden, søger parterne ofte efterfølgende at gennemføre et såkaldt Debt Push Down, hvor finansiering 

flyttes fra holdingselskabsniveau til targetselskabet eller datterselskaber. I Danmark er den mest udbredte 

metode til gennemførelse af Debt Push Down, at targetselskabet optager et lån, der udbetales som 

ekstraordinært dividende til holdingselskabet, som holdingselskabet anvender til en tilsvarende nedbringelse 

af sin finansiering (Nykredit, 2007, side 26). 

  

 

 

 

                                                      
18 http://www.eqt.se/Newsroom/Press-Releases/2012/EQT-VI-to-invest-in-Tiger/ - pr. d. 02.05.14 



Side 19 af 88  
 

Værdiskabelse i kapitalfonde 

Formålet med opkøbet af targetselskabet, er for kapitalfonden at udnytte potentialet i virksomheden - 

gennem fornødne ændringer i driften, der kan øge rentabiliteten, og derved værdiskabelsen for ejerne. 

Nedenfor gennemgås de væsentligste aspekter i kapitalfondens værdiskabelse. 

 

Kapitalstruktur og skatteskjold 

Ideen ved at kapitalfonden gearer dets opkøb, er at øge virksomhedens skatteskjold og dermed reducere 

skattebetalingen – for at øge afkastet til ejerne, altså kapitalfonden. Skatteskjoldet opstår fordi 

renteudgifterne er fradragsberettiget med 24,5 % (selskabsskat 2014), hvilket reducerer virksomhedens 

skattepligtige indkomst.  

 

Teorien bag skatteskjoldet udmøntes i Modigliana & Miller’s (M&M) teori. M&M s teori omhandler 

virksomhedens værdi ud fra én verden med skat og konkursomkostning. 

Gælden øger værdien af virksomheden, da gælden sænker WACC op til et vist punkt. Når det punkt nås 

bliver fordelen ved gælden mere end opvejet af de stigende konkursomkostninger, som følge af øget 

risikopræmie på fremmedkapitalen og en højere WACC (Brealey, Myers & Allen, 2012, side 458). 

Derfor vil det ikke være muligt for kapitalfonden udelukkende at øge gælden, da gælden på et tidspunkt 

opvejes af konkursomkostninger. En øget gearing øger konkursrisikoen i form af direkte omkostninger som 

juridiske, administrative og indirekte, samt tab af kunder og likviditet. 

Kapitalfonden må altså ifølge teorien finde det optimale forhold mellem egenkapital og gæld, hvor den 

marginale fordel ved at optage mere gæld nøjagtig overstiger den øgede risiko for konkursomkostninger - og 

dermed, hvor WACC er lavest (Brealey, Myeers, Allen, 2012). 

 

Private Equity 

At kapitalfonden vælger at afnotere virksomheden, eller forblive som unoteret, skal ses i lyset af, at 

kapitalfonden finder børsnoteringen uattraktiv. Udover de børsspecifikke krav og forpligtigelser kan 

børsmarkedets horisont, indblanding fra minoritetsaktionærer, dårlig omtale, tids- og ressourceforbrug 

forbundet med kontakten til analytiker og medier – alle faktorer, som går ud over ledelsens fokus på 

virksomhedens drift og ikke skaber værdi for virksomheden (Finans/Invest, 5/05). 

Herudover finder kapitalfonden det attraktivt at der sker en sambeskatning af holding- og targetselskabet, 

således at et eventuelt underskud i det ene selskab kan fratrækkes den skattepligtige indkomst i det andet. 

Dette opnås kun idet holdingselskabet får aktiemajoriteten og ejer 100 % af targetselskabet (Finans/Invest, 

5/05).  
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Principal-agent omkostninger  

Agentomkostninger opstår når agenten (ledelsen) og principalen (ejeren) agerer ud fra forskellige interesser. 

Hvis ejerskabet og kontrollen af virksomheden er adskilt, så vil virksomheden risikere at ejerne har 

forskellige interesser i virksomheden, og at overvågning af ledelsen ikke fungerer, da minoritetsaktionærer 

måske ikke har ressourcerne hertil. Derved opstår der agentomkostninger, som går ud over virksomhedens 

værdiskabelse. 

En måde at komme principal-agent omkostninger til livs er at indføre et aktivt ejerskab og give ledelsen 

incitament til at arbejde ud fra ejernes interesse – dette vil blive gennemgået nærmere nedenfor (Brealey, 

Myeers, Allen, 2012, side 319-321). 

 

Aktivt ejerskab  

Kapitalfonden ønsker igennem et aktivt ejerskab at kontrollere virksomheden og overvåge ledelsen, så de 

arbejder i kapitalfondens interesse. I modsætning til en børsnoteret virksomhed, har ejerne mulighed for at 

øve indflydelse, uden at det skal godkendes af andre aktionærer på en generalforsamling.  

I bestyrelsen indsættes partnere fra kapitalfonden sammen med eksterne specialister og ansatte i 

virksomheden, som har de nødvendig kompetencer til at overvåge ledelsen og sikre, at ledelsen træffer de 

optimale beslutninger, der maksimerer virksomhedens værdi (Brealey, Myeers, Allen, 2012).  

 

Incitamentsproblem og ledelsens medejerskab  

Kapitalfonden ønsker at eliminere incitamentsproblemet mellem ejerne og ledelsen, så ledelsen ikke fristes 

til at varetage egne interesser såsom; magt, frynsegoder og imperiebyggeri, der ikke skaber værdi for 

virksomheden og dermed ejerne.  

Kapitalfonde er helt overbevist om, at specielt incitamentsaflønning er med til at mindske sædvanlig 

principal-agent problemer og dermed tilpasse incitamenterne til fordel for både ledelsen og ejerne. 

Kapitalfonden vil oftest gøre ledelsen til medarbejdere i virksomheden. Dette sikrer at virksomhedens ledelse 

får kommittent til investeringen og virksomheden, samt en gevinst ved fondens exit (Brealey, Myeers, Allen, 

2012, side 319-321).  

 

Free Rider problematik  

Free Rider teorien er udviklet af M. C. Jensen (Brealey, Myeers, Allen, 2012, side 319-321), og går ud på at 

en virksomhed kan skabe en øget værdi ved at fjerne de agentomkostninger, som kan opstå ved at en 

virksomheds ledelse foretrækker at investere i projekter med en negativ netto nutidsværdi i stedet for at give 

pengene tilbage til aktionærerne. 
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Kapitalfonden vil derfor gennem kort investeringshorisont (typisk 5-7 år) og høj gearing, tvinge ledelsen til 

at fokusere på virksomhedens frie cash flow - som er nødvendig for at virksomheden kan overholde deres 

gældsforpligtelser til kreditorerne (Brealey, Myeers, Allen, 2012, side 319-321).  

 

Exit 

Kapitalfondenes mål er ikke at eje og drive virksomheden i længere perioder. Den typiske 

investeringshorisont ligger mellem 5 og 7 år, og indenfor denne tid skal virksomheden have skabt den 

ønskede værdi, som blev fastslået, inden investeringen blev foretaget. Timingen omkring kapitalfondens exit 

kan dog blive påvirket af mange både markedsmæssige og samfundsøkonomiske forhold, som kan tvinge 

kapitalfondene til at fastholde ejerskabet længere end planlagt. Omvendt er det også muligt at fondene 

modtager et tilstrækkeligt attraktivt tilbud på deres targetselskab, hvilket naturligt kan lede til et exit før tid 

(Brealey, Myeers, Allen, 2012, side 861-866).  

De tre typiske exit strategier for en kapitalfond er: børsnotering, salg til industriel køber eller salg til anden 

kapitalfond (Secondary Buyout).  
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6 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse, analyserer interne og eksterne forhold omkring et selskab. Formålet ved at 

udarbejde en sådan analyse, er at komme tættere på de strategiske forhold, som påvirker selskabets forretning 

– og dermed hvilket potentiale, der er for en kapitalfond ved at opkøbe Dansk Supermarked. 

De strategiske forhold, som påvirker Dansk Supermarked, er vigtige at kende ved udarbejdelse af det 

fremadrettede budget, da disse strategiske forhold afspejler de forventninger, som der vil være til 

indtjeningsmulighederne i selskabet og derved en direkte faktor i værdiansættelsen af Dansk Supermarked.         

Den eksterne analyse består af en omverdens- og en brancheanalyse, som analyseres ved PEST-modellen og 

Porters Five Forces. PEST-modellen er en omverdens-analyse, en analyse af de makroøkonomiske faktorer. 

Porters Five Forces er en brancheanalyse. Herudover udarbejdes en intern analyse af Dansk Supermarked 

ved Porters værdikæde. De tre analyser sammenfattes til sidst i en SWOT-analyse. 

6.1 PEST-modellen  

Pest-modellen, illustreret i Figur 5, bruges som nævnt ovenfor til at beskrive og analysere Dansk 

Supermarkeds eksterne forhold, som knytter sig til omverden. De faktorer som påvirker Dansk 

Supermarkeds omverden er kendetegnet ved, at Dansk Supermarked ikke selv har nogen indflydelse på, 

hvorfor selskabet må indordne sig herefter. Der vil være uendelige mange faktorer, som kan have potentiel 

indflydelse på Dansk Supermarkeds evne til at skabe værdi. I analysen fokuseres der på de faktorer som 

vurderes at have den største indflydelse på den fremtidige værdiskabelse i selskabet, samt politiske og 

lovgivningsmæssige faktorer, som kan påvirke en LBO-finansiering og Kapitalfond. Sidstnævnte faktorer 

kan påvirke den pris, som kapitalfonden vil kunne købe Dansk Supermarked for. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Pestmodellen (Ole Sørensen, 2012, side 67) - Egen tilvirkning 
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Politiske faktorer 

Politik:  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konkluderer i en analyse af dagligvaremarkedet fra juni 2011, 

at Planloven, der regulerer størrelse og placering af butikker, og Lukkeloven, der regulerer butikkernes 

åbningstider, har været med til at forme en butiksstruktur med mange mindre butikker relativt til 

sammenlignelige lande. Denne butiksstruktur har været uhensigtsmæssig, da den har været med til at holde 

produktiviteten kunstigt nede, fordi mindre butikker alt andet lige er mindre produktive end større butikker 

pga. stordriftsfordele.  

 

Lukkeloven har ligeledes begrænset store butikker i at udnytte deres fulde kapacitet.        

Lukkeloven er næsten fuldt udfaset med virkning fra 2012, dog er der stadig reguleringer af åbningstider på 

helligedage. Liberaliseringen af åbningstiderne har øget konkurrencen om forbrugerne og dermed styrket 

produktivitetstilvæksten i branchen. Ligeledes vil en liberalisering af planloven gavne konkurrencen i 

branchen. Flere store butikker i Danmark kan øge produktiviteten, fordi mange af de mindre og mellemstore 

supermarkeder vil blive erstattet af de mere produktive hypermarkeder. En sådan liberalisering vil gøre det 

mere attraktivt for udenlandske dagligvarekæder at gå ind på det danske marked og dermed vil konkurrencen 

øges. En bortskaffelse af planloven vil betyde, at det vil være muligt at etablere supermarkeder på over 3.500 

kvadratmeter. I dag skal der gives særlig tilladelse til at oprette hypermarkeder og det er ikke nemt at få. Med 

lukningen af flere af Kvicklys større varehuse, er Bilka praktisk talt den eneste butikskæde tilbage med 

hypermarkeder. Bilka har 18 hypermarkeder, som størrelsesmæssigt er mellem 6.500 og 15.000 m2.           

Ifølge den nye Produktivitetskommissions rapport fra 201419, ønsker man at øge produktiviteten ved at 

liberalisere planloven og etablere flere hypermarkeder, – men det afvises af Økonomi- og Indenrigsminister 

Margrethe Vestager, fordi regeringen vil bevare livet og arbejdspladser i de mindre byer.20 

 

Virksomhedsskat: Som en del af regeringens vækstplan, som blev vedtaget i 2013, blev det bestemt at 

selskabs- og virksomhedsskattesatsen skulle nedsættes fra de nuværende 25 % til 22 %. Sænkningen af 

skatten skal indfases over de næste par år, således at den i indeværende år falder til 24,5 %, året efter i 2015 

til 23,5 % for at ende på 22 % i 201621. 

 

Økonomiske faktorer  

Konjunkturfølsom:  Den samlede økonomi påvirker Dansk Supermarked og når den samlede økonomiske 

aktivitet er lav, påvirker det Dansk Supermarked negativt. Selvom Dansk Supermarked er hjulpet godt af en 

                                                      
19 http://produktivitetskommissionen.dk/media/164454/Faktaark.pdf - pr. d. 02.05.14 
20 http://www.information.dk/492779 - pr. d. 02.05.14 
21 http://www.bdo.dk/nyheder/Pages/S%C3%A5dan-indfases-den-nye-selskabs--og-virksomhedsskat.aspx - 
pr. d. 02.05.14 
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diversificeret portefølje af detailvirksomheder, laver forbrugerne alt andet lige mindre impulskøb og færre 

spotvarer havner i kundernes indkøbskurv ved lavkonjunktur. Efter en beskeden fremgang i den samlede 

økonomiske aktivitet på 0,4 % i 2013 er det Nordea Markets forventning, at den danske økonomi vil opleve 

en fremgang over det kommende år svarende til en vækst i BNP på 1,3 % i år og 1,7% i 2015. I Dansk 

Supermarkeds sekundære markeder som Tyskland og Polen forventes en stigning i BNP på hhv. 1,8 % og 

3,6 % for 2014 og 201522.    

 

Privatforbrug: I gennemsnit bruger en dansk forbruger 15 % af deres samlede forbrug på dagligvarer23. 

Således er dagligvaremarkedet et stort og vigtigt marked for forbrugerne. Tabel 4 illustrer at privatforbruget 

har været negativt de seneste år, men forventningerne hertil er, at økonomien er i bedring, hvilket får en 

positiv afsmitning på privatforbruget.       

 

Realvækst i pct. 2011 2012 2013 2014E 2015E 

Privatforbrug i Danmark -0,7 -0,1 0,0 1,3 2,0 

Tabel 4: Realvækst i pct. fra 2011-2015 (Nordea Markets, Økonomisk Perspektiv marts 2014) 
 

I hvor høj grad udviklingen påvirker detailmarkedet, er svært at definere, men det må formodes, at når 

dagligvarer udgør en stor del af rådighedsbeløbet, vil der være en afsmittende effekt, der formentlig vil vise 

sig som vækst på detailmarkedet. 

 

Valutarisiko:  Dansk Supermarked har væsentlige valutakursrisici, der opstår gennem varekøb i fremmed 

valuta. Størstedelen af koncernens varekøb foretages i USD, mens størsteparten af indtægterne og 

kapacitetsomkostningerne er i DKK og EUR. Eksponeringen mod de forskellige valutaer forsøges elimineret 

ved at indgå terminskontrakter (Dansk Supermarked, årsrapport 2012, side 4). 

 

Sociokulturelle faktorer  

E-supermarked: En adfærds ændring, en ændring i forbrugernes købsmønstre til hvordan dagligvarer skal 

indkøbes, kan være under opsejling - nemlig e-handel med dagligvarer.   

Den samlede handel med varer over internettet er steget markant gennem de seneste år, dette har også berørt 

handel med dagligvarer over internettet. E-handel af dagligvarer er dog væsentlig mindre udbredt end e-

handel inden for udvalgsvarer som fx beklædning, elektronik og rejser. En undersøgelse af Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen viser eksempelvis, at kun 10 %24 (2011) af de danske forbrugere har handlet i et e-

                                                      
22 Nordea Markets, Økonomisk Perspektiv Marts 2014, side 6  
23 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen analyse af Dagligvaremarkedet juni 2011 
24 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen analyse af Dagligvaremarkedet juni 2011, side 64 
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supermarked25.  Branchen forventer at e-handel med dagligvarer vil vokse markant i fremtiden, således at e-

handel med dagligvarer vil komme ud til den brede befolkning26.          

 

Der er følgende fordele for forbrugerne ved at handle via e-supermarkeder27: 

• Aldrig længere væk end din computer og 

altid tilgængeligt 

• Slut med parkeringsbøvl 

• Stressende ulvetimer 

• Små børn, der plager.  

• Slut med dyre impulskøb 

• Undgå lange kassekøer  

• Slut med ubelejlige åbningstider 

• Uinspirerende hyldelabyrinter  

• Slut med at bruge kostbar kvalitetstid i - og 

på vej til og fra - supermarkedet. 

       

Demografi: Antal indbyggere i et land spiller en væsentlig rolle for dagligvarebranchen og flere indbyggere 

betyder et større efterspørgselsgrundlag efter dagligvarer. I denne sammenhæng er det derfor interessant at se 

på den demografiske udvikling på de markeder, hvor Dansk Supermarked opererer.  

Af Tabel 5 fremgår det, at United Nations forventer at den globale befolkning vokser med ca. 30 % over de 

næste 36 år. Dog forventes det, at befolkningstallet i Europa vil falde med ca. 5 % i samme periode. Splittes 

tallene op på Dansk Supermarkeds primære markeder, vil man se, at der i Danmark og Sverige forventes et 

stigende befolkningstal på hhv. 12 % og 23 % over de næste 36 år. I Tyskland og Polen forventes 

befolkningstallene at falde med hhv. -12 % og -11 %. 

 

Land/Årstal  2005 2010 2015 2020 2035 2045 2050 

Verden 6.514.095 6.916.183 7.324.782 7.716.749 8.743.447 9.308.438 9.550.945 

Europa 732.907 740.308 743.123 743.569 730.431 716.848 709.067 

Danmark 5.418 5.551 5.662 5.775 6.110 6.277 6.361 

Tyskland 83.836 83.017 82.562 81.881 78.027 74.533 72.566 

Polen 38.206 38.199 38.222 38.158 36.713 34.946 34.079 

Sverige  9.030 9.382 9.694 10.033 10.976 11.588 11.934 

Tabel 5: Indbyggerantal fra 2005-2050 (FN28) – Egen Tilvirkning 
 

 

 

 

                                                      
25 Supermarkeder på nettet som fx Irma.dk, nemlig.dk, Bilka.dk og todoor.dk 
26 http://www.business.dk/detailhandel/e-supermarkeder-kan-godt-konkurrere-paa-pris - pr. d. 02.05.14 
27 http://www.nemlig.com/om-nemligcom/manifestet.aspx - pr. d. 02.05.14 
28 http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/p2k0data.asp pr. 27.3.2014 
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Teknologiske faktorer 

Selvscanningskasser: Dansk Supermarked har i de seneste år eksperimenteret med selvbetjeningskasser, 

som fungerer ved, at forbrugerne selv går op til en scanner og scanner varer ind og betaler i en maskine - 

altså sparer man en kassemedarbejders løn ved denne løsning.      

 

Hånd- scannerterminal: SuperGros har videreudviklet selvscanningskasserne, således at forbrugerne får en 

hånd-scannerterminal med rundt i butikken, så de løbende kan scanne varer, som lægges i indkøbskurven.     

 

Elektroniske hyldeforkanter: SuperGros har i flere af deres Superbest og Spar butikker installeret 

elektroniske hyldeforkanter. Disse muliggør at priserne på butikkens hylder styres centralt på en computer. 

Dermed undgår butikkerne at medarbejderne selv skal printe og skifte prisskilt for hver enkel vare.   

 

Generelt for de teknologiske faktorer er, at tingene gøres nemmere og at der spares mandetimer. 

 

6.2 Porters Five Forces  

Et af elementerne i den strategiske analyse er en brancheanalyse. En brancheanalyse fokuserer på de forhold 

i branchen som har betydning for virksomhedens fremtidige vækst- og indtjeningsmuligheder. Analysen er 

vigtig for kapitalfonden for at vurdere, hvilke muligheder der er for at vækst og udvikling i 

dagligvaremarkedet i de enkelte segmenter, eller om der skal fokuseres på nye markeder, end der, hvor 

Dansk Supermarked allerede er etableret. 

 

Til at analysere branchen anvendes Porters Five Forces-model, som ses i Figur 6. Porter Five Forces anfører 

at branchens vækst- og indtjeningsmuligheder afhænger af fem såkaldte ”kræfter”; Adgangsbarrierer, 

Kundernes- og Leverandørernes styrkeforhold samt Substitutter og Konkurrence i branchen (Ole Sørensen, 

2012, side 69). 
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Figur 6: Porters Five Forces (Ole Sørensen, 2012, side 69) - Egen tilvirkning 

 

Konkurrenceintensitet 

Generelt om branchen: 

Dagligvarebranchen er kendetegnet ved, at der er få store aktører, primært nationale, som sidder på store dele 

af markedet, og flere mindre aktører bestående af både nationale og udenlandske aktører. 

 

Dagligvarebranchen er opdelt i fem forskellige former for butikskoncepter, som vil danne udgangspunkt for 

brancheanalysen (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011):  

• Hypermarkeder - er karakteriseret ved store butikker på over 2.500 m2 med salg af både food 

og non-food som tøj og elektronik. 

• Supermarkeder – er defineret ved dagligvarebutikker med et omfattende fødevaresortiment 

på mere end 400 m2.  

• Minimarkeder - er et supermarked, men med et salgsareal på mindre end 400 m2. 

• Discountbutikker - er karakteriseret ved lave priser og begrænset varesortiment. 

• E-supermarkeder  

 

I de seneste 10 år er der generelt blevet færre minimarkeder, da folk enten efterspørger store super- eller 

hypermarkeder, hvor man kan foretage alle sine indkøb, eller discountmarkeder, hvor man kan handle billigt 

(Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011). 

 

For at analysere konkurrenceintensiteten i de fire markeder; Danmark, Sverige, Polen og Tyskland, hvor 

Dansk Supermarked opererer, er det nødvendigt at se på de enkelte markeder og dets aktører.  

De offentliggjorte tal for de konkrete markeder er fra 2012 (Euromonitor, 2012), da det desværre ikke har 

været muligt at fremskaffe nyere oplysninger. 
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Danmark: 

For at analysere konkurrencesituationen for dagligvaremarkedet i Danmark, er det nødvendigt at belyse de 

nuværende udbydere og deres position i markedet. Ifølge rapporten fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

2011, er markedet karakteriseret ved høj markedskoncentration, med tre store udbydere, som er; Coop 

Danmark, Dansk Supermarked og Dagrofa, som står for knap 89 % af omsætningen i markedet. Dertil 

kommer tre udenlandske udbydere; Rema 1000, Aldi og Lidl der tilsammen står for knap 11 % af salget i 

markedet, men som udelukkende er repræsenteret i discountsegmentet. I Figur 7 fremgår markedsandelene i 

Danmark. 

 

 
Figur 7: Markedsandele i Danmark (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011) – Egen tilvirkning 

 
 

Udviklingen i den danske dagligvarehandel er de seneste år gået mod færre og større aktører på markedet. 

De mindre konkurrenter, som lokale købmænd og mindre supermarkeder, er blevet ofre for liberaliseringen 

af åbningstiderne i 2012, hvor supermarkeder kan have åbent længere i hverdagene og alle søndage. 

Discountmarkedet er det segment i Danmark med størst omsætningsvækst og oplevede i 2012 en stigning på 

6 %. Netto er førende indenfor discountsegmentet i Danmark og har en markedsandel på 11 % af den 

samlede omsætning af dagligvarer. Fakta er den næststørste med 7 %, Rema 1000 den tredjestørste med 5,5 

% og så kommer Lidl og Aldi med ca. 2 % hver (Euromonitor Denmark, 2012).  

 

Rema 1000 er den førende vækstmotor i discountsegmentet. De voksede i 2012 med 15 % og åbnede 16 nye 

butikker i Danmark. Fakta er den næststørste konkurrent og har ligesom Rema 1000 formået at vækste over 

de seneste år ved at lancere de ”billigste priser” i markedet, i modsætning til Netto, som kun marginalt er 

steget i salget. Lidl har ikke formået at følge trop med Rema 1000, og Aldi har de seneste år haft et fald i 

deres omsætning i Danmark og er derfor i gang med en stor relancering af deres butikker for at genvinde 

markedsandele (Euromonitor Denmark, 2012). 
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Hypermarkedet som omfatter Bilka står for 6,1 % af salget i markedet. Der er ikke nogen direkte 

konkurrenter til Bilka, da planloven i Danmark gør, at man sjældent får lov til at åbne nye hypermarkeder. 

 

Supermarkederne som omfatter Super Brugsen med 9, 4 % og Føtex med 9,1 % som de største i markedet. 

Kvivkly og Superbest har hver 6,6 % af salget i markedet, og Spar som ejers af Dragrofa har kun 2,4 %. 

Føtex har som de andre supermarkeder været presset at væksten i discountsegmentet og har tabt marginale 

markedsandele (Euromonitor Denmark, 2012).  

 

Priserne på dagligvarer i Danmark er højere end i andre lande i Europa, når der tages hensyn til afgifter, 

moms og velstand, hvilket indikerer at der er lavt konkurrencepres på dagligvaremarkedet. Men selvom der 

er få udbydere på markedet så er overskudgraden på dagligvarehandel dog lav (overskud på ca. 2 pct. af 

omsætningen) idet der er en stor efterspørgsel og hurtig gennemstrømning af varer, hvorfor der ikke er en 

særlig stor avance på de enkelte produkter (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011). 

Dagligvarekæderne udsender dog hver uge mere end 600 sider med tilbud. Ifølge undersøgelsen fra 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2011) så er mange af mærkevarerne på tilbud i mindst én af 

dagligvarekæderne og tilbudsprisen er ca. 30 % under normal pris. Dette er et tegn på at der konkurreres 

hårdt om at få forbrugerne til at handle i de forskellige dagligvarekæders butikker. 

 

Ifølge Euromonitors prognose for de næste 4 år frem mod 2017, så vil salget i Hypermarkedet stagnere, 

hvilket skal forklares med at det i Danmark ikke er muligt at åbne et hypermarkedet pga. planloven. 

Discountmarkedet spås en fremgang i væksten på 2,3 % om året frem mod 2017. På discountmarkedet har de 

to udenlandske kæder Lidl og Rema 1000 vundet markedsandele på 3-4 % i de seneste år og begge kæder 

planlægger at åbne nye butikker i Danmark, hvilket giver ekstra konkurrence til Netto. 

 

E-supermarkeder i Danmark 

Handel med dagligvarer over internettet, i de såkaldte e-supermarkeder, er i sin spæde start. Dette ses som 

udslag i de aflagte årsrapporter fra e-supermarkederne og de negative årsresultater, som der typisk er ved 

etablering af nye forretningsmodeller (etableringsfasen).  I 2011 var kendskabet til e-supermarkeder 

begrænset, således kunne 43 % af forbrugerne ikke kendte navnet på et specifikt e-supermarked og 90 % af 

forbrugerne havde aldrig handlet via et e-supermarked (Konkurrence og forbrugerstyrelsen). Det vurderes af 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at en øget handel via e-supermarkederne vil øge konkurrencen på 

markedet for dagligvarer som helhed, hvilket vil skabe øget produktivitet. 

 

Den samlede omsætning i e-handlen er på tre år steget med ca. 56 % og det forventes fremadrettet at spille en 

stadig større rolle. E-handel med forbrugerelektronik, rejser og bøger er allerede slået markant igennem. Fx 
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ved forbrugerelektronik, hvor forbrugerne anslår, at de køber 36 pct. af deres forbrugerelektronik over nettet 

(Konkurrence og forbrugerstyrelsen, 2011). Til sammenligning køber 4 % af forbrugerne deres dagligvarer 

over nettet, hvorfor der stadig er et stort uforløst potentiale i handel med dagligvare over internettet. 

 

Fordelene for e-supermarkeder versus traditionelle supermarkeder er følgende: 

• E-supermarkederne kan udnytte stordriftsfordele var at servicere alle kunder fra en eller meget få 

lokationer rundt om i landet.  

• E-supermarkederne er ikke afhængige af at skulle have dyre adresser i bymidter eller i dyre 

indkøbscentre. 

• E-supermarkederne har ikke brug for samme antal medarbejder til at sidde bag kassen, fylde 

varer på hylderne og yde anden service ude i butikkerne. Dog er e-supermarkederne nødsaget til 

at have ansatte til at tage imod ordrer og pakke varerne, samt chauffører til at fragte varerne ud 

til forbrugerne.  

• E-supermarkederne er ikke afhængige af at skulle have åbent i det tidsrum, hvor forbrugerne 

gerne vil købe/bestille deres varer. 

 

Disse stordriftsfordele kan dog ikke komme til udtryk, før den samlede volumen i e-handlen med dagligvarer 

er stor nok. Som Tabel 6 nedenfor illustrer har det været en dyr fornøjelse for nemlig.com og SB online29 at 

være repræsenteret i segmentet for e-supermarkeder.  

 

nemlig.com A/S 2010/11 2011/12 2012/13 

Bruttofortjeneste  5.752 tDKK  26.723 tDKK  49.585 tDKK 

Årets resultat -10.574 tDKK -8.049 tDKK -969 tDKK 

SB online A/S  2011 2012 

Bruttofortjeneste   3.416 tDKK -4.045 tDKK 

Årets resultat  -3.010 tDKK -5.729 tDKK 

Tabel 6: Nemlig.com og SB online (Årsrapporter) – Egen tilvirkning 
 

Sverige: 

De tre største dagligvarekæder i Sverige er ICA, Coop Sverige og Axfood, som står for 64 % af salget i 

Sverige (2012-tal), hvor ICA er størst med 34,5 % og har et meget stort brand i Sverige. De tre største 

aktører har supermarked, hypermarked og minimarked i deres koncepter. 

9,1 % salget i Sverige kom fra Systembolaget, som står for salg af alkohol og tobak - reguleret af den 

svenske stat. Den resterende del af salget er fordelt på flere mindre aktører, hvor Nettos andel i 2012 

udgjorde 1,7 % af det samlede salg (Euromonitor Sweden, 2012).  

                                                      
29 SB = SuperBest 
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Oversigten over dagligvarekæder fremgår af Tabel 7 nedenfor. 

Dagligvarekæder Markedsandel i % af salg i Sverige (2012 tal) Butikskoncept 

ICA 
34,5 % 

Hyper- og supermarked 

COOP 16,2 % Hyper- og supermarked 

Axfood 13,4 % Hyper- og supermarked 

Systembolaget 9,1 % alkohol drinks 

Bergendhals 3,8 % Hyper- og Supermarked 

Lidl 2,4 % Discount 

Netto 
1,7 % 

Discount 

Tabel 7: Markedsandele for dagligvarekæder i Sverige (Euromonitor Sweden, 2013) – Egen tilvirkning 
 

Den største omsætning i markedet kommer fra supermarkedet på SEK 117,2 billioner, efterfulgt af 

hypermarkeder på SEK 60,9 billioner. Supermarkederne har været veletableret i Sverige i årtier og i de 

seneste år har de oplevet en moderat stigning i omsætning, mens antallet af butikker er faldet. 

Hypermarkedet oplevede til gengæld en stigning på 5 %, som primært var drevet af de største aktører i 

markedet ICA og Coop (Euromonitor Sweden, 2012).   

 

I 2012 så man en vækst på 10 % i discountbutikkerne, hvor de to største aktører er henholdsvis tyske Lidl og 

danske Netto, som i 2012 stod for 96 % af omsætning i discountsegmentet med 311 ud af 324 butikker. 

Udover Lidl og Netto er der det svenske mærke Pekås med 13 butikker og norske Rema 1000, som dog har 

valgt at lukke deres butik i Sverige.  

Netto’s primære konkurrent i discountsegmentet er tyske Lidl, men også Coop og ICA er store konkurrenter, 

som udbyder discountvarer i deres hypermarkeder, som er vokset meget i Sverige (Euromonitor Sweden, 

2012). 

 

Tendensen i Sverige er at folk er blevet meget prisbevidste og ønsker et stort produktudvalg, hvilket ses af 

Euromonitors prognose for de næste 4 år. Euromonitor har lavet et forecast for dagligvaremarkeds udvikling 

frem mod 2017, hvor de ser en stor stigning indenfor discount- og hypermarked segmentet. Antallet af 

discountbutikker er ifølge prognosen estimeret fra i dag 324 til 405 i 2017, hvilket betyder en stigning i 

omsætning på op til 4,8 % om året. Også i hypermarkedet forventes der en fremgang på 2,8 % om året over 

de næste 4 år. 
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Der er på baggrund af Euromonitors forecast, et stort marked for Netto at erobre i den nordøstlige del af 

Sverige, da Netto primært ligger i Vest- og Sydsverige, mens Lidl har butikker de fleste stedet i Sverige. Det 

anslås at der bor omkring 2,1 mio i Stockholm ud af den samlede befolkning i Sverige på 9,5 mio. - hvorfor 

der her er et kundepotentiale for Netto.   

 

Salg af dagligvarer via e-handel bliver mere populært i Sverige. Det har ikke været muligt at få oplyst 

konkrete tal på salget via e-handel, men især færdigpakkede shoppingbags med mad er lige startet og det 

vurderes ifølge Euromonitors analyse, at der er et kæmpe potentiale for dette marked i Sverige, hvilket kan 

presse de eksisterende fysiske dagligvarebutikkers omsætning på sigt. 

Flere af de større dagligvarekæder har derfor valgt at investere mange penge i websites for at tiltrække e-

handlere. Flere af kæderne har bl.a. indgået samarbejde med andre kæder i detailbranchen, hvor de får tilbud 

og rabatordninger. Et eksempel er Coop Sverige, som har indgået et samarbejde med RNB Retali & brands 

som er det fjerde største tøjfirma i Sverige, om en rabatordning såfremt man handler i deres butikker. 

Netto har endnu ikke budt ind på dette marked, og der ikke tegn på at Dansk Supermarked har planer om at 

åbne for E-handel i Sverige, hvilket kan blive en trussel på sigt for Dansk Supermarked (Euromonitor 

Sweden, 2012). 

 

Polen: 

Det polske marked for dagligvarer har oplevet en vækst på 4 % i 2012. Den største aktør i markedet er 

portugisiske Jeronimo, som stod for 15,3 % af salget i 2012. Jeronimo opererer indenfor discount segmentet. 

Herudover er der Eurocash som har 8,3 % og Tesco og Carrefour på henholdsvis 7,5 % og 5,9 %, som 

primært opererer indenfor super- og hypermarkedet. De resterende aktører har en mindre andel af markedet, 

hvor tyske Lidl og Netto er henholdsvis 2. og 3. største aktører indenfor discountsegmentet, hvilket fremgår 

af Tabel 8 (Euromonitor Poland, 2012). 
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Dagligvarekæder  Markedsandel i % af salg I Polen (2012 tal) Butikskoncept 

Jeronimo Martins Dyst SA 15,3 % Discount 

Grupa Eurocash SA 8,3 % Supermarked 

Tesco Polska 7,5 % Super- og Hypermarked 

Carrefour Polska Sp. 5,9 % Super- og Hypermarked 

Auchan Polska Sp. 3,9 % Hypermarked 

Real Sp 
3,3 % 

Hypermarked 

Lidl Polska 
2,6 % 

Discount 

Polomarket 2,2 % Supermarked 

ITM Polska 2,1 % 

Hyper-, Super- og 

Discount 

Netto Sp. 1,7 % Discount 

Tabel 8: Markedsandele for dagligvarekæder i Polen (Euromonitor Poland, 2013) – Egen tilvirkning 
 

Den største omsætning i Polen kommer fra uafhængige købmænd, som står for PLN 35,8 mio., efterfulgt af 

discountmarkedet på PLN 33,1 mio. og hypermarked på PLN 30,4 mio., samt supermarkedet på PLN 27,5 

mio. Salget i discountmarkedet steg i 2012 med 10 %, hvor super- og hypermarkedet steg med hver 9 % 

(Euromonitor Poland, 2012).  

 

I Polen er discountbutikkerne primært etableret uden for storbyerne, samt i mindre byer, hvor de har oplevet 

en stor fremgang i salget.  De store kæder som Carrefour og Tesco har primært ligget i store og mellemstore 

byer, men er begyndt at etablere sig i mindre byer i konkurrence mod discountbutikkerne. 

Tendensen i det polske marked er gået mod brug af færre penge på dagligvarer og fokus på private label 

produkter, som er attraktive i pris og erstatter mærkevarer, hvilket findes i stor stil i både discount-, super- og 

hypermarkedet. De mindre uafhængige købmænd har pga. pris-bevidstheden iblandt forbrugerne forsøgt at 

lave et modtræk i markedet ved at lancere billigere priser på deres varer, men på grund af et begrænset 

udvalg og kortere åbningstider, har de ikke været i stand til at konkurrere med de store aktører i hyper-, 

super- og discountmarkedet. Flere uafhængige købmænd overvejer derfor, eller har allerede solgt deres 

butikker til de store internationale kæder for at undgå konkurs, som følge af konkurrencen i markedet 

(Euromonitor Poland, 2012). 

 

Ifølge Euromonitors prognose for de næste 4 år, så vil der ske en stor stigning indenfor discount-, super og 

hypermarked segmentet. Antallet af discountbutikker er ifølge prognosen estimeret fra i dag 2.958 til 3.673 i 
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2017, hvilket betyder en stigning i omsætning på op til 5,5 % om året. Der er altså et stort potentiale i det 

polske marked, men der er stor konkurrence om kunderne, og de større aktører i markedet har meget fokus 

på åbning af nye butikker, især i de mindre byer, hvor discountbutikkerne ligger. 

 

E-handel er voksende i Polen, da flere og flere arbejder længere, og derfor ikke har tid til at handle i fysiske 

butikker.  I 2012 var der onlinehandel for 23 mia. PLZ i Polen og der forventes yderligere mia. vækst i 2013. 

Flere selskaber herunder Tesco har lanceret E-handel. (Euromonitor Poland, 2012).  

 

Tyskland: 

De tre største dagligvarekæder i Tyskland er Edeka Zentrale med en markedsandel på 20,5 %. Edeka er 

førende indenfor supermarkeder. Lidl, Aldi, Rewe Markt, Kaufland er de næststørste – alle med en 

markedsandel på ca. 7 %, primært indenfor discountmarkedet.  Den resterende del af salget er fordelt på flere 

mindre aktører, hvor Nettos andel i 2012 udgjorde 0,6 % af det samlede salg, se Tabel 9 (Euromonitor 

Germany, 2012).  

 

Dagligvarekæder Markedsandel i % af salg i Tyskland (2012 tal) Butikskoncept 

Edeka 
20,5 % 

Discount, super- og 

hypermarked 

Lidl 
8,7 % 

Discount 

Aldi Süd 
7,4 % 

Discount 

Rewe Markt  
7,1 % 

Discount 

Kaufland 
6,8 % 

Discount 

Aldi Nord 
5,9 %  

Discount 

Metro Group 
4,3 % 

Discount, super- og 

hypermarked 

Penny-Markt 
3,9 % 

Discount 

Edeka  
1,8 % 

Discount 

Globus Warenhus 
1,8 % 

Discount 

Netto Supermarkt 
0,6 % 

Discount 

Tabel 9: Markedsandele for dagligvarekæder i Tyskland (Euromonitor Germany, 2013) – Egen tilvirkning 
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Det tyske marked er kendetegnet ved, at det er domineret af mange store tyske kæder, som har eksisteret i 

årevis på det tyske marked, og som dækker hele det tyske marked. Det er derfor svært at udvide på det tyske 

marked, og derfor er mange af de tyske kæder begyndt at se mod udlandet. 

For Nettos vedkommende har det været udfordrerne at erobre større markedsandele, men det er dog lykkedes 

i mindre grad fra 0,5 % i 2008 til 0,6 % i 2012 af det samlede salg af dagligvarer i Tyskland (Euromonitor 

Germany, 2012). 

 

Det tyske marked har ikke oplevet nogen signifikant ændring i tyskernes forbrugsmønstre. I Tyskland er der 

meget fokus på pris, og derfor vil nedgangen fortsætte for de mindre supermarkeder, som ikke kan 

konkurrere på prisen med discountbutikkerne. Samtidig har de tyske discountbutikker øget deres 

produktudvalg til at omfatte premium produkter for at imødegå et større udvalg til kunderne og forbedre 

deres profitmargin. Det forventes at discountmarkedet vil vokse med 0,6 % frem mod 2017. 

 

Super- og hypermarkederne har oplevet en mindre fremgang i væksten i 2012, hvilket til dels skyldes de 

tyske kunders ønske om one-stop-shopping, samt en mindre stigning i non-food produkter. 

Forbedringer i den tyske økonomi vil dog alt andet end lige få tyskerne til at fokusere på andre prisklasser 

end discountsegment, hvorfor der ifølge Euromonitor forventes en mindre fremgang for super- og 

hypermarkederne på henholdsvis 0,4 % og 0,3 %.  

 

Salg af dagligvarer via e-handel er ikke særligt udbredt i Tyskland grundet at der i nuværende stund ikke er 

et velfungerende distributørnet i Tyskland, og derfor er e-handelen begrænset til de større byer. Det har ikke 

været muligt at få oplyst konkrete tal på salget via e-handel, men det forventes ifølge Euromonitors analyse, 

at det vil etablere sig på sigt.  

 

Leverandørens styrkeforhold 

Der er en høj koncentration af leverandører indenfor dagligvaremarkedet i Danmark. Dette skyldes bl.a. at 

der i dagligvaremarkedet er betydelige stordriftsfordele. Stordriftsfordelene betyder at større leverandører er i 

stand til at producere varer billigere end mindre leverandører.  

Der er typisk én til tre store leverandører indenfor hver produktkategori, som står for størstedelen af salget. 

Dette gør at de store leverandører står i en stærk position overfor mindre leverandører og dagligvarekæderne. 

Tilsvarende er der også en høj koncentration af dagligvarekæder, hvilket giver dagligvarekæderne en 

betydelig forhandlingsstyrke over for leverandørerne, da leverandørerne er afhængige af at omsætte til dem 

til fordelagtige indkøbspriser for at kunne overleve i markedet (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011).  

 



Side 36 af 88  
 

Ifølge Konkurrence- og forbrugerstyrelsens undersøgelse, er det kun leverandører af de største mærkevarer, 

som f.eks. Kellog’s, som står stærkt overfor dagligvarekæderne, og kan bestemme pris og placering af deres 

varer i butikkerne, idet dagligvarekæderne risikerer at miste kunder, såfremt varen ikke er repræsenteret i 

butikken. Ellers kan leverandøren kun i begrænset omfang få indflydelse på beslutningerne i butikkerne 

f.eks. ved at betale en pris for en særlig placering af deres varer i butikkerne. Der er i undersøgelsen, fra 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, ikke fundet nogen eksempler på at leverandørerne har medbestemmelse 

over udbuddet fra konkurrerende leverandørers varer i butikkerne. Der er derfor ingen tegn på at de store 

leverandører har så stor indvirkning på udbuddet i butikkerne, at de direkte kan bruge deres position til at 

udkonkurrere andre leverandører i markedet og styrke position overfor dagligvarekæderne.  

 

De tre store dagligvarekæders forhandlingsstyrke i forhold til leverandørerne forstærkes af, at de øvrige 

aktører; Retain Gruppen, Lidl og Aldi kun består af rene discountkæder, der for mange leverandører ikke er 

reelle alternativer til de tre store kæder (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011). Samtidig er det svært 

for nye leverandører at komme ind på markedet, da det kræver enorme ressourcer for at kunne konkurrere 

med de største leverandører i markedet og leve op til dagligvarekædernes krav.  

 

Dagligvarekæderne har desuden en øget omsætning af deres egne mærker kaldet ”Private Labels”. Private 

labels findes oftest i tre kategorier; discountvarer, basisvarer og luksusvarer, så butikkerne kan tilbyde alle 

sortimenter til deres kunder, da de fleste kunder foretrækker at kunne handle det hele i den enkelte butik. 

Kæderne ejer mærkerne og indgår kontrakter med enkelte leverandører om, at de kun må handle med deres 

kæde, hvis de skal producere til dem, hvilket begrænser leverandørens forhandlingsstyrke overfor kæderne.  

Markedet for Private Labels har været stigende i de seneste år og fyldte 22 % af salget i 2010, hvorfor det 

øger presset på leverandørerne. Samtidig vokser loyaliteten overfor dagligvarekædernes ”mærker”, hvilket 

styrker dagligvarekædernes forhandlingsstyrke overfor leverandørerne (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 

2011). 

 

De tre største, og især Dansk Supermarked, som har ca. 36 % af markedsandelen i Danmark, står samlet set i 

en stærk forhandlingsposition overfor leverandørerne. Alle dagligvarekæderne har meget skrappe krav til 

rabatter, markedsføringsbidrag, private label produktion, kredittider og leveringsbetingelser. 

Især kravene til markedsføringsbidrag fra leverandørerne er vokset gennem årene og løber op i store beløb 

som et led i at få en samhandelsaftale med dagligvarekæden (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011).  
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Substitution 

Konkurrencen for substituerende produkter er høj i dagligvaremarkedet, da butikkerne fører mange 

forskellige mærkevarer i mange forskellige prisklasser. Det er derfor relativt nemt for forbrugerne at vælge et 

alternativt produkt.  

 

Tilbudskulturen i dagligvarebranchen gør at priserne på mange af de mest efterspurgte dagligvarer skifter fra 

uge til uge og fra kæde til kæde, hvilket giver høje søgeomkostninger for forbrugerne, fordi det tager tid at 

identificere de bedste priser i markedet. Skifteomkostningerne til et substituerende produkt er derfor 

afhængig af, hvordan forbrugerne identificerer deres valg af produkter, og hvor de befinder sig i forhold til 

butikkerne i landet.  

I Danmark anses skifteomkostninger til en substituerende dagligvarekæde eller produkt for lave, idet der er 

høj butikstæthed, som følge af planloven. Generelt i hele Europa er butikstætheden væsentlig lavere, da 

planloven ikke eksisterer (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011).  

 

Ser man på den enkelte koncerns sammensætning af butikskoncepter, så har Dansk Supermarked, Coop 

Danmark og Dagrofa alle butikker indenfor butikskoncepterne super-, mini og discountmarkedet, som fører 

forskellige mærkevarer og priser. Derfor er det ikke isoleret set en trussel for Dansk Supermarked så længe 

forbrugerne substituerer til produkter i andre af virksomhedens butikskoncepter i Danmark. 

I udlandet er substitutionen dog en høj trussel, idet Danske Supermarked kun er repræsenteret ved Netto.  

 

Flere af supermarkederne har i de seneste år valgt at tilbyde billige alternativer til mærkevarerne, som 

eksempelvis deres egne private label produkter. Det gør de for at adskille sig fra konkurrenterne og undgå at 

forbrugerne vælger at købe deres produkter andet sted. Dette skaber en stor udfordring for Dansk 

Supermarked i udlandet, hvor de har et begrænset udvalg af private label produkter i Netto.  

 

En større udbredelse af e-supermarkeder kan også få kunderne til at vælge at substituere med handel af 

dagligvarer via nettet, hvilket vil udfordre Dansk Supermarked som endnu ikke har valgt at satse på e-

handel.  

 

Substitution af dagligvarer anses generelt for høj i udlandet, hvor den er lavere i Danmark, da Dansk 

Supermarked sidder på størstedelen af markedet og kan tilbyde mange mærkevarer indenfor alle 

butikskoncepter. 
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Kundernes styrkeforhold 

Den omfattende tilbudsstruktur på markedet er med til at øge normalpriserne på dagligvarer for at finansiere 

tilbudspriserne. Forbrugerne som derfor ønsker at sikre sig de lave tilbudspriser har alt andet lige store 

søgeomkostninger efter tilbud i de enkelte kæder, hvilket hæmmer deres forhandlingsstyrke overfor 

dagligvarekæderne.  

 

Forbrugerne angiver også at de lægger stor vægt på bekvemmelighed. Butikken skal ligge tæt på arbejde 

eller bopæl, og alle indkøb skal kunne foretages i samme butik, hvilket hæmmer deres forhandlingsstyrke 

afhængigt af, hvor de befinder sig i landet. I Danmark er der en høj butikstæthed i forhold til Europa, hvorfor 

Kundernes forhandlingsstyrke kan være højere i Danmark end i resten af Europa (Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen, 2011).   

 

Der er som nævnt før, høj koncentration af dagligvarekæder, hvilket begrænser kundernes valg af andre 

kæder og dermed kundernes forhandlingsstyrke. 

 

Adgangsbarrierer  

Dagligvaremarkedet er kendetegnet ved, at der er få store aktører i markedet, som har stordriftsfordele og 

kan indkøbe billigt hos leverandørerne og tilbyde konkurrencedygtige priser, da overskudgraden i 

dagligvaresektoren er lav i forhold til andre byerhverv, hvorfor det er svært at komme ind på markedet som 

en mindre aktør. 

 

Tyskland: 

Det tyske marked er kendetegnet ved, at det er domineret af mange store tyske kæder, som har eksisteret i 

årevis på det tyske marked, og som dækker hele det tyske marked. Det er derfor svært at udvide på det tyske 

marked, og derfor er mange af de tyske kæder begyndt at se mod udlandet, hvilket også har resulteret i at der 

ikke er kommet nye spillere i markedet (Euromonitor Germany, 2012). 

 

Polen: 

Det polske dagligvaremarked oplever en stor vækst set i forhold til de andre markeder, som Dansk 

Supermarked opererer på. Selvom der er mange aktører i markedet er markedsandelen mindre blandt mange 

aktører og derfor kunne en ny stor udenlandsk aktør godt komme ind på det polske marked. Ifølge 

Euromonitor har bl.a. Walmart overvejet at gå ind i markedet. 
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Sverige: 

Der var ingen nye spillere i 2012 i det allerede modne svenske marked med store og konkurrencedygtige 

aktører. Det vurderes at nye aktører vil være meget forsigtige og vil have svært ved at erobrere 

markedsandele fra de eksisterende (Euromonitor Sweden, 2012).  

 

Danmark: 

Der er væsentlige adgangsbarrierer for nye dagligvarekæder på markedet, fordi det er præget af store 

udbydere, som har stordriftsfordele og står for 89 % at omsætningen. Siden 1970’erne er der kun kommet tre 

nye dagligvarekæder, Retain Gruppen, Lidl og Aldi, og alle tre er udelukkende repræsenteret med 

discountbutikker. De udgør dog den største trussel mod Dansk Supermarked, da discountmarkedet er vokset 

og i dag udgør ca. 43 pct. af alle butikkerne i markedet. De udenlandske udbydere Rema 100030 og Lidl31 har 

planlagt yderligere at åbne nye discount butikker i landet. 

 

Årsagen til at der ikke er andre nye konkurrenter på markedet skyldes hovedsagligt planloven, som 

forhindrer nye udbydere i at etablere større supermarkeder i Danmark. Såfremt planloven på sigt liberaliseres 

kunne man forestille sig, at eksempelvis udenlandske kæder, som Tesco og Walmart, kunne være interesseret 

i at etablere sig på det danske marked.  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nævner i deres undersøgelse, at informationsudveksling, som The 

Nielsen gruppen udbyder til deres kunder (dagligvarekæder og leverandører), kan bidrage til at reducere 

adgangsbarrierer for både eksisterende og nye dagligvarekæder, da de hurtigt kan få informationer om 

efterspørgsel og produktpriser som et led i strategien for at oprette nye butikker. 

 

E-handel: 

En anden trussel for Dansk Supermarked er konkurrencen fra nye e-supermarkeder. E-supermarkeder har 

nogle fordele i forhold til traditionelle dagligvarebutikker og kan via stordriftsfordele opnå væsentlig 

besparelse på udgifter til f.eks. dyre huslejer. E-supermarkederne står dog stadig over for nogle udfordringer 

i form af transport samt pakning og levering af varer, da der er begrænset holdbarhed, og e-

supermarkedernes udbredelse er i dag fortsat beskeden. 

Ifølge Euromonitors prognose vil det danske marked for e-supermarked vokse med en årlig vækst på 5 % de 

næste 4 år. I både Polen og Sverige vil e-handlen også stige, hvorfor e-handel på sigt vil udgøre en større 

trussel til Dansk Supermarked, da de som nævnt før ikke har valgt at gå ind i e-handel endnu. 

                                                      
30 http://detailfolk.dk/detailnyheder/rema_1000_i_millionfremgang.html pr.7.5.2014 
31 http://www.dhblad.dk/arkiv/2011/04/danskhandelsblad2011_uge4_s08.pdf pr.7.5.2014 
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6.3 Intern analyse ved Porter’s værdikæde 

Til at analysere Dansk Supermarkeds værdiskabelse benyttes Porters værdikædeanalyse, illustreret i Figur 8. 

En værdikæde analyse er et middel til at beskrive aktiviteterne i og omkring en virksomhed og relatere dem 

til en vurdering af den konkurrencemæssige styrke af virksomheden i forhold til sine konkurrenter32. Da 

analysen er en intern analyse af virksomhedens værdiskabelse, kan det være svært som ekstern analytiker at 

komme helt tæt på selve værdiskabelsen. Da den tilgængelige information er begrænset, kan det være svært 

at identificere gode og dårlige interne processer33.  

 

 

 
Figur 8: Porters værdikæde (www.toolbox.systime.dk) 

 
 

 

Porter’s model er opbygget af primære aktiviteter og støtteaktiviteter. De primære aktiviteter er den fysiske 

fremstilling af varen, og salg og levering til forbrugeren. Støtteaktiviteterne er grundlaget for de primære 

aktiviteter, men begge aktiviteter er gensidigt afhængige af hinanden. 

  

Dansk Supermarked har oprettet en fælles kommerciel-platform, bestående af IT-, økonomi-, logistik-, 

indkøb, juridisk- og en HR-afdeling m.fl.34. Denne fælles platform skaber stordriftsfordele, som understøtter 

hvert enkel butik uanset om det er en Bilka, Føtex, Netto eller Salling og tager sig af alle støttefunktionerne, 

som er med til at give butikkerne omkostnings- og kvalitetsfordele i markedet.  
                                                      
32 Financial Statement Analysis, side 191. 
33 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang, side 85 
34 http://dansksupermarked.dk/om-os/koncern/koncernstruktur/ pr.7.5.2014 
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Dansk Supermarked driver en portefølje af detailvirksomheder under en multibrandstrategi. 

Multibrandstrategien betyder at Dansk Supermarked tilbyder forbrugerne discountbutikker, supermarkeder, 

hypermarkeder og stormagasiner.    

Dansk Supermarked opnår gennem denne multibrandstrategien at mindske risikoen, ved at være mindre 

afhængig af hver enkelt detailvirksomhed. Det giver også Dansk Supermarked muligheden for at ramme 

flere målgrupper på markedet, da markedet ikke forbinder de enkelte mærker med Dansk Supermarked, men 

som uafhængige detailvirksomheder, hvorved Dansk Supermarked opnår muligheden for at dække en større 

gruppe af forbrugere.  

 

 

Multibrandstrategien i kombination med den fælles kommercielle-platform giver fordele, såsom: 

• Omkostningsminimering på butiksniveau, da de enkelte butikker sparer diverse afdelinger væk  

• Fokus hos de enkelte butikker på service frem for administration 

• Stærk forhandlingsposition overfor leverandører     

• Gode muligheder for frasalg og tilkøb af nye detailvirksomheder  

 

 

6.4 Delkonklusion strategisk analyse (SWOT) 

De overordnede konklusioner fra den strategiske analyse, samles i SWOT-analysen nedenfor, hvor de 

enkelte punkter placeres i enten virksomhedens styrker, svagheder, muligheder eller trusler. 

 

SWOT-analysen er god til at sammenfatte de value drivers, som påvirker Dansk Supermarkeds strategiske 

position. Value driverne skal bruges senere i opgaven, når der skal udarbejdes et budget.    

   

I den eksterne analyse blev der gennemgået, hvordan dagligvaremarkedet var påvirket af politiske 

beslutninger såsom lukkeloven og planloven. Disse love er en udefrakommende faktor og har en meget stor 

og afgørende virkning på, hvordan markedet for dagligvarer ser ud i dag, og hvordan det kommer til at se ud 

i fremtiden. 

 

Det blev gennemgået, hvordan markedet for e-supermarkeder, kan være det næste under opsejling. Således 

vil en ændring i forbrugernes købsmønstre hurtigt kunne sætte gang i e-markedet for dagligvarer. Det kan 

godt undre en lidt, at Dansk Supermarked ikke er repræsenteret på dette marked endnu, men dette må være 

en strategisk beslutning. E-supermarkederne har det svært, således har de endnu ikke leveret overskud - det 

kan tænkes, at Dansk Supermarked vil lade de andre ”åbne” dette marked og så selv hoppe med på vognen, 
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når der er volumen nok til at kunne generere overskud. Dette kan også være en farlig taktik, da forbrugerne 

så har vænnet sig til nemlig.com eller Irma.dk.       

 

Den samlede konkurrenceintenssitet er meget hård, primært som følge af store stærke kapitaludbydere. I 

Danmark er konkurrencen særdeles hård på discountmarkedet. Pt. må det siges at Rema 1000 er den 

betænkeligste konkurrent, idet de stjæler markedsandele og er meget aggressive i åbning af nye butikker. 

Som konsekvens af tab af markedsandele har Aldi proklameret en stor relancering af deres butikker for at 

genvinde de tabte markedsandele - det kan sætte yderligere pres på discountmarkedet i Danmark 

fremadrettet. 

  

Dansk Supermarked har via Bilka, monopol på hypermarkedet, som udgør 6,1 % af salget af det samlede 

dagligvaremarked. Såfremt planloven liberaliseres har Dansk Supermarked, en enorm fordel, da Bilka er 

kendt af de fleste danskere og dermed skal der ikke iværksætte en større markedsføringskampagne, modsat et 

nyt hypermarked brand.       

  

I Sverige er der gode muligheder for at Netto kan ekspandere, idet der ikke er en stor koncentration af 

udbyder af discountbutikker - der er således kun Netto og Lidl.  Der er naturligvis konkurrence fra Coop og 

ICA, som udbyder discountvarer i deres hypermarkeder. Hypermarkeder er et stigende segment i Sverige.   

  

I Polen er markedet for dagligvarer ved at skifte fra uafhængige købmænd til større kapitalkæder. Der er hård 

konkurrence fra Carrefour og Tesco, men det vurderes at Dansk Supermarked også vil kunne få andel i 

markedet, ved at åbne eller købe nye butikker.  

 

Tyskland er domineret af store tyske kapitalkæder, hvilket gør der ekstremt svært for Dansk Supermarked at 

få fat i en ordentlig del af markedet. Endvidere er den tyske økonomi i bedring, og dette vil alt andet lige få 

tyskerne til at fokusere på andre prisklasser end discountsegmentet. Da Dansk Supermarked kun opererer 

med Netto i udlandet vurderes det ikke at være et optimalt tidspunkt at satse på det tyske marked.  

 

Alt dette er opridset i en Swot-analyse i Tabel 10. 
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Styrker  Svagheder 

• Står stærkt overfor leverandører 

• Stordriftsfordele 

• Monopol på hypermarkedet (DK) 

• Multibrandstrategi 

• Gode brands 

 

• Stor konkurrence i markedet 

• Markedet er præget af lave 

overskudsgrader 

• Ingen e-handel med dagligvarer 

 

Muligheder Trusler  

• Ekspandere på vækstmarkeder  

• Udvikling af e-handel og apps 

• Planloven liberaliseres  

• Indbyggerantallet forventes at stige 

i Danmark og Sverige 

• Selvscanningskasser  

• Hånd- scannerterminal  

• Elektroniske hyldeforkanter 

 

• Tab af markedsandele til store 

udenlandske kapitalkæder. 

• Brandværditab 

• Afgifter 

• Politiske indgreb 

• Indbyggerantallet forventes at 

stagnere i Tyskland og Polen 

Tabel 10: Swot-analyse - Egen tilvirkning 
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7 Regnskabsanalyse  

Regnskabsanalysen har til formål at vurdere og analysere den økonomiske udvikling. Regnskabsanalysen og 

den strategiske analyse vil til sammen danne grundlag for den fremadrettede budgettering og dermed 

værdiansættelsen af Dansk Supermarked. Regnskabsanalysen vil tage udgangspunkt i de seneste 6 års 

regnskaber fra 2008-2013.      

 

Regnskabspraksis 

Dansk Supermarked aflægger årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og er revideret 

af KMPG uden revisorforbehold i hele regnskabsperioden fra 2008-2013.  

Ændringer i regnskabspraksis er løbende indarbejdet i årsregnskaberne, og det er derfor ikke vurderet at det 

har været nødvendigt at foretage korrektioner i de rapporterede regnskabstal for at sikre kontinuitet for 

regnskabsperioden. 

 

7.1 Reformulering 

Dansk Supermarkeds resultatopgørelse og balance reformuleres, hvilket indebærer en adskillelse af 

driftsaktiviteten fra finansieringsaktiviteten. Dette gøres så den primære kilde til den fremtidige 

værdiskabelse bedre kan analyseres. Den officielle årsrapport har til formål at vise den samlede 

værditilvækst, hvor reformuleringen har til formål at vise værditilvæksten fra driften.   

 

Den reformulerede resultatopgørelse og balance er vedlagt i bilag 1 og 2. 

 

Ikke bogførte leasingforpligtigelser  

Der er i regnskabet anført operationelle leasingforpligtigelser (biler, driftsmateriel mv.) for 116 mio. kr., som 

forfalder inden for 5 år og som ikke er medtaget i balancen. Selve leasingforpligtigelsen kunne anføres som 

rentebærende gæld, men da leasingydelsen ikke kan opdeles i rente- og driftsomkostninger, holdes det 

udenfor reformuleringen. 

 

7.2 Rentabilitetsanalyse - DuPont model  

Den reformulerede resultatopgørelse og den reformulerede balance, analyseres ved hjælp af den udvidede 

DuPont-model, som ses nedenfor i Figur 9. Formålet med DuPont pyramiden er, at den dekomponerer 

rentabiliteten i Dansk Supermarked, således at det bliver nemmere at se, hvor virksomheden skaber værdi, og 

hvor den destruerer værdi (Ole Sørensen, 2012, side 210). 
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Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i egenkapitalens forretning (ROE) og analyserer de underliggende 

drivere, der er opdelt i henholdsvis driftsaktivitet og finansieringsaktivitet.  

 

 
Figur 9: Duponts pyramide (Ole Sørensen, 2012, side 210) – Egen tilvirkning 

 

For at rentabilitetsanalysen skal danne en fornuftig forståelse af selskabet, samt niveauet og udviklingen i 

nøgletallene, vil nøgletallene blive benchmarket op imod en Peergruppe af konkurrenter i markedet. I 

peergruppen er det valgt at inddrage selskaberne; Aldi, Rema 1000, Dagrofa og Coop, som vurderes at være 

de største konkurrenter til Dansk Supermarked i Danmark, hvor 70 % af Dansk Supermarkeds omsætning 

kommer fra. I analysen vil Dansk Supermarked primært blive sammenlignet med Coop, da koncernernes 

setup ligner om hinanden.  

 

7.3 Dekomponering af ROIC 

ROIC, afkastningsgrad på investeret kapital, måler hvor rentabelt en virksomhed er i stand til at udnytte sine 

driftsaktiver til at skabe driftsoverskud. ROIC drives af de underliggende value drivere, overskudgrad (PM) 

og aktivernes omsætningshastighed(ATO.) Formlen for ROIC er: 

���� = �� ∗ 	
� 

 

PM måler overskuddet pr. salgskrone fra virksomhedens driftsaktivitet, og er dermed et nøgletal for 

indtægts-omkostningstilpasningen i virksomheden. ATO måler salg pr. investeret kapitalkrone fra 

virksomhedens driftsaktiver (Ole Sørensen, 2012). Formlen for PM og ATO er: 

�� =	
����

�������
	�		
� =	

	������	��

�������
 

 

I Tabel 11 ses udviklingen i ROIC for perioden 2009-2013.  
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Tabel 11: ROIC Dansk Supermarked - Egen tilvirkning 

 

ROIC har været faldende i perioden fra 2009-2013 fra 16,4 % til 10,9 %, med undtagelse af 2011, hvor 

ROIC steg til 35,1 %. Årsagen til at ROIC steg i 2011 skyldes en engangsindtægts på 3,7 mia. kr. fra salget 

af Netto i England. Reguleres der for indtægtsposten i regnskabet ville ROIC have været 12,8 %, hvorfor den 

faldende trend fortsatte i 2011.  

I 2012 er der ligeledes en engangsindtægt på 18 mio. kr., som også er henført til salget af Netto i England, og 

en korrektion af indtægten ville have påvirket ROIC med et fald fra 8,1 % til 8,0 %.  

 

Faldet i ROIC over perioden skyldes at ATO og PM begge har været faldende, og at Dansk Supermarkeds 

evne til at tilpasse forholdet mellem omkostninger og indtægter er svækket gennem perioden. 

 

I Figur 10 ses ROIC for Dansk Supermarked og peergruppen for perioden 2009-2012. 

 

 
Figur 10: ROIC peergroup - Egen tilvirkning 

 

Sammenholdes ROIC for Dansk Supermarked og peergruppen, så er trenden den sammen for Dansk 

Supermarked, Aldi, Coop og Dragrofa/Supergros – alle har et fald i ROIC i perioden.  Rema 1000 er den 

eneste konkurrent i markedet, som har haft en voksende ROIC fra 5,4 % i 2011 til 6,5 % i 2012. 

Dansk Supermarked har derfor klaret sig bedre end konkurrenterne i markedet. 

 

Dansk Supermarked Dupont

2009-A 2010-A 2011-A 2012-A 2013-A

ROIC 16,4% 14,2% 35,1% 8,1% 10,9%

PM 3,5% 3,4% 9,6% 2,3% 3,1%

ATO 4,7 4,2 3,6 3,6 3,5
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ROIC bør også holdes op imod virksomhedens gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger (WACC). For 

når ROIC er større end WACC er virksomheden i stand til at genere et afkast fra driftsaktiverne, der 

overstiger fremmedkapitalen og egenkapitals afkastkrav. Dansk Supermarked har ikke offentliggjort 

selskabets WACC, hvorfor der i opgaven er beregnet en WACC til 7,5 %35. Virksomheden har derfor været i 

stand til at skabe værdi ud fra driftsaktiverne med en ROIC i 2013 på 10,9 %. 

 

7.4 Dekomponering af PM og ATO 

ROIC skabes på grundlag af ændringer i PM og ATO. I Figur 11 er der afbildet forholdet mellem PM og 

ATO for de forskellige brancher.  

 
Figur 11: Kombination af PM og ATO for udvalgte brancher (Ole Sørensen 2012, side 219) - Egen tilvirkning 

  

Dagligvarebranchen er kendetegnet ved en relativ høj ATO og lav PM. I dagligvaremarkedet sker der en høj 

gennemstrømning af produkterne, da de fleste fødevarer har begrænset holdbarhed. Ændringen af 

forbrugernes indkøb fra supermarkedet til discount, som nævnt i den strategiske analyse, skaber en øget 

fokus på omsætningshastigheden, da profit margin er mindre i dette segment36. Derfor er dagligvarekæderne 

nødt til at have en høj omsætningshastighed for at kunne skabe en tilfredsstilende profit margin.  

 

Som det fremgår af Tabel 11: , er PM faldet i perioden fra 3,5 % i 2009 til 3,1 % i 2013 med undtagelse af 

2011, hvor salget af Netto i England påvirker resultatet. Faldet i PM skyldes at der bliver tjent mindre pr. 

solgte vare. Det kan så enten skyldes, at omkostningerne er blevet højere, eller at salgspriserne er blevet 

lavere. ATO er ligeledes faldet fra 4,8 til 3,5 i 2013, hvilket forårsages af, at der er skabt en mindre 

omsætning ud fra selskabets driftsaktiver i perioden.    

 

                                                      
35 WACC er beregnet på side 66 
36 Dansk Supermarked, årsrapport 2012, side 2. 
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I Figur 12 ses PM og ATO sammenholdt med peergruppen for perioden 2009-2012. 

  
Figur 12: PM og ATO for peegroup og Dansk Supermarked - Egen tilvirkning 

 

Sammenholdes PM med vores peergruppen for perioden 2009-2012, så har Dansk Supermarked en væsentlig 

højere margin, end de andre konkurrenter i markedet.  PM falder generelt for alle kæderne, mest for Aldi, 

med undtagelse af Rema 1000, som stiger en anelse i perioden. Coops PM er meget lav set i forhold til 

Dansk Supermarked, da Coop har haft et stort overskudsfald gennem hele perioden. 

ATO falder i alle kæderne, undtagen i Coop som er i stand til at løfte deres omsætningshastighed. Det ses af 

Figur 12, at Dansk Supermarkedet er på niveau med Aldi og Rema 1000, men har væsentlig lavere ATO end 

Dagrofa og Coop, hvor især Coop udskiller sig fra konkurrenterne. 

 

7.5 Dekomponering af PM 

For bedre at forstå de underliggere drivere til PM, betragtes EBIDTA-margin og EBIT-margin. 

EBITDA-margin udtrykker overskuddet før renter, skat, afskrivninger og amortiseringer som en andel af 

salget. EBIT-margin er driftsoverskuddet fra salg før skat og er et nyttigt mål for lønsomheden fra 

virksomhedens kerneaktivitet. 

 

Der er derfor udarbejdet en Common-size-analyse i Tabel 12, hvor Dansk Supermarked sammenholdes med 

peergruppen for perioden 2009-2012. Common-size-analysen for Aldi og Dagrofa er vedlagt i bilag 3. 

For at det er muligt at aflæse, hvilke omkostninger som påvirker EBIDTA- og EBIT-margin og i sidste ende 

PM, så vægtes de enkelte omkostninger i procent af omsætningen. 
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Tabel 12: Common-size analyse af PM for Dansk Supermarked, Rema 1000 og Coop - Egen tilvirkning 

 

Det ses af Tabel 12, at EBITDA-margin falder fra 5,5 % i 2009 til 4,6 % i 2012. Vareforbruget er faldet i takt 

med en faldende omsætning og ligger på et stabilt niveau i takt med omsætningen. Dansk Supermarked har 

dog haft udfordringer med at tilpasse andre eksterne omkostninger i forhold til omsætningen. Andre eksterne 

omkostninger steg fra 9,2 % i 2009 til 10 % i 2012, og personaleomkostningerne steg fra 11 % i 2009 til 11,7 

% i 2012. Stigningerne skyldes jf. Dansk Supermarkeds regnskab, at de har ansat flere medarbejdere i takt 

med åbning af flere butikker, som endnu ikke har slået igennem i omsætningen, samt at der har været en 

økonomisk afmatning i dagligvaremarkedet. Endvidere har de haft stigende udgifter til ekstern rådgivning i 

forbindelse med etableringen af nye butikker og salget af Netto i England37.  

EBIT-margin falder ligeledes fra 4,7 % til 3,0 % i 2012, hvilket skyldes en stigning i afskrivninger, som i 

2012 skyldes en afskrivning på 196 mio. kr. på lukning af 37 Tøj og Sko butikker, samt at de i perioden har 

haft store investeringer i ejendomme og inventar, som påvirker afskrivningerne38.    

 

Generelt for branchen ses det, at selskabernes PM er faldet, fordi de ikke har været i stand til at reducere 

personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger, samt at de har haft større af- og nedskrivninger. 

Rema 1000 og Dansk Supermarked er de eneste, som har formået at reducere vareforbruget, og Rema 1000 

klarer sig bedre end benchmark, da EBITDA- og EBIT-margin stiger i perioden. 

 

Coop har i modsætning til Dansk Supermarked være ramt af et større vareforbrug i forhold til omsætningen, 

men deres EBITDA-margin er uændret over perioden i modsætning til Dansk Supermarkeds EBITD-margin, 

som falder. Dog er konkurrenterne ligesom Dansk Supermarked ramt af højere afskrivninger, og derfor 

falder deres EBIT-margin. Dansk Supermarked har dog i 2012 en EBITDA-margin på 4,6 % i forhold til 

Coops 2,1 % - og klare sig derfor væsentligt bedre.  

 

                                                      
37 Dansk Supermarked, årsrapport 2012 side 17. 
38 Dansk Supermarked, årsrapport 2012, side 3. 

Common size 

2008-A 2009-A 2010-A 2011-A 2012-A 2008-A 2009-A 2010-A 2011-A 2012-A 2008-A 2009-A 2010-A 2011-A 2012-A

Revenue 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Other operating income 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Cost of sales -74,4% -74,1% -73,8% -74,3% -73,9% -96,9% -96,7% -90,3% -89,6% -89,2% -77,1% -76,3% -77,3% -78,0% -77,8%

Other external expenses -0,0914 -0,091 -0,0938 -0,0929 -0,0994 0,0% 0,0% -5,6% -6,1% -6,2% -9,9% -10,5% -9,3% -8,8% -9,3%

Staff cost -10,9% -10,8% -10,8% -11,4% -11,6% -1,9% -2,2% -2,2% -2,1% -2,1% -10,9% -11,2% -10,9% -10,6% -10,8%

EBITDA-margin 5,5% 6,0% 6,0% 5,0% 4,6% 1,3% 1,1% 1,9% 2,2% 2,6% 2,1% 2,1% 2,5% 2,6% 2,1%

Depreciation and impariment -1,3% -1,3% -1,5% -1,1% -1,6% -0,7% -0,8% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -1,2% -1,2% -1,2% -1,4%

Gain on sale of business 0,0% 0,0% 0,0% 6,8% 0,0% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EBIT-margin 4,3% 4,7% 4,4% 10,8% 3,0% 0,4% 0,4% 1,0% 1,3% 1,6% 1,1% 0,9% 1,3% 1,4% 0,7%

Taxes on EBIT -1,1% -1,2% -1,0% -1,1% -0,8% -0,1% -0,1% -0,3% -0,3% -0,5% -0,3% -0,2% -0,3% -0,3% -0,2%

Profit Margin 3,2% 3,5% 3,4% 9,6% 2,3% 0,3% 0,3% 0,8% 1,0% 1,2% 0,8% 0,8% 1,0% 1,0% 0,5%

Rema 1000 CoopDansk Supermarked
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7.6 Medarbejderproduktivitet 

Fra en kapitalfonds side er det også interessant at se på, hvor høj produktiviteten er i Dansk Supermarked i 

forhold til dets konkurrenter. I Tabel 13 illustreres omsætning pr. medarbejder for Dansk Supermarked og 

Coop fra 2009-2012.  

 

 
Tabel 13: Medarbejderproduktivitet i Coop og Dansk Supermarked - Egen tilvirkning 

 

Dansk Supermarked har været i stand til at øge produktiviteten marginalt fra 2009 til 2012 til 2.274 tkr. pr. 

medarbejder. Coop har haft en større stigning i deres produktivitet, men Dansk Supermarkeds produktivitet 

er væsentlig højere end Coops i alle årene. 

 

7.7 Dekomponering af ATO 

Omsætningshastigheden er den anden driver for driftsaktiverne bag ROIC. Dansk Supermarked investerer 

betydelige beløb i netto driftsaktiverne (invested capital), og derfor er det kritisk for selskabet, hvis de ikke 

udnytter disse produktivt. 

 

De to primære drivere i kapitalstyringen er arbejdskapitalen og anlægskapitalen. Arbejdskapitalen kan 

dekomponeres til varelagerets omsætningshastighed, debitorernes omsætningshastighed og kreditorernes 

omsætningshastighed. Debitorernes omsætningshastighed er ikke beregnet for Dansk Supermarked, Aldi og 

Coop, da de alle får betaling fra deres kunder ved køb af varerne. 

 

Dansk Supermarkeds aktivers omsætningshastighed falder over perioden, hvilket skyldes at 

omsætningshastigheden på varebeholdningen falder væsentligt, i forhold til faldet i omsætningshastigheden 

på leverandører. Dansk Supermarked oplever altså at deres varer ligger længere på lager, men at de får en 

bedre kredittid overfor deres leverandører.  

 

 

tkr. 

Årstal 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Omsætning/medarbejder 1.938 2.042 2.106 2.150 2.265 2.301 2.280 2.274

Omsætning 36.883 38.290 39.569 40.373 56.381 58.439 54.360 54.785

Medarbejder 19.034 18.749 18.788 18.780 24.895 25.392 23.840 24.093

Dansk SupermarkedCoop

Assets turn over rate

2009-A 2010-A 2011-A 2012-A 2009-A 2010-A 2011-A 2012-A 2009-A 2010-A 2011-A 2012-A

ATO 4,9 4,8 4,7 4,5 12,8 15,0 15,6 15,0 4,7 4,0 3,9 3,5

Stock turnover rate 9,7 9,4 9,9 10,1 10,7 11,1 11,5 11,7 11,3 10,6 9,5 9,9

Number of days 37,1 38,3 36,3 35,7 33,6 32,3 31,4 30,7 31,8 33,9 37,9 36,3

Creditors turn over rate 7,8 7,4 7,4 8,0 7,7 7,2 6,9 7,1 10,5 9,9 9,1 9,5

Number of days 46,1 48,4 48,5 45,1 46,5 49,8 52,4 51,0 34,4 36,4 39,4 38,0

Aldi Coop Dansk Supermarked
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Tabel 14: Assets turn over rate for peergroup og Dansk Supermarked - Egen Tilvirkning 

 
 

Det ses at Coop har været i stand til at løfte omsætningshastigheden pga. en stigning i 

omsætningshastigheden for varebeholdning og leverandører. De får altså hurtigere omsat deres 

varebeholdning og samtidig længere kredittid hos deres leverandører, hvilket er positivt, hvorfor deres 

omsætningshastighed for aktiverne stiger. Aktivernes omsætningshastighed i Coop er væsentlig højere end i 

Dansk Supermarked. Dette skyldes at Coop jf. deres regnskab har langt mindre kapital investeret i deres 

anlægsaktiver39. De har altså valgt at leje deres butikker i modsætning til Dansk Supermarked40.  

 

Rema 1000 har, som de eneste, været i stand til at holde en uforandret omsætningshastighed på deres aktiver. 

Dagrofas og Aldi oplever begge et fald i omsætningshastigheden på deres varebeholdning, og en kortere 

kredittid til deres leverandører.  

 

Nedenfor vil Dansk Supermarkeds omsætningshastigheder blive analyseret nærmere. I Tabel 15 er der 

udarbejdet de inverse omsætningshastigheder, som viser hvor meget kapital der er bundet i arbejds- og 

anlægs kapital for at skabe én krones salg. 

 

  

 

                                                      
39 COOP, årsrapport 2012, side 27. 
40 Dansk Supermarkeds, årsrapport 2012, side 13. 

Assets turn over rate

2009-A 2010-A 2011-A 2012-A 2009-A 2010 2011-A 2012-A

ATO 5,5 5,5 5,7 5,5 10,2 9,2 8,2 7,5

Stock turnover rate 46,6 44,6 34,2 34,7 17,0 16,5 14,4 13,6

Number of days 7,7 8,1 10,5 10,4 21,1 21,8 25,0 26,5

Creditors turn over rate 8,3 8,2 7,9 7,8 8,6 8,9 8,7 8,3

Number of days 43,3 43,8 45,4 46,4 41,7 40,6 41,5 43,3

Debtors turn over rate 11,8 12,2 12,8 12,6 18,0 18,4 18,7 18,6

Number of days 30,5 29,6 28,1 28,5 20,0 19,5 19,3 19,3

DagrofaRema 1000
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Tabel 15: Inverse turn over rate Dansk Supermarked (Ole Sørensen, 2012, side 225) - Egen tilvirkning 
 

Som det ses af Tabel 15, så har Dansk Supermarked haft en negativ investering i arbejdskapitalen på -0,04 

kr. i hele perioden fra 2009-2013. Dette betyder at Dansk Supermarked binder 0,04 kr. i arbejdskapitalen for 

at skabe én krones overskud. 

Kapitalbindingen til leverandører falder fra -0,07 til -0,08 kr. i perioden. Dette betyder at Dansk 

Supermarked omsætningshastighed til leverandører stiger, hvilket påvirker deres profit margin positivt.  

Det er ideelt for Dansk Supermarked at skabe et salg på baggrund af et minimum af investeringer i deres 

arbejdskapital. Selskabet ønsker endvidere at indkassere hele deres salg med det samme og strække 

betalingen til deres leverandører mest muligt.  

     

Den primære årsag til at profitmargin falder i perioden, er at Dansk Supermarked binder mere kapital i deres 

anlægs aktiver. Kapitalbindingen til anlægsaktiver stiger i perioden fra 0,23 til 0,32, hvilket får 

omsætningshastigheden til at falde.  

 

7.8 Dekomponering af ROE  

ROE er et udtryk for, hvordan ejernes investerede kapital forrentes. ROE tager højde for virksomhedens evne 

til at skabe afkast fra driften (ROIC) ud fra de aktiver som den har til rådighed. Jo mere profitabelt en 

virksomhed udnytter sine ressourcer, desto større bliver ROIC og dermed ROE.   

 

ROE påvirkes også af de finansielle value drivers. Dansk Supermarked har i hele perioden fra 2009-2013 

flere finansielle aktiver end finansielle forpligtigelser. Derfor er formlen for ROE: 

 

��� = ���� −	(
��	

��
∗ (���� − ����	� 

Dansk Supermarked Inverse turn over rate

kr. 2009-A 2010-A 2011-A 2012-A 2013-A

Invested Capital GNS. 0,21 0,24 0,27 0,28 0,29

Stock (Inventory) GNS. 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08

Other current operating assets GNS. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01

Supplier of goods and services GNS. -0,07 -0,07 -0,08 -0,08 -0,08

Other short-term oprerating liabilities GNS. -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04

Working kapital GNS. -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 -0,04

Intangible assets GNS. 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

Tangible assets GNS. 0,23 0,26 0,29 0,30 0,32

Other long-term operating assets GNS. 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01

Capital assets GNS. 0,25 0,29 0,32 0,32 0,35
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ROFNA er afkastet på de finansielle aktiver efter skat, og formlen for ROFNA er: 

 

����	 =
���

��	
 

 

Hvis spread’et er positivt, ROIC >ROFNA, vil det reducere afkastet til ejerne (ROE), da en del af ejernes 

investeringer er anbragt i finansielle aktiver. 

 

 
Tabel 16: Roe for Dansk Supermarked - Egen tilvirkning 

 

Af Tabel 16 ses det, at ROE er faldet fra 15 % til 8 % fra 2009-2013 med undtagelse af 2011, hvor indtægten 

fra salget af Netto i England påvirker resultat og får ROE til at stige.  

ROE falder, fordi ROIC og ROFNA falder, og Fgear stiger. Dansk Supermarked destruerer dermed værdi for 

deres ejer i perioden ved at investere i finansielle aktiver i stedet for at investere i driften, som i perioden 

giver et højere afkast med undtagelse af 2010, hvor ROFNA er højere end ROIC. 

Om det kan betale sig for Dansk Supermarked at ændre deres kapitalstruktur og optage gæld, vil afhænge af 

om de kan skabe et større afkast fra driften, end hvad de kan låne til. Formlen for ROE ved gæld er: 

 

��� = ���� +	(���	� ∗ (���� − ��� 

 

ROE er ligeledes beregnet for Coop og ses af Tabel 17. 

 
Tabel 17: ROE for Coop - Egen tilvirkning 

 

Dansk Supermarked Dupont

DKK 2009-A 2010-A 2011-A 2012-A 2013-A

ROIC 16,4% 14,2% 35,1% 8,1% 10,9%

Fgear 0,10 0,06 0,19 0,27 0,26

Spread 9,5% -0,2% 33,3% 5,5% 10,5%

Ronfa / r 7,0% 14,5% 1,8% 2,6% 0,4%

ROE 15% 14% 29% 7% 8%

Coop Dupont 

2009 2010 2011 2012

ROIC 9,8% 14,6% 16,4% 7,3%

FGear 0,19 0,03 0,09 0,08

Spread -1,1% 56,7% 23,7% -13,8%

ROFNA / r -10,82% -42,02% -7,29% -21,18%

ROE 9,6% 13,8% 17,19% 6,3%
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Coops ROE falder fra 9,6 % til 6,3 % i perioden 2009-2013. Coop har i 2009 og 2012 flere finansielle 

aktiver end finansielle forpligtigelser. I 2010 og 2011 har de omvendt færre finansielle aktiver end finansielle 

forpligtigelser.  

Coop skaber en højere ROE i 2010 og 2011, hvor de har nettofinansielle forpligtigelser. Coop destruerer 

derfor værdi for ejerne i 2009 og 2012, da de finansielle aktiver giver et lavere afkast end driften (ROIC). 

 

Dansk Supermarked har i alle årene haft en højere ROE end Coop, dog kun marginalt i 2010 og 2012. 

 

Om kapitalfonden som ejer er tilfreds med niveauet for ROE i Dansk Supermarked, vil afhænge af 

kapitalfondens afkastkrav (Re) til investeringen.  Hvis kapitalfonen får et merafkast, så vil den være tilfreds 

med investeringen. Merafkast beregnes som residual income (Financial Statement Analysis, side 119): 

 

���� !�"� = (��� − �#� ∗ 	����!��$��% 

 

Hvis ROE er større end Re vil kapitalfonden blive kompenseret for den risiko, som den påtager ved at 

investere i virksomheden. For kapitalfonden er et merafkast dog ikke aktuelt, da det er et historisk afkast ud 

fra de nuværende ejers afkastkrav. Kapitalfonden vil lægge vægt på om virksomheden fremadrettet kan 

skabe et merafkast i forhold til deres afkastkrav som typisk ligger på 20 %. 

 

7.9 Risikoanalyse  

Likviditet er et afgørende emne for enhver virksomhed. Uden likviditet kan en virksomhed ikke betale sine 

regninger eller foretage rentable investeringer og ved manglende likviditet kan det i sidste ende føre til 

konkurs. Derfor er det vigtigt at analysere virksomhedens likviditetsberedskab på kort og langt sigt. En 

analyse af likviditetsrisikoen på kort sigt afdækker en virksomheds evne til at opfylde alle kortsigtede 

forpligtelser (<1år) efterhånden, som de forfalder. Den langsigtede likviditetsrisiko defineres, som 

solvensrisikoen og refererer til selskabets langsigtede finansielle robusthed og viser evne til at opfylde alle 

fremtidige forpligtelser. Likviditetsgraden på kort og på langsigt er vigtige risikoparametre til at vurdere 

selskabets kreditrisiko. 
 

Ved en LBO-transaktion er det vigtig for kapitalfonden at kende til Dansk Supermarkeds historiske evne til 

at generer likviditet fra driften på både kort og på langt sigt. Ligeledes er det vigtigt at kende til den 

finansielle robusthed. Både evnen til at skabe likviditet og den finansielle robusthed er med til at bestemme, 

hvilken købspris kapitalfonden vil give for Dansk Supermarked. 
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Ligeledes øger kapitalfonden den finansielle gearing ved en LBO, hvilket vil øge renteomkostningerne. 

Således bliver likviditet en altafgørende faktor for hvor meget gæld kan Dansk Supermarked klare 

likviditetsmæssigt. 

 

 
Tabel 18: Liquidity risk for Dansk Supermarked -  Egen tilvirkning 

 
I dette afsnit er alle nøgletal, hvor balancetal er involveret, beregnet med aktuel balancetal og ikke 

gennemsnitlige. Fordi beregning af fx den finansielle gearing baseres på ultimo balance, giver dette et mere 

præcist billede af den aktuelle finansielle gearing. Finansiel gearing baseret på gennemsnitlig balance tal 

udjævner ændringer i balancen og da afsnittet ønske at klarligge risikoen her og nu er der fravalgt 

gennemsnitlige tal (Petersen og Planborg, 2012).  

 

7.10 Den kortsigtede likviditetsrisiko 

Current ratio udtrykker Dansk Supermarkeds evne til at opfylde sine kortsigtede økonomiske forpligtelser. 

Altså fokuseres der på om omsætningsaktiverne kan dække de kortsigtede forpligtelser. Nøgletallet skal helst 

være større end 1, hvilket den også er i samtlige observationer.  

 

Den grundlæggende idé om Quick ratio er, at kun de mest likvide omsætningsaktiver er inkluderet, således 

holdes varelagret udenfor omsætningsaktiverne. Da Quick ratio kun omfatter kun de mest likvide 

omsætningsaktiver, kan dette nøgletal opfattes som værende en mere konservativ indikator for kortsigtet 

likviditetsrisiko end Current ratio. I tilfælde af konkurs er det tvivlsomt, om aktiverne kan realiseres til 

bogført værdi. For eksempel indregnes varelagret i balancen til kostpris, som sjældent er en god indikator for 

værdien i en nedbrudssituation. Hovedparten af varelagret i Dansk Supermarked består af fødevare, hvor 

holdbarheden er (meget) begrænset, hvorfor varelagret hurtig forældes.  Dermed er kostprisen en dårlig 

indikator for den faktiske realisationsværdi, hvilket medfører at Current ratio sandsynligvis overvurderer 

realisationsværdien i en nedbrudssituation (Petersen og Planborg, 2012).  

 

DKK 2008-A 2009-A 2010-A 2011-A 2012-A 2013-A

Current ratio 1,10 1,15 1,23 2,04 1,94 1,93

Quick ratio 0,66 0,72 0,70 1,45 1,36 1,32

Financial leverage (including off  balance) 0,85 0,94 0,93 0,63 0,61 0,60

Solvency ratio (including of f  balance) 0,54 0,52 0,52 0,61 0,62 0,63

Cash f low  from opertions 2.528 2.766 2.980 2.425 1.968 2.648

Current liabilities 8.173 8.765 8.174 6.985 6.958 7.380

CFO to short-term debt ratio 0,31 0,32 0,36 0,35 0,28 0,36

Intererst coverage ratio 13,2 n/a n/a n/a n/a n/a

Dansk Supermarked liquidity risk
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CFO (Cash flow from Operations to short-term debt) likviditet fra driften til serviceringen af de kortfristede 

gældsforpligtelser afviger fra de to nøgletal foroven, idet kortfristede aktiver erstattes af de faktiske 

pengestrømme fra driften. Ved at erstatte de kortfristede aktiver med cash flow fra driften, undgår man 

problemstillingen, om aktiverne er værdiansat korrekt. Desuden synes cash flow fra driften at være en bedre 

indikator for kontanter til rådighed til at inddække de kortfristede gældsforpligtelser. 

CFO ligger på et meget stabilt niveau i perioden fra 2008 til 2013, således er den laveste observerede 28 % i 

2012 og den højeste 36 % i 2010 og 2013. Nøgletallet indikerer, at Dansk Supermarked kan betale 36 % 

(2013) af deres kortfristede gældsforpligtelser fra cash flow fra driften på årsbasis, dvs. det tager ca. 2,7 år at 

tilbagebetale den kortfristede gæld.  

 

7.11 Den langsigtede likviditetsrisiko  

Nøgletal der måler den langsigtede likviditet er i besiddelse af de samme styrker og svagheder som de 

finansielle nøgletal, der måler den kortsigtede likviditetsrisiko. Ved fastsættelsen af den finansielle gearing 

og soliditetsgraden er det vigtigt at alle finansielle forpligtelser indregnes i balancen, herunder leasing og 

kontraktlige forpligtelser, som normalt holdes uden for, de såkaldte ”off balance” poster. Det samme gælder 

for egenkapitalen, altså skal alle værdier medregnes ved fastsættelse af egenkapital. I denne sammenhæng er 

det vigtigt at afgøre, værdierne, baseres på den bogførte værdi eller markedsværdier. Hvis markedsværdier er 

tilgængelige skal dette altid vælges. 

 

Der er noteret følgende off balance poster i årsrapporterne for Dansk Supermarked: 

 

 
Tabel 19: Off balance poster for Dansk Supermarked – Egen tilvirkning 

  

Financial leverage beregnes som fremmedkapital i forhold til egenkapitalen. Dansk Supermarked har i 2013 

en egenkapital på 22.570 mio. kr. og har forpligtelser for 13.513 mio. kr. inklusiv off balance poster. Der er 

altså en meget lav grad af gearing på 0,60. Derved bliver muligheden for gevinst og tab 0,60 gange større 

end den ellers ville have været. 

 

Solvency ratio er virksomhedens soliditetsgrad og den fortæller om evnen til at bære et større tab. 

Soliditetsgraden beregner dermed, hvor stor en procentdel af kapitalen, der kan mistes, inden 

tDKK 2009-A 2010-A 2011-A 2012-A 2013-A

Foreign rental obligations 1.152 1.104 1.283 1.323 1.296

Domestic rental obligations 618 577 522 563

Operating lease commitments 42 126 184 118

Liabilities associated. estate contract 1.294 725 717 748

total off balance 1.152 3.058 2.711 2.746 2.725

Dansk Supermarked Off balance 
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fremmedkapitalen bliver berørt. En høj soliditetsgrad er et udtryk for, at virksomheden er i stand til at klare 

et stort tab, uden at komme i finansielt uføre.  Soliditetsgraden går fra 54 % til 63 % i perioden og dette må 

betragtes som et meget solidt niveau.   

 

Interest coverage ratio viser, hvor mange gange virksomheds driftsindtjening dækker renteudgifterne. En lav 

rentedækning er enten udtryk for, at selskabet er meget forgældet, eller at indtjeningen er så presset, at 

selskabet kan få problemer med at finansiere sine renteudgifter. I 2008 kunne Dansk Supermarkeds 

driftsindtjening dække renteudgifterne 13,2 gange. I de øvrige år, har der været flere renteindtægter end 

udgifter, hvorfor det ikke giver mening at kigge på nøgletallet i disse år. Dermed ikke sagt, at det ikke er 

relevant, at kigge på nøgletallet for en kapitalfond. Nøgletallet vil uden tvivl blive en del af de finansielle 

covernants, som finansieringskilden vil kræve som sikkerhed ved LBO-transaktionen. Her vil man i så fald 

kigge på budgetperioden.        

 

7.12 Delkonklusion Regnskabsanalyse  

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i den udvidede Dupont-model, hvor udgangspunkt for rentabiliteten 

er forretningen til aktionærerne (ROE). I hele regnskabsanalysen er regnskabs-nøgletallene for Dansk 

Supermarked sammenholdt med en peergruppe bestående af Coop, Rema 1000, Dagrofa og Aldi, for at 

vurdere niveauet for det enkelte nøgletal, og Dansk Supermarkeds performance i forhold til dets 

konkurrenter. 

 

Dansk Supermarkeds evne til at skabe afkast fra den investeret kapital (ROIC) er faldet i perioden fra 2009-

2013 med undtagelse af 2011, hvor de har haft nogle ekstra ordinære indtægter fra salget af Netto i England.  

Årsagen til at ROIC er faldet, skyldes at deres tilpasning mellem omkostninger og indtægter er svækket, som 

følge af, at de har haft stigende eksterne omkostninger og afskrivninger – bl.a. pga. afskrivninger i 

forbindelse med lukningen af Tøj og Sko. Samtidig har de bundet mere af deres kapital i 

anlægsinvesteringer, som de har haft en del investeringer til, i gennem perioden, til åbning af nye butikker, 

hvilket har svækket ROIC. Ligeledes påvirkes ROIC negativt af bevægelsen fra supermarkeder til 

discountbutikker, da profitmargin er mindre i dette segment.    

Dansk Supermarked har i perioden fået længere kredittider til deres leverandører, hvilket er godt for 

selskabet og styrker arbejdskapital og likviditet, da de får betaling for kunder ved et køb og derfor ingen 

tilgodehavender har fra kunder. 

 

ROIC for Dansk Supermarked bør også sammenholdes med WACC for at vurdere om selskabet har været i 

stand til at generere et afkast, som overstige de vægtede kapitalomkostninger til egenkapitalen og 
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fremmedkapitalen (WACC). ROIC er 10,9 % i 2013 mod en beregnet WACC på 7,5 %, for Dansk 

Supermarked, hvilket betyder at selskabet genererer værdi. 

 

ROIC er ligeledes sammenholdt med peergruppen og trenden er den samme. Peergruppens ROIC er også 

faldet i perioden pga. stigende personaleomkostninger og større afskrivninger.  

Aldi og Dagrofa har begge haft udfordringer med kortere kredittider til deres leverandører, samt fald i deres 

omsætningshastighed for varebeholdningen. Coop har i perioden været i stand til at løfte deres 

omsætningshastighed på varebeholdning og leverandører, hvilket bidrager positivt til deres forretning. Rema 

1000 har, som de eneste, oplevet en uforandret omsætningshastighed på deres aktiver. 

 

ROIC for selskaberne i peergruppen ligger dog generelt på et lavere niveau end Dansk Supermarkeds, 

hvorfor Dansk Supermarked står stærkt overfor deres konkurrenter på det danske marked. 

 

Dansk Supermarkeds ROE er faldet i perioden, og de skaber derfor en mindre forretning til deres aktionærer. 

Faldet i ROE skyldes at afkastet på de finansielle aktiver er lavere end driften. Om det kan betale sig for 

Dansk Supermarked at optage gæld og investere i driften i stedet for finansielle aktiver, afhænger af hvad 

låneomkostninger er i forhold til afkastet fra driften (ROIC).   

 

Fra en kapitalfonds side er det også interessant at se på, hvor høj produktiviteten er i Dansk Supermarked i 

forhold til dets konkurrenter. Derfor er omsætning pr. medarbejder for Dansk Supermarked og Coop fra 

2009-2012 sammenholdt.  

Omsætningen pr. medarbejder er væsentlig højere i Dansk Supermarked og de klare sig bedre end Coop i 

alle årene. 

 

Dansk Supermarked har altså klaret sig relativt godt i forhold til dets konkurrenter i markedet og har gode 

forudsætninger for at bevare deres markedsandele. 

 

Ved hjælp af current ratio, quick ratio og CFO short-term debt ratio vurderes likviditetsrisikoen på såvel kort 

og lang sigt at være lav i perioden 2008- 2013. Dansk Supermarked har således en meget lav risiko for ikke 

at kunne imødekomme sine fremmedkapitalsomkostninger.  

Dansk Supermarkeds finansielle robusthed er analyseret ved financial leverage og solvency ratio. Det 

vurderes, at den finansielle robusthed er stærk, solvency ratio er 67 %, hvilket betyder at Dansk Supermarked 

kan miste 67 % af deres kapitalgrundlag før fremmedkapitalen bliver berørt.      
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8 Budgettering 

I det følgende kapitel vil der blive redegjort for budgettet, som er en kobling mellem den strategiske analyse 

og regnskabs analyse. Årsagen til at budgettet tager udgangspunkt i de førnævnte afsnit er, at sikre at en 

konsistens mellem den realiserede indtjening og den forventede indtjening. Formålet med budgetteringen er 

at udlede estimater for den fremtidige udvikling i selskabet, som i værdiansættelsen bruges til at bestemme 

den reelle værdi af Dansk Supermarked. 

Budgetteringsfasen er problematisk, da information omkring pålidelige forecasts sjældent er tilgængelige. 

Det bevirker at budgettet bliver antaget på et spinkelt grundlag, hvilket giver budgettet bias.  

  

Teorien tilsiger at man tilpasser budgetperioden i forhold til typen af selskab. Således er budgetperioden 

kortere for modne og stabile selskaber. Den anbefaler at budgetperioden er mellem 10-15 år, og for selskaber 

som er cykliske eller med høje vækstrate anbefales endda længere budgetperioder. Ved en forkert 

budgetperiode kan resultatet være, at man undervurderer værdien af selskabet, ved fx vækstselskaber.  Ifølge 

en undersøgelse foretaget blandt aktørerne på markedet for værdiansættelse, er den gennemsnitlige 

budgetperiode seks år.  

Længden af budgetperioden varierer blandt aktørerne, fx anvender kapitalfonde i gennemsnit kun 4,2 år i 

budgetperioden, hvilket skal ses i lyset af deres investeringsfilosofi (ejerskab i begrænset tidsperiode). I 

denne opgave er der arbejdet videre med en budgetperiode på fem år, hvilket er i tråd med at Dansk 

Supermarked anses for at være et modent selskab og ejerskabet er en kapitalfond.  

 

I bilag 4 er budgettet vedlagt.  

  

8.1 Budgettering af omsætning 

Budgetteringen af den fremtidige omsætning er en af de mest centrale parametre i værdiansættelsen, da flere 

af de andre regnskabsposter budgetteres ud fra udviklingen i omsætningen. Omsætningsvæksten er splittet ud 

på de forskellige segmenter og ud på de forskellige geografiske områder, hvor Dansk Supermarked er 

repræsenteret – se Tabel 20 nedenfor.  

  

 
Tabel 20: Forecast af valuedrivers for Dansk Supermarked - Egen tilvirkning 

Valuedrives forecast  - Net sales 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RV

Netto Denmark 15.928 15.867 15.838 15.865 15.910 15.963 16.229 16.554

Føtex 13.177 13.126 13.102 13.125 13.162 13.205 13.426 13.694

Bilka 8.833 8.799 10.079 10.096 10.124 10.158 10.328 10.534

Salling 437 431 432 466 478 493 493 503

Netto Polan 4.969 5.090 5.722 6.680 7.663 9.311 9.381 9.569

Netto Tyskland 8.347 8.237 8.160 8.169 8.261 8.401 8.429 8.597

Netto Sverige 3.864 3.907 3.949 4.674 5.892 7.157 7.214 7.358

Andre indtægter (valuta usikkerhed) -771 546

I alt 55.556 55.457 57.282 59.074 61.489 64.688 65.499 66.809



Side 60 af 88  
 

 

I Tabel 20 er der medtaget omsætningstal for 2012 og 2013, for at få et overblik over hvor nøjagtigt vi 

budgetterer i forhold til realiserede tal. Differencen i 2012 er 771 mio. kr. og i 2013 er den 546 mio. kr., 

hvilket svarer til hhv. 1,4 % og 1,0 % i difference. Dette vurderes acceptabelt, da årsagerne til denne 

difference kan være usikkerhed forbundet med omregning af de forskellige valutaer og andre non-core 

indtægter i form af lejeindtægter eller lignende, som der ikke er mulighed for at få nærmere belyst for en 

ekstern analytiker.     

 

Valutakurserne for omsætningen i Polen og Sverige er fra Nordea Markets forecasts for udviklingen i 

valutakurserne frem til 2015. I de resterende år er kursen den samme som den forventede i 2015. 

Den danske krone er fastlås til Euroen, som følge af den danske fastkurspolitik, hvorfor der budgetteres med 

en uændret Eurokurs på 7,45.  

 

Væksten i de enkelte segmenter er forecastet med udgangspunkt i Euromonitors vækstprognoser for 

dagligvaremarkedet, og hvor stor en markedsandel det forventes at Dansk Supermarked vil udgøre i 

fremtiden. Det vurderes på baggrund af den strategiske analyse, at Dansk Supermarked vil være i stand til at 

bibeholde sine markedsandele i Danmark. Den primære vækst i Danmark vil komme fra en stigning i 

omsætningen fra Bilka, som har monopol på hypermarkedet. Det forventes af Bilkas markedsandel vil stige 

fra 6,1 % til 7,0 %. 

 

Discountmarkedet i Danmark er et stigende segment, men som følge af den øgede konkurrence fra Lidl og 

Rema 1000, vurderes det at Netto ikke vil være stand til at øge deres markedsandele på 11 %. 

 

Det polske discountmarked forventes at vækste med 5 % om året de næste fem år, hvilket er attraktivt i 

forhold til de andre markeder, hvor Dansk Supermarkedet er repræsenteret. Det budgetteres at Dansk 

Supermarked vil udnytte vækstprognosen og øge deres markedsandele fra 1,7 % til 3 % ved at etablere nye 

butikker i Polen. 

 

Det tyske dagligvaremarked er som følge af landets størrelse og indbyggerantal, markant det største marked, 

som Dansk Supermarked opererer på. Det budgetteres med en uændret markedsandel i Tyskland.  

 

I Sverige er der begrænset konkurrence for andre discountbutikker end Lidl, og Netto er på nuværende 

tidspunkt ikke repræsenteret i den nordøstlige del af Sverige. Det budgetteres at der åbnes nye butikker, så 

Nettos markedsandel stiger til fra 1,7 % til 3 %. 
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8.2 Investeringer 

Den øgede markedsandel i Polen og Sverige vil komme som følge af en massiv investering i nye butikker. I 

budgettet er der afsat 6 mia. kr. over de næste fem år til etablering af nye butikker. Dansk Supermarkedet har 

i deres årsrapport fra 2010, angivet af de har brugt 2,2 mia. på åbning af 76 nye Netto butikker og 4 nye 

Føtex butikker, heraf åbnede de 28 nye butikker i Polen og 11 nye butikker i Sverige (Årsrapport 2010). Det 

er på baggrund af tallene i årsrapporten estimeret, at de kan åbne 75 nye netto butikker for 2 mia. Dette 

betyder at de for 6 mia. kr. kan etablere 225 nye netto butikker – 175 i Polen og 50 i Sverige. 

 

8.3 Budgettering af overskudsgraden 

Ifølge dekomponeringen af overskudsgraden i rentabilitetsanalysen, så er vareforbruget afhængigt af 

omsætningen og har historisk udgjort 74 % af omsætningen, hvilket der også budgetteres med i fremtiden. 

Størstedelen af vareforbruget handles i US-dollars, men ifølge Pest-analysen så indgår Dansk Supermarked 

terminskontrakter for at eliminere kursrisikoen, hvorfor der i budgettet ikke er taget forbehold for 

kursrisikoen. 

 

Andre eksterne omkostninger er historisk steget fra 9,1 til 9,4 % af omsætningen, og var i 2012 ekstra høj på 

9,9 % på grund af salget af Netto i England. Fremadrettet vurderes det, at der vil være brug for mere ekstern 

rådgivning i forbindelse med massive investeringer og etablering af nye butikker i udlandet, hvorfor andre 

eksterne omkostninger budgetteres til at stige til 10 % som er på niveau med 2012. 

 

Personaleomkostningerne i budgettet estimeret som 11,1 % af omsætningen, svarende til et gennemsnit af de 

historiske personaleomkostninger. 

 

Anlægsinvesteringer bør ifølge teorien overstige afskrivningerne (FSR notat, Side 72). Afskrivningerne har 

historisk ligget på 1,4 % af de materielle anlægsaktiver, hvor der også budgetteres med dette i budgettet.  

  

Den budgetterede overskudgrad vil i budgettet stige fra 4 % til 5,1 %, med undtagelse af 2015 hvor de 

massive investeringer slår igennem. Som følge af at den budgetterede omsætningsstigning opvejer stigningen 

i eksterne omkostninger. Endvidere nedsættes selskabsskatten fra 24,5 % til 22 % i 2016, hvilket vil slå 

positivt igennem på selskabets overskudsgrad. 

 

8.4 Budgettering af aktivernes omsætningshastighed 

Det vurderes, at en kapitalfond vil investere massivt i anlægsaktiver til at åbne nye butikker i Polen og 

Sverige for at øge selskabets markedsandele og omsætning. Selskabets udfordring er at få kapitalbindingen i 



Side 62 af 88  
 

anlægsaktiverne nedbragt, da de stort set intet binder i arbejdskapitalen for at skabe omsætning, da de får 

betaling af kunderne ved køb varer og selskabet derfor ikke har noget tilgodehavende.  

Dansk Supermarked har historisk udnyttet deres kapitalbinding bedre, hvorfor der budgetteres med at 

aktivernes omsætningshastighed stiger marginalt i perioden, som følge af en forbedring af kapitalbindingen i  

anlægskapitalen. 

 

8.5 Budget  

 
Tabel 21: Profit and loss statement for Dansk Supermarked - Egen tilvirkning 

 
 

8.6 Gæld 

I dette afsnit fastlægges kapitalstrukturen for en LBO-finansiering af Dansk Supermarked. Gælden måles i 

forhold til EBITDA og jf. afsnittet om LBO, så ligger det på 4-7 x net debt/EBITDA ved en LBO-

finansiering. EBITDA viser selskabets indtjening før renter og afdrag på gæld, og dermed selskabets evne til 

at tilbagebetale gælden. Hvor meget Dansk Supermarked kan geare deres net debt / EBITDA afhænger altså 

af deres finansielle styrke. Ifølge det forrige afsnit, risikoanalyse, blev det vurderet at Dansk Supermarkeds 

finansielle risiko var forholdsvis lav og havde et stabilt og højt operationelt cash flow til at imødegå afvikling 

af gæld. Kapitalfonden kan som følge af et stærkt cash flow geare selskabet med 7,2x net debt/EBITDA.  

Dansk Supermarkeds EBITDA er i 2014 budgetteret til 3.952 mio. kr. Dette betyder at en kapitalfond vil 

kunne geare selskabet med en Net debt/ EBITDA multipel på 7,2x, hvilket svarer til en gæld på i alt 28.468 

mio. kr. i 2014.  

 

Dansk Supermarked A/S Profit and loss statement

DKK 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F RV

Net sales 57.282 59.074 61.489 64.688 65.499 66.809
% growth 2,3% 3,1% 4,1% 5,2% 1,3% 2,0%

Cost of sales -41.816 -43.124 -44.887 -46.575 -47.159 (48.102)

Other external expenses -5.155 -5.317 -5.534 -5.822 -5.895 (6.013)

Total direct costs (46.971) (48.441) (50.421) (52.397) (53.054) (54.115)

Gross profit 10.311 10.633 11.068 12.291 12.445 12.694
% of sales 18,0% 18,0% 18,0% 19,0% 19,0% 19,0%

Staff  costs -6358 -6557 -6825 -7180 -7270 (7.416)

% of sales -11,1% -11,1% -11,1% -11,1% -11,1% -11,1%

EBITDA 3.952 4.076 4.243 5.110 5.174 5.278
% of sales 6,9% 6,9% 6,9% 7,9% 7,9% 7,9%

Depreciation (687) (709) (861) (841) (917) (935)

% of sales -1,2% -1,2% -1,4% -1,3% -1,4% -1,4%
EBIT 3.265 3.367 3.382 4.269 4.257 4.343
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Gældsstruktur 

I afsnittet om LBO-finansiering blev det beskrevet, hvilke lånetyper som benyttes i en LBO-finansiering. I 

dag er det primært seniorgæld indenfor 60 % af entreprise value. Seniorgælden er opdelt i to trancher, A-

tranchen og B-tranchen.  

Senior debt in LBO case, annuity A-tranchen   Senior debt in LBO case, bullet loan B-tranchen   

A-tranchen debt  9.489 B-tranchen debt  18.979 

Maturity -5 Maturity -10 

Borrowing rate 3,5% Borrowing rate 3,5% 
Tabel 22: Senior debt in LBO - Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 64 af 88  
 

9 Peergruppen 

Til estimering af beta og den optimale kapitalstruktur i værdiansættelsen af Dansk Supermarked, er der 

udarbejdet en peergruppe med sammenlignelige selskaber fra dagligvarebranchen. Oplysningerne for 

selskaberne i peergruppen er indhentet fra Bloombergs database. Bloombergs database indeholder kun 

børsnoterede selskaber, hvorfor det ikke har været muligt at indhente oplysninger på danske konkurrenter, da 

disse ikke er børsnoterede. 

  

Kriterierne for udvælgelse af selskaberne i Peergruppen har været følgende: 

• Børsnoterede selskaber 

• Selskaber er på sammen markeder som Dansk Supermarked  

• Selskaber er på markeder i Europa, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sammenligner 

dagligvaremarkedet i Danmark  

• Selskaberne har butikker indenfor samme butikssegmenter som Dansk Supermarked 

 

I Tabel 23 er anført vores peergruppe. 

 
Tabel 23: Peergroup fra Bloomberg (Bloomberg, 2014) – Egen tilvirkning 

 

Beskrivelse af peergruppen er vedlagt i bilag 5.  

 

 

Peergroup

Company Country
Debt/ 

equity
Unlevered 

beta
TESCO PLC Britain 0,30 0,63

SAINSBURY (J) PLC Britain 0,34 0,51

WM MORRISON SUPERMARKETS Britain 0,29 0,47

CARREFOUR SA France 0,59 0,81

KONINKLIJKE AHOLD NV Netherlands 0,09 0,81

CASINO GUICHARD PERRACHON France 1,39 0,45

DELHAIZE GROUP Belgium 0,62 0,68

COLRUYT SA Belgium -0,06 0,78

JERONIMO MARTINS Portugal 0,06 0,58
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL Spain 0,26 0,73

X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR Russia 0,70 0,62

AXFOOD AB Sw eden 0,04 0,64

SONAE Portugal 1,87 0,35

DIXY GROUP Russia 0,49 0,72

Average 0,33 0,63
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10 Værdiansættelse - Discounted cash flow-modellen 

Empiriske undersøgelser viser, at DCF-modellen er den mest udbredte værdiansættelsesmodel blandt private 

equity investorer og finansielle rådgivere. Dette hænger blandt andet sammen med, at DCF-modellen er 

uafhængig af anvendt regnskabspraksis, hvilket har været et af hovedkritikpunkterne af de 

regnskabsbaserede værdiansættelsesmodeller, som fx P/E. DCF-modellen måler værdien på selskabsniveau, 

set fra lånegivernes og ejernes synsvinkel. Det frie cash flow afspejler også denne synsvinkel, ved at være 

defineret, som det cash flow der er til deling mellem långivere og ejere. Det frie cash flow tilbagediskonteres 

med WACC, som reflekterer lånegivernes og ejernes risikoopfattelse af disse cash flows.      

     

10.1 Ejernes afkastkrav 

Der findes forskellige modeller, som benyttes til estimering af ejernes afkastkrav, så som Fama-French three-

factor modellen og arbitrage pricing theory modellen, men den mest benyttede er CAPM-modellen og derfor 

vil denne model blive anvendt i denne opgave. Formlen ser således ud, med en tilføjelse af en 

illikviditetspræmie (mere herom nedenfor):  

 

 

 

βi = Beta for selskab 

Rf = Risikofri rente   

E(Rm) = Forventede afkast på markedsporteføljen 

E(Ri) = Forventede afkast på i 

RL = illikviditetspræmie 

 

Det ses, at ejernes forventede afkast er lig med det risikofrie afkast plus et risikotillæg, der bestemmes ved 

risikopræmien og virksomhedens beta. Det første led, den risikofrie rente, er et udtryk for den kompensation 

investoren kræver for at udsætte sit forbrug. Det andet led er et risikotillæg - jo større beta, desto højere 

bliver det samlede afkastkrav fra ejerne. 

 

10.2 Risikofri rente   

Den risikofrie rente er et udtryk for, hvor meget en investor kan tjene uden at pådrage sig risiko. Teoretisk 

set er det bedste skøn af den risikofrie rente, det forventede afkast på en portefølje med nul i beta. På grund 

af omkostningerne og problemer med at konstruere en nul-beta portefølje, anvendes denne metode ikke i 

praksis. I stedet anvendes normalt en statsobligation, som proxy for den risikofrie rente. Den underliggende 

antagelse er, at en statsobligation er risikofri. Brugen af rentekurven fra en statsobligation, som proxy for den 

( ) LfMif RRRERRE +−+= )(*)( β
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risikofrie rente, kan være en fornuftig proxy i de fleste tilfælde. Der er dog eksempler på, at statsobligationer 

har vist sig at være risikable, og derfor bør det anvendes med forsigtighed.41 
Teorien tilsiger, at man benytter en 10-årig statsobligation, som estimat for den risikofrie rente.42 På Nasdaq 

OMX Nordic er den effektive rente på en 10-årig statsobligation 1,43 %43, hvilket vil blive benyttet som den 

risikofrie rente i opgaven. 

 

10.3 Markedsrisikopræmie  

)( MRE udtrykker det forventede afkast ved investering i markedsporteføljen. Teoretisk set indgår alle 

former for aktiver i markedsporteføljen. I praksis benyttes ofte indeks for aktiemarkedet, som fx MSCI44 

eller C20. Det er vigtigt, at der ved fastlæggelse af risikopræmier tages hensyn til landespecifikke forhold. Fx 

består det danske aktiemarked af flere modne selskaber sammenlignet med selskaber noteret på NASDAQ i 

USA.45     

I en undersøgelse foretaget af PwC i november 2012, hvor de spørger en række aktører indenfor 

værdiansættelse af virksomheder, kommer de frem til en markedsrisikopræmie på 5,00 %. Denne 

markedsrisikopræmie benyttes i det videre forløb.      

 

10.4 Beta  

Risikoelementet i CAPM udtrykkes ved beta og afspejler alene den systematiske risiko, dvs. den risiko som 

ikke kan diversificeres bort ved at sprede sin formue i mange aktiver. Den systematiske risiko betegner 

markedsrisikoen, som fx konjunkturudviklingen. Den usystematiske risiko, som kan bortdiversificeres, 

skyldes virksomhedsspecifikke forhold som; dårlig ledelse, få store kunder mv. CAPM antager, at 

investorerne er veldiversificerede og at investorerne kun skal kompenseres for den systematiske risiko, som 

de påtager sig. Værdiansættelse af unoterede virksomheder involverer typisk en ejer, som ikke er 

veldiversificeret. Ejerne har typisk hele deres formue placeret i samme virksomhed.  Dansk Supermarked 

ejes 81 % af Salling-fondene og fondene ejer ikke tilsvarende andre store virksomheder og er således ikke 

veldiversificeret. Teorien tilsiger at man benytter en totalbeta-værdi, som både indeholder den usystematiske 

risiko og den systematiske risiko, men i praksis vælger et flertal af aktørerne46 at ignorere dette ved deres 

værdiansættelse - der er således signifikant forskel mellem teori og praksis på dette punkt. De aktører som 

forholder sig hertil, benytter en totalbeta eller tillægger 1-3 procentpoint til ejerafkastkravet, som 

                                                      
41 Financial Statement Analysis, Side 249 
42 Forening af Statsautoriserede Revisorer, side 55    
43 http://www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/danmark (pr. 26-04-2014) 
44 Morgan Stanley Capital World indeks 
45 Forening af Statsautoriserede Revisorer, side 60 
46 Kapitalfonde, corporate finance afdelinger, investerings banker mv.   
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kompensation for denne risiko.47 Ved værdiansættelse af virksomheder sker det typisk ved en IPO eller ved 

en virksomhedshandel. I disse tilfælde kan betragtningen, om at ignorere den usystematiske risiko, anses som 

at være acceptabel, da nye ejere (aktionærer, kapitalfonde) må antages at være veldiversificerede.    

 

Beta er et relativt risikomål, tolkningen er vist i nedenstående figur: 

 

β =0 Risikofri investering  

β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen  

β = 1 Investering med samme risiko som markedsporteføljen 

β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Tabel 24: Beta (Financial Statement Analysis, side 251) – Egen tilvirkning 
 

Beta for børsnoterede selskaber estimeres ofte med udgangspunkt i den historiske kursudvikling for 

virksomheden og aktiemarkedet. Da disse informationer ikke findes for unoterede virksomheder, benyttes 

betaer fra sammenlignelige børsnoterede selskaber eller en industribeta (branchebeta).  

 

Ved hjælp af Bloomberg er der fundet 14 børsnoterede europæiske detailvirksomheder indenfor handel med 

dagligvarer (tabel 23). Den laveste ugearede betaværdi, som observeres i peergruppen er 0,35 (Sonae, 

Portugal), den højeste værdi er på 0,81 (Carrefour SA, Frankrig) og den gennemsnitlige ugearede betaværdi 

er 0,63.         

 

Endvidere har professor Aswath Damodaran, fra universitetet ”Stern School of Business”, New York 

udarbejdet en ugearet industribeta (retail - grocery and food) på baggrund af 21 virksomheder, som er 

beregnet til 0,5748.    

    

Til anvendelse af beta i denne opgave benyttes peergruppe-beta’en på 0,63. En ugearet betaværdi, betyder at 

den er renset for finansiel risiko og alene afspejler den operationelle risiko (business risk). Betaværdien skal 

tillægges den risiko, som fremmedkapitalen medfører, hvorfor vi omregner den. Formlen som benyttes 

nedenfor er Miller og Modigliani’s formel, som antager et konstant gældsniveau i al fremtid.  
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47 Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis? Side 166 
48 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html (pr.28.3.2014) 
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U
EKβ

 
= Beta for egenkapital i en ugearet virksomhed  

FK = Fremmedkapitalen  

EK = Egenkapitalen  

Tc = Skattesats 

 

Betaværdien på 1,34 udtrykker således den operationelle risiko og den finansielle risiko. 

 

10.5 Illikviditet & kontrolpræmie 

I forhold til børsnoterede selskaber, er unoterede selskaber ikke ligeså likvide. En høj grad af likviditet er alt 

andet lige en fordel for investorer, der hurtigere, nemmere og uden for store omkostninger, kan opbygge eller 

afvikle en aktiebeholdning. Høj likviditet og dermed lav illikviditet øger således værdien af en virksomhed. 

En investor vil derfor være villig til at betale en merpris for en virksomhed med høj likviditet. For den 

manglende likviditet tillægges afkastkravet i Dansk Supermarked fem procentpoint. I praksis varierer 

størrelsen af likviditetstillægget fra mellem en halv og fem procent50.        

 

Endvidere kan der inddrages en kontrolpræmie, idet et kontrollerende ejerskab vurderes at have en større 

værdi end et ejerskab karakteriseret ved begrænset eller ingen indflydelse.51 De fleste aktører indarbejder 

denne fordel i budgettallene52, hvilket også vil være tilfældet i denne opgave.  I og med der er tale om et 

kontrollerende ejerskab, er der ikke langt fra tanke til handling - skal der spares i organisationen eller 

forfølges nye profitable områder, sættes det i værk og resultaterne kan ses i regnskabstallene relativt hurtigt. 

Skal en virksomhed med mange ejere derimod spare eller satse på nye profitable områder, skal det måske 

vedtages på et bestyrelsesmøde, hvorfor denne form for ejerskab kan være mindre gunstig.              

 

Alle faktorer er således fastsat til, at kunne beregne ejernes afkastkrav efter CAPM-modellen:   

  

 

iβ  
= Beta for Dansk Supermarked  

Rf = Den risikofrie rente 

E(RM) = Forventede afkast på markedsporteføljen 

RL = Illikviditetspræmie 

 

                                                                                                                                                                                
49 I denne formel antages beta for gælden at være risikofri ( β = 0) 
50 Forening af Statsautoriserede Revisorer, side 61 
51 Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis? Side 167 
52 Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis? Side 169 
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Ejernes afkastkrav er således 13,1 %.  

 

10.6 WACC 

WACC’en bruges som diskonteringsrente i DCF-modellen. WACC udtrykker de vægtede gennemsnitlige 

kapitalomkostninger. Der tages således hensyn til egenkapitalens afkastkrav fra aktionærerne og 

fremmedkapitalens lånerente fra långiverne. 

 

Det er vigtigt, at vægtene beregnes på baggrund af markedsværdier og ikke bogførte værdier. 

Markedsværdien indikerer, hvad der skal ofres for at få en ejerandel i virksomheden. Dette skaber dog et 

stort problem, idet kendskabet til markedsværdien af et selskab netop er formålet med værdiansættelsen, og 

således antages det ikke at være kendt på forhånd.    

  

10.7 Kapitalstruktur 

En virksomheds kapitalstruktur er virksomhedens sammensætning af passiver. Det vil sige den måde, som 

virksomheden har finansieret sig på. Den optimale kapitalstruktur er den, som maksimerer værdien af 

virksomheden. I teorien (Miller & Modigliani) argumenteres der for, at den optimale WACC er den mindst 

mulige, når alle forhold, så som skat og konkursomkostninger, er taget med i betragtningen. Den optimale 

WACC findes derfor ved den gældsandel, hvor skattebesparelsen ud fra en marginal betragtning udlignes af 

konkursomkostningerne. I praksis ved fastlæggelse af kapitalstrukturen, bør det undgås at vælge en høj 

gældsandel, med henblik på at opnå en lav WACC. Ved stigende gæld vil afkastkravet til såvel gæld, som 

egenkapital stige.  

 

Den eneste grund til at WACC’en kan falde ved øget finansiel gearing, er skatteskjoldet, men teorien herfor 

tager ikke hensyn til, at investorerne beskattes af udbytte og kursgevinster. 

Endvidere bør virksomheder, hvis indtjening er meget volatil, stifte mindre gæld end virksomheder med en 

stabil indtjening, idet en stabil indtjening alt andet lige vil betyde en lavere operationel risiko og derved en 

lavere lånerente.   

 

Ligeledes bør virksomheder med en stor andel af immaterielle aktiver, have en lavere gældsandel end 

virksomheder med stor andel af materielle aktiver, idet sikkerhedsværdien for långivere er større ved 

materielle aktiver og derved tilbydes disse virksomheder en lavere lånerente.               
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Der er flere måder, hvorpå man kan estimere selskabets kapitalstruktur. Følgende metoder kan anvendes53: 

• Kapitalstruktur for sammenlignelige selskaber  

• Kapitalstruktur for det selskab, der ønskes opkøbt  

• Kapitalstrukturen køber vil benytte i det selskab, der søges overtaget         

 

I praksis benyttes ofte en konstant kapitalstruktur. Grunden herfor er, at der over tid ikke sker de store 

ændringer i kapitalstrukturen. Der skal naturligvis ske en tilpasning i kapitalvægtene ved markante 

ændringer, såsom en leverage buyout. Da man arbejder med en konstant kapitalstruktur, ved estimering af 

WACC, er det vigtigt at den benyttede kapitalstruktur afspejler virksomhedens langsigtede kapitalstruktur. 

Virksomhedens nuværende kapitalstruktur bør derfor kun benyttes, hvis den afspejler den langsigtede 

kapitalstruktur. Til fastsættelse af virksomhedens langsigtede kapitalstruktur, er det en god ide at hente 

inspiration hos sammenlignelige virksomheder.54    

 

I Dansk Supermarkeds årsrapport 2013 fremgår det af balancen, at deres gældsandel er 9 % og at vægtene er 

henholdsvis Wek = 68 % og Wfk = 32 %. 

 

Da opgaven ønsker at værdiansætte Dansk Supermarked, ud fra en LBO transaktion, benyttes følgende Wek 

= 40 % og Wfk = 60 %. I opgavens figur 4, redegøres der for, hvilket niveau af forholdet mellem egenkapital 

og egenkapital (50/50) der er oppe i tiden, efter finanskrisen. Dog taler Dansk Supermarkeds stabile cash 

flow og stærke aktivmasse for at de godt kan geare sig, mere end gennemsnitlige virksomheder, hvorfor 

forholdet 40 % egenkapital og 60 % fremmedkapital er valgt.   

  

10.8 Fremmedkapitalsomkostninger 

Lånerenten er ofte den nemmeste parameter at estimere ved værdiansættelse af en virksomhed. Køber kender 

sin finansieringsrente før en evt. overtagelse. I de tilfælde, hvor lånerenten ikke er tilgængelig, anvendes en 

syntetisk kreditrating. 

Nedenfor er angivet kreditspread ved forskellige ratings. Kreditspreadne er af ældre dato, men vurderes til at 

være repræsentative. Det har ikke været muligt at finde nyere datasæt herom. 

 

 

    

  

                                                      
53 Forening af Statsautoriserede Revisorer, side 51 
54 Forening af Statsautoriserede Revisorer, side 52 



Side 71 af 88  
 

Risikofri rente 

1,43 %  

AAA 

0,45 % 

AA 

0,54 % 

A 
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BBB 

1,44 % 

BB 

2,55 % 

B 

3,67 % 

Stigende risiko 

Kilde: Copeland (2000), Bloomberg Business News 

Figur 13: Kreditspread fra Bloomberg (Forening af Statsautoriserede Revisorer, side 54) – Egen tilvirkning 
 

Forening af Statsautoriserede Revisorer, Thomas Plenborg tilsiger, at man benytter et risikotillæg på mellem 

0,25 – 4 %55. I opgavens figur 3, ses det at Nykredit tilbage i 2007 oplyste at de lå mellem 2,0-3,25 % i 

marginal.   

I peergruppen fra Bloomberg har otte af selskaberne en kreditrating, således er seks af selskaberne ratet 

BBB, et ratet BB og et ratet B. Der er i opgaven valgt en marginal på 2,07 %, plus den risikofrie rente på 

1,43 %, altså en lånerente på i alt 3,50 %.      

 

Dermed er alle parametrene i WACC’en estimeret, således kan vi beregne de gennemsnitlige 

kapitalomkostninger: 

)1(··· cFKFKEKEK tRwRwWACC −+=  0749,0)245,01(·0,049·60,0131,0·40,0 =−+=  

 

WEK = Egenkapitalsandelen  

WFK = Fremmedkapitalsandelen 

REK = Afkastkravet til egenkapitalen  

RFK  = Afkastkravet til fremmedkapitalen  

Tc = Skattesats 

 

WACC’en er således beregnet til 7,49 %. Det er muligt at udvide WACC til at omfatte andre former for 

finansiering, fx minoritetsinteresser og hybride former af finansiering, så som konvertible obligationer. Dette 

gøres ganske enkelt ved at tilføje yderligere finansieringskilder, og deres respektive vægte i WACC udtryk.56 

 

10.9 Terminalværdiperiode  

Teoretisk set baseres de forskellige værdiansættelsesmodeller på tilbagediskontering af en uendelig 

pengestrøm - det er ikke praktisk muligt. Samtidig vil det være umuligt at fastlægge budgetter for al evig 

fremtid, da det vil blive alt for usikkert. Efter budgetperioden etableres en terminalperiode baseret på 

Gordons vækstformel, som tilbagediskonterer alle fremtidige cash flow efter budgetperioden. Væksten i 

terminalperioden er konstant, og skal være lig med den forventede inflation og vækst i samfundet.57  

                                                      
55 Forening af Statsautoriserede Revisorer, side 54 
56 Financial Statement Analysis, side 247 
57 Financial Statement Analysis, side 214 
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I terminalperioden skal der fastlægges en vækstrate (g). Terminalperioden bygger på en vigtig forudsætning 

vedrørende vækstraten. Såfremt terminalperioden antages at vokse mere end samfundsøkonomien, vil det 

bevirke at Dansk Supermarked over tid vil udgøre en voksende andel af økonomien, og til sidst udgøre hele 

økonomien. Omvendt vil en antagelse af en lavere vækstrate end økonomien, bevirke at Dansk Supermarked 

over tid vil udgøre en mindre og mindre andel af økonomien, for til sidst helt at forsvinde. Ud fra denne 

forudsætning er det rimeligt at antage en vækstrate, der tilnærmelsesvis matcher udviklingen i den samlede 

økonomi.58  Denne metode er den hyppigst benyttede metode blandt teoretikere og praktikere i alle 

brancher.59 

 

Endvidere er det vigtigt, at man forholder sig til om vækst i samfundet også vil generere vækst i 

virksomheden. Altså, hvorvidt afkastet på nye investeringer overstiger virksomhedens afkastkrav (WACC). 

Gordons dividendemodel antager at væksten bidrager til værdien i terminalperioden.60  

 

Historisk har den gennemsnitlige realvækst i BNP i Danmark været 0,85 % for perioden 2003 – 2013.61 Den 

gennemsnitlige inflation i samme periode udgjorde 2,17 %.62 Det betyder, at den samlede udvikling i dansk 

økonomi historisk set, har udgjort 3,02 %. Det skal nævnes, at det forudsætter, at den fremtidige økonomiske 

udvikling tilnærmelsesvis følger den historiske udvikling, i denne opgave er væksten estimeret til 2 % på 

baggrund af Financial Statement Analysis, Thomas Plenborg (side 215). 

 

Således kan terminalværdiperioden beregnes: 

 

gWACC

FCF
TV t

t −
= +1

 

667.60
02,00749,0

332.3 =
−

= mio. kr. 

 

 

 

 

                                                      
58 Forening af Statsautoriserede Revisorer, side 74 
59 Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis? Side 163 
60 Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis? Side 163 
61 http://www.euo.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/ (pr. den 26.4.2014) 
62 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1525 (pr. den 26.4.2014) 

FCFt = Frie cash flow på tidspunkt t  

WACC = De gennemsnitlige kapitalomkostninger  

TVt = Terminalværdi på tidspunkt t  

g = Vækstraten 
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10.10 DCF-modellen 

Igennem opgaven er alle parametre til DCF-modellen nu estimeret, således at der kan laves en 

værdiansættelse af Dansk Supermarked. Ud fra det budgetterede frie cash flow, estimeres Dansk 

Supermarkeds værdi ved at tilbagediskontere de enkelte cash flows til nutidsværdi. Da definitionen på det 

frie cash flow, var frie midler til servicering af Dansk Supermarkeds gæld og aktionærer, tilbagediskonteres 

med WACC, da den jo netop afspejler disses krav til forrentning af den indskudte kapital. Formlen for DCF-

modellen ses nedenfor: 

∑
= +

+
+

=
T

t
T

t
t

t

WACC

TV

WACC

FCF
V

1
0 )1()1(  

 

FCFt = Frie cash flow på tidspunkt t  

WACC = De gennemsnitlige kapitalomkostninger  

TVt = Terminalværdi på tidspunkt t  

Vo = Virksomhedens totale værdi 

 

Indsættes de enkelte cash flows, kommer output til at se således ud: 

Vo =
()**

((+,,,)./�0
+

*1,1

((+,,,)./�2
+

*3.,

((+,,,)./�4
+

1(/(

((+,,,)./�5
+

1*11

((+,,,)./�6
+

7,77)

((+,,,)./�6
= 52.557 

 

Værdiansættelsen er delt op i to variable, hvor den første variabel tilbagediskonterer de budgetterede frie 

cash flows til 2018. Anden variabel tilbagediskonterer det frie cash flow fra terminalperioden år 2019 og 

frem.   
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Samme beregning illustreret grafisk:  

 
Figur 14: DCF-model for Dansk Supermarked - Egen tilvirkning 

 
 

Dansk Supermarkeds værdi i LBO transaktionen, baseret på de budgetterede frie cash flows fratrukket 

rentebærende gæld, er 51.242 mio. kr.  

Terminalværdien udgør 80,4 % af virksomhedens værdi. Den store andel af virksomhedens samlede værdi, 

som kommer fra terminalværdien, øger usikkerheden ved værdiestimeringen. Det skal dog bemærkes, at det 

ikke er et enkeltstående tilfælde, men at terminalværdien spiller en stor andel af værdiansættelsen ved 

anvendelse af DCF-modellen.63       

    

For at kunne sammenligne værdien af Dansk Supermarked med Salling Fondenes køb pr. 7.januar 2014, 

fremdiskonteres den beregnede enterprise value, på følgende vis: 52.557*(1+0,00749)7/360= 52.565 mio. kr. 

 

10.11 Følsomhedsanalyse 

Der er udarbejdet en følsomhedsanalyse, hvor enterprise value er angivet ved forskellige scenarier for 

WACC og vækst (g). Det fremgår af tabellen at enterprise value er meget volatil, overfor disse to 

komponenter. Værdien påvirkes positivt ved en lav WACC og høj vækst og negativt ved en høj WACC og 

lav vækst.      

                                                      
63 Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis? Side 163 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FCF I mio.kr. 1.722 2.303 2.540 3.191 3.233 3.332

TV= 60.667

PV af FCFår1 1.602

PV af FCFår2 1.993

PV af FCFår3 2.045

PV af FCFår4 2.390

PV af FCFår5 2.253
PV af FCFTV 42.273

Enterprise value 52.557

Minus gæld -1.315

Equity value 51.242

Tilbagediskontering af det frie cash flow
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Tabel 25: Sensitivity analysis for WACC and Growth – Egen tilvirkning 

 

Sammenlignes overstående tabel med Salling Fondenes køb af Dansk Supermarked, hvor enterprise value er 

handlet til 41 mia. kr. ses det at WACC er 9 % og væksten er 2,5 % i opgavens model.   

 

En mulig forklaring på at Salling Fondenes WACC, i opgavens model, er højere end opgavens WACC på 7,5 

% er at Salling Fondene ikke er veldiversificeret. Dermed siger teorien om CAPM, at Salling Fondene skal 

benytte en totalbeta-værdi, som både indeholder den usystematiske risiko og den systematiske risiko, hvilket 

i praktisk gøres ved at tillægge mellem en til tre procentpoint i afkastkravet til egenkapitalen. 

 

Der er endvidere lavet en følsomhedsanalyse, hvor enterprise value er angivet ved forskellige scenarier for 

WACC og Free Cash Flow i terminalværdiperioden. Det er interessant at se hvor følsom opgavens model er 

overfor det Free Cash Flow, da terminalværdiperioden udgør 80,4 % af værdien. Værdien påvirkes positivt 

ved en lav WACC og et højt Free Cash Flow og omvendt ved høj WACC og lavere Free Cash Flow opnås en 

lavere enterprise value.        

 

 
Tabel 26: Sensitivity analysis for WACC and Free cash flow – Egen tilvirkning 

 

Sammenlignes overstående tabel med Salling Fondenes køb af Dansk Supermarked, ses det at en WACC på 

9 % endnu en gang, og med samme Free Cash Flow som i opgaven, giver en enterprise value på 41,2 mia. kr.  

Dansk Supermarked A/S Sensitivity analysis

WACC
52.557 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% 11,0%

-0,5% 62.112 57.291 53.142 49.589 46.381 43.597 41.126 38.921 36.943 33.548
0,0% 63.501 58.265 53.807 50.025 46.635 43.716 41.141 38.856 36.816 33.337
0,5% 65.143 59.402 54.574 50.522 46.924 43.850 41.157 38.782 36.674 33.105
1,0% 67.113 60.745 55.469 51.096 47.254 44.001 41.176 38.701 36.517 32.849
1,5% 69.520 62.357 56.527 51.765 47.634 44.175 41.196 38.609 36.342 32.567

Growth 2,0% 72.530 64.327 57.797 52.557 48.078 44.374 41.220 38.504 36.145 32.254
2,5% 76.399 66.789 59.348 53.507 48.603 44.608 41.247 38.385 35.921 31.904
3,0% 81.558 69.955 61.288 54.669 49.232 44.883 41.279 38.248 35.665 31.510
3,5% 88.781 74.177 63.781 56.121 50.002 45.214 41.317 38.087 35.370 31.064
4,0% 99.615 80.087 67.106 57.990 50.964 45.618 41.362 37.898 35.026 30.553

Dansk Supermarked A/S Sensitivity analysis

WACC
52.557 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% 11,0%

1.800 43.910 39.479 35.951 33.120 30.701 28.700 26.996 25.529 24.254 22.152
2.100 49.514 44.345 40.229 36.926 34.104 31.769 29.781 28.070 26.583 24.131
2.400 55.119 49.210 44.507 40.733 37.507 34.839 32.567 30.611 28.911 26.109
2.700 60.723 54.076 48.785 44.539 40.910 37.908 35.352 33.152 31.239 28.087
3.000 66.328 58.942 53.063 48.345 44.313 40.978 38.138 35.693 33.568 30.065

FCFRV 3.332 72.530 64.327 57.797 52.557 48.078 44.375 41.220 38.504 36.145 32.254
3.600 77.537 68.674 61.618 55.957 51.118 47.117 43.708 40.774 38.225 34.021
3.900 83.141 73.540 65.896 59.763 54.521 50.186 46.494 43.315 40.553 36.000
4.100 86.877 76.784 68.748 62.301 56.790 52.232 48.351 45.009 42.106 37.318
4.400 92.482 81.650 73.026 66.107 60.193 55.302 51.136 47.550 44.434 39.297
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Det ses i følsomhedsanalyserne, at enterprise value er meget følsom, overfor ændringer i parametrene vækst 

(g), WACC og Free Cash Flow. 

11 Pris kontra værdi 

Den beregnede værdiansættelse af Dansk Supermarked foroven er beregnet ud fra en LBO transaktion, hvor 

en øget gearing reducerer de vægtede kapitalomkostninger, som følge af at fremmedkapital er billigere end 

egenkapital. Endvidere påvirkes den gearede betaværdi, af mængden af gæld i virksomheden, som påvirker 

ejernes afkastkrav til virksomheden i opadgående retning.  

 

Nedenfor i Tabel 27 er opstillet forskellen mellem LBO og base case. Der er i base case værdiansættelsen 

regnet med en kapitalstruktur, på baggrund af peergruppe- analysen, herved er der valgt en kapitalstruktur på 

en tredjedel gæld og to tredjedele egenkapital, da dette anses for at være den langsigtede kapitalstruktur for 

Dansk Supermarked. Således er eneste forskel i enterprise value for LBO og base case, andelen af 

fremmedkapital -, altså er det Free Cash Flow to Firm ens i de to beregninger.     

   

 LBO Base case 

Beta leverage 
1,34 0,86 

Ejernes afkastkrav 
13,1 % 10,8 % 

Wek 
40 % 67 % 

WFK 
60 % 33 % 

WACC 
7,5 % 8,1 % 

Enterprise value 
52.557 mio.kr 47.447 mio.kr 

Tabel 27: Forskellen mellem LBO og Base case - Egen tilvirkning 
  

Der er en forskel i enterprise value på 5,1 mia. kr. Prisen for Dansk Supermarked bør ikke stige bare fordi, at 

en kapitalfond kan ændre i kapitalstrukturen. Således vil det ikke være muligt at skabe værdi, så længe der er 

et frit kapitalmarked. Markedet kan godt gennemskue denne transaktion og vil mere forholde sig til det Free 

Cash Flow. Der kan altså ikke skabes værdi ved at købe aktiver og ”ompakke” dem og sælge dem på en 

anden måde (Møller & Parum, 1999). Endvidere vil en høj gældsandel i Dansk Supermarked gøre deres 

vareleverandører nervøse og det vil resultere i dårligere kredittider, hvis der ikke forlanges kontantbetaling – 

dette påvirker working capital. Værdiansættelse ud fra LBO tankegangen vurderes dermed ikke at være 

retvisende.   
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Opgavens bud på en værdiansættelse er derfor base case værdiansættelsen med en entreprise value på 47.447 

mio. kr. En kapitalfond vil altså bruge base case værdiansættelse til at se, hvad markedet vil betale for Dansk 

Supermarked, og dermed er entreprise value fra base case lig købsprisen på Dansk Supermarked. 

LBO casen bruger kapitalfonden til at vurdere targetselskabets cash flow, som er tilgængeligt efter renter 

afdrag og udbytte. Gælden i LBO-casen bruger kapitalfonden, som et redskab til at undgå at overflødig 

likviditet anvendes til imperier byggeri og andet financial slack. Den begrænsede likviditet sikrer, at ledelsen 

har fokus på driften er likviditetsgivende. Derudover er centrale medarbejdere i ledelsen commited, da de har 

medinvesteret i virksomheden. Dette sikrer at de hele tiden har ”hånden på kogepladen” og fokus på 

værdiskabelse.                  

12 ROE’s følsomhed ved gearing  

ROE måler afkastet til virksomhedsejere, efter alle andre kapitalindskyder er tilgodeset. ROE påvirkes derfor 

meget af den finansielle gearing og SPREADet, hvorfor følsomheden i ROE stiger, når SPREADet er 

negativt. Ved LBO casen er formålet at øge gearing i Dansk Supermarked, men hvis det ikke går som 

budgetteret og indtjeningen falder, kan dette medføre en lavere ROIC og en højere udlånerente, som følge af 

en dårligere rating fra banken.         

 

 
Tabel 28: ROE analysis for budgetperiode – Egen tilvirkning 

 
 

I Tabel 28 er der beregnet de finansielle nøgletal fra budgetperioden i LBO-casen. Det ses at SPREADet er 

positivt, hvorfor gearingen bidrager positivt til kapitalfondens afkast (ROE), som stiger fra 28 % i 2014 til 29 

% i 2018.   

 

I Tabel 29 er de finansielle nøgletal beregnet for et ”worst case scenairo”, hvor indtjeningen i budgetperioden 

falder i forhold til de budgetterede tal. Dette påvirker SPREADet negativt, da den finansielle risiko stiger 

som følge af gearingen, hvorfor afkastet til kapitalfonden (ROE) falder i budgetperioden. 

 

Dansk Supermarked ROE analysis budget periode

2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F

FGEAR 1,50 1,28 1,09 0,93 0,79
ROIC 15,0% 15,5% 15,7% 19,7% 19,5%
r -6,3% -6,4% -6,7% -7,3% -7,9%
SPREAD 8,7% 9,1% 9,0% 12,4% 11,6%
ROE 28% 27% 26% 31% 29%
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Tabel 29: ROE analysis for budgetperiode ”worst case” – Egen tilvirkning 

 

Overstående scenarier viser at finansiel gearing er et tveægget sværd. Den skaber et højere afkast til 

kapitalfonden, og dermed øget risiko, hvis Dansk Supermarked tjener mere på sine driftsaktiviteter end 

selskabet kan låne til. Gearingen bidrager negativt til kapitalfondens afkast, hvis Dansk Supermarkeds afkast 

fra driftsaktiverne er lavere end lånerenten (Ole Sørensen 2011).      

13 Exit multipel 

I det følgende afsnit vil der blive kigget på, hvad kapitalfonden kan afhænde Dansk Supermarked til ved en 

holdingperiode i 2018 efter fem års ejerskab.    

 

I Tabel 30 er angivet otte observerede virksomhedshandler indenfor dagligvarebranchen i perioden 2009 til 

2014. Den handlede multipel er EBIDA gange en faktor, som giver enterprise value. De observerede 

handelsmultipler er med stor varians, således er den laveste 4,9x og den højeste multipel er netop handlen 

med Dansk Supermarked.  

 

Det skal bemærkes at handlerne nedenfor, på nær Dansk Supermarked, ikke er akkvisitioner, hvor 100 % af 

ejerskiftet gennemføres. Der er faktisk tale om relativ små handler med ejerandele, på mellem en halv 

procent og fem procent, således er multiplerne ikke 100 % retvisende.      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dansk Supermarked ROE analysis budget periode (worst case)

2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F

FGEAR 1,50 1,28 1,09 0,93 0,79
ROIC 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0%
r -9,3% -9,4% -9,7% -10,3% -10,9%
SPREAD -0,3% -1,4% -2,7% -4,3% -5,9%
ROE 9% 6% 4% 2% 0%
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Dato Købende Virksomhed Sælgende Virksomhed 
Handlet multiple  

EV/EBITDA  

Januar 2014 Salling Fondene A.P. Møller Mærsk A/S 
13,4X 

Januar 2012 Tesco Plc Berkshire Hathaway Inc. 
4,9X 

August 2011 Tesco Plc Berkshire Hathaway Inc. 
5,3x 

September 2011 Wm Morrison Supermarkets Plc Mr. and ms. Pritchard 
6,2x 

April 2010 Sligro Food Group NV Fidelity Mangement & Research Company 
7,3x 

Juli 2010 Wumart Stores Inc. Capital Group Companies Inc. 
7,7x 

December 2010 Wumart Stores Inc. Artio Global Management LLC 
10,9x 

September 2009 Wm Morrison Supermarkets Plc Legal & General Group Plc 
7,9x 

Gennemsnit multiple 
7,9x 

Tabel 30: Handlede markedsmultipel EV/EBITDA fra 2009 – 2014 (www.Mergermarket.com) - Egen tilvirkning 
 

I budgetåret 2018 er der budgetteret med et EBITDA på 5,174 mia. kr. Derved vil værdien af Dansk 

Supermarked være 69,3 mia. kr. ved en multipel på 13,4x, altså den multipel der er handlet til den 7. januar 

2014 mellem Salling Fondene og A.P. Møller Mærsk. 

Benyttes den gennemsnitlige multiple for handlede dagligvareselskaber, fås en enterprise value på 40,9 mia. 

kr. og benyttes den laveste observerede multipel fås en enterprise value på 25,3 mia. kr. 

 

Exit multipler er meget afhængige af den konkrete virksomhedshandel, og den handlede virksomheds evne 

til at genere et højt indtjeningsbidrag (EBITDA). Exit multiplerne er derfor interessante for kapitalfonden at 

belyse i beregningen af afkastmålet (IRR), for at vurdere om deres investering i Dansk Supermarked er 

rentabel. 

14 Intern rente (IRR)  

Den interne rente (IRR) anvendes som et afkastmål til at vurdere om kapitalfondens investering i 

targetselskabet har været succesfuld. IRR udtrykker den årlige rente for investeringen og beregnes som: 

 

 ��< = ∑
>?@ABCDEF

((+GHH�F
	I

JK,  , hvor t er tiden. 
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IRR er den rente, som alle fremtidige cash flows diskonteres med, for at nutidsværdien af betalingerne er lig 

nul. IRR kan derfor fortolkes som en gennemsnitsforrentning og forudsætter et uændret afkastkrav over tid. 

Hvis to projekter skal vurderes med forskellige cash flow, så vil IRR være højest for investeringen hvor cash 

flowene tidsmæssigt forfalder først (Breasley, Meyers og Allan, 2012, side 135).   

 

Til at måle kapitalfondens afkast på investeringen i targetselskabet sammenholdes IRR med kapitalfondens 

afkastkrav, for at vurdere om investeringen er attraktiv. Ifølge litteraturen for kapitalfondens afkastkrav, så 

ligger det på ca. 20 %, hvorfor dette afkastkrav vil blive holdt op i mod investeringens IRR. 

 

IRR er beregnet efter en forventet holdingperiode på 5 år (2018). I tabel Tabel 31 er IRR illustreret ved en 

multipel på 13,4x. 

 

 
Tabel 31: IRR Analysis for 2018 – Egen tilvirkning 

 

Det ses at IRR bliver 19,45 %, hvilket er tæt på kapitalfondens afkastkrav på 20 %. Dog skal det pointeres, at 

der er valgt den højeste exit multipel, og hvis kapitalfonden ikke lykkes med et exit i 2018, men først i 2019 

vil IRR falde til 16,96 % jf. Tabel 32. Derfor er det meget afgørende, hvornår kapitalfonden kan afhænde 

Dansk Supermarked, da IRR er meget følsom for, hvornår cash flow tidsmæssigt forfalder.   

 

Det ses af tabel Tabel 32, at såfremt kapitalfonden laver et exit i år 2017, vil IRR stige til 23,06 %, hvilket er 

højere end kapitalfondens afkastkrav. 

 

 

 

 

 

Dansk Supermarked A/S IRR analysis

End 2013 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F End 2018

Equity begin -18.979

Dividends 300 300 500 1.000 1.000

Debt -18.979

Enterprise Value 69.300

Exit Equity (multiple 13,4x) 50.321

time 1 2 3 4 5 6 7

Cash Flow -18.979 300 300 500 1.000 1.000 50.321

IRR 19,45%

Exit in year 2018
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I Tabel 32 er IRR beregnet før exit ved forskellige multipler i forskellige år – Bilag 6. 

IRR 
2017 2018 2019 

Exit multipel 13,4x 
23,06 % 19,45 % 16,96 % 

Exit multipel 12x 
19,44 % 16,57 % 14,58 % 

Exit multipel 11x 
16,55 % 14,26 % 12,66 % 

Exit multipel 10x 
13,32 % 11,67 % 10,52 % 

Tabel 32: IRR ved forskellige exit multipler – Egen tilvirkning 
 

Det ses af Tabel 32, at kapitalfonden er nødsaget til at exite, så hurtigt så muligt, og senest i år 2018 til en 

multipel på 13,4x eller derover, for at opnå deres afkastkrav til investeringen. Endvidere er multiplerne for 

entreprise value / EBITDA væsentlig højere end de handlede markedsmultipler, som nævnt i forrige afsnit, 

og derfor vurderes det vanskeligt for kapitalfonden at realisere deres afkastkrav ved at investere i Dansk 

Supermarked. Alternativt er kapitalfonden nødsaget til at lave større ændringer i det estimerede budget for at 

forbedre EBITDA, og dermed IRR. 
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15 Konklusion 

Dansk Supermarked er interessant for en kapitalfond, idet discountmarkeder, som Sverige og Polen, er i 

vækst og Dansk Supermarked er allerede repræsenteret på disse markeder via Netto, hvorfor det vurderes at 

der relativt nemt, kan vindes yderligere markedsandele.     

 

I Sverige er der gode muligheder for at ekspandere, idet der kun findes Netto og Lidl i discountsegmentet.    

I Polen er markedet for dagligvarer ved at skifte fra uafhængige købmænd til hyper- og discoutmarkeder, 

hvorfor Dansk Supermarked vil kunne få større andel i markedet ved at etablere nye butikker.  

 

70 % af Dansk Supermarkeds omsætning kommer fra Danmark, hvor den samlede markedsandel udgør 34,9 

%. Som følge af Dansk Supermarkeds store markedsandel og stærke brands, er Dansk Supermarked 

dominerende i Danmark.  Dansk Supermarked har monopol på hypermarkedet, da Bilka er den eneste 

udbyder af hypermarkeder i Danmark, og planloven forhindrer konkurrenter i at etablere yderligere 

hypermarkeder. Hvis planloven liberaliseres har Dansk Supermarked en enorm fordel, da Bilka er kendt af 

de fleste danskere og dermed skal der ikke iværksætte en større markedsføringskampagne, modsat et ny 

hypermarked brand.        

 

For en kapitalfond, vil der være en mulighed for at føre Dansk Supermarked ind i e-handel, som i fremtiden 

forventes at vækste indenfor handel med dagligvarer. Dansk Supermarked er ikke repræsenteret i dette 

segment i dag, men der vil være stor synergi for en kapitalfond i at benytte de eksisterende brands og 

stordriftsfordele i Dansk Supermarked, til etableringen af et e-supermarked.          

 

Dansk Supermarked er i stand til at skabe et højere afkast fra deres investerede kapital, end deres 

konkurrenter i det danske marked. Dansk Supermarked har opnået bedre vilkår hos deres leverandører, 

hvilket har resulteret i længere kredittider. Ydereligere har Dansk Supermarked, som følge af deres størrelse, 

haft mulighed for at presse deres leverandører på prisen, hvilket har bevirket at vareforbrugets andel af 

omsætningen er faldet de senere år.  

Profit margin i dagligvaremarkedet er blevet lavere de seneste år, da discountmarkedet er vokset, men Dansk 

Supermarked har stadig været i stand til at skabe en højere profitmargin end konkurrenternes. Samtidig er 

produktiviteten i Dansk Supermarked højere end hos konkurrenten Coop, og Dansk Supermarked har derfor 

gode forudsætninger for at bevare deres markedsandele i Danmark.  

 

Dansk Supermarkeds afkast fra den investerede kapital overstiger de beregnede vægtede omkostninger til 

egenkapitalen og fremmedkapitalen, hvilket betyder at selskabet er i stand til at skabe merværdi for dets 
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ejere.  En mulighed for Dansk Supermarked er at ændre deres kapitalstruktur og optage gæld, da deres afkast 

fra den investerede kapital overstiger lånerenten. Dette vil skabe et større afkast til aktionærer og dermed 

kapitalfonden.  

 

Dansk Supermarkeds likviditetsrisiko på kort og lang sigt er lav i perioden fra 2008-2013. Der er altså lav 

risiko for, at Dansk Supermarked ikke kan honorere deres fremmedkapitalomkostninger. Dette taler for at en 

kapitalfond kan øge gearing i selskabet ved en LBO transaktion. Endvidere er Dansk Supermarkeds solvency 

ration i 2013 på 67 %, hvilket betyder at de kan klare at miste 67 % af deres kapitalgrundlag, før 

fremmedkapitalen bliver berørt. Således er Dansk Supermarkeds kapitalgrundlag solidt. 

 

Der er i opgaven lavet to værdiansættelser pr. den 7. januar 2014, hvor enterprise value er følgende: 

 

Enterprise Value: Equity Value: 

52.557 mio. kr. DCFLBO 

47.447 mio. kr. DCFBase Case 

51.242 mio. kr. DCFLBO 

46.132 mio. kr. DCFBase Case 

 

Den eneste forskel i de to værdiansættelser er kapitalstrukturen, altså mængden af fremmedkapital. Årsagen 

til at der er lavet en værdiansættelse på baggrund af en base case er, at man i teorien godt kan benytte sig af 

gearing og opnå en lavere WACC – og dermed en højere virksomhedsværdi i DCF-modellen. I virkeligheden 

kan alle parter gennemskue værdiansættelsen, og prisen på virksomheden vil derfor ikke blive højere som 

følge af en finansiel gearing. Endvidere er det underliggende cash flow ens, og det bør koste det samme 

uanset gældstrukturen. Kapitalfonden vil dermed betale 47.447 mio. kr. for Dansk Supermarked.   

 

Den udarbejdede følsomhedsanalyse for LBO-casen viser, hvor følsomt entreprise value er overfor 

ændringer i parametrene WACC og væksten (g). Ændres WACC f.eks. fra 7,5 % til 7,0 % fås en entreprise 

value på 57.797 mio. kr. Ændres derimod alene væksten (g) fra 2 % til 2,5 % opnås en entreprise value på 

53.507 mio. kr.  

Sammenlignes opgavens LBO- værdiansættelse med Salling Fondenes køb, så skulle WACC have været 9,0 

% og g 2,5 % for at ramme en entreprise på ca. 41.000 mio. kr. 

 

Der er budgetteret med en EBITDA på 5,174 mia. kr. i 2018, efter fem års ejerskab af Dansk Supermarked. 

Sælges Dansk Supermarked i 2018, til den handlede multipel på 13,4x EBITDA mellem Salling Fondene og 

A.P. Møller Mærsk i 2014, opnås et afkast på investeringen på 19,45 %.   Handles der derimod til en 

multipel på 12x EBITDA, falder afkastet på investeringen til 16,57 %. Kapitalfondens afkastkrav ligger på 
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ca. 20 %. Derfor er kapitalfonden nødt til at sælge Dansk Supermarked til en multipel på minimum 13,4x 

EBITDA i 2018 for at skabe et tilfredsstillende afkast.   

En anden mulighed er at sælge før 2018, da IRR er meget følsom overfor, hvornår cash flow tidsmæssigt 

forfalder. Sælges Dansk Supermarked i 2017 til en multipel på 12x EBITDA, så opnås et afkast på 

investeringen på 19,44 %, men sælges Dansk Supermarked først i 2019 er afkastet 14,58 %.  

 

Kapitalfonden er derfor tvunget til at exite, så hurtigt så muligt, og senest i år 2018 til en multipel på 13,4x 

eller derover, for at opnå deres afkastkrav til investeringen. Endvidere er multiplerne for entreprise value / 

EBITDA væsentlig højere end de observerede handlede markedsmultipler. Det vurderes, at det er vanskeligt 

for kapitalfonden at realisere deres afkastkrav ved at investere i Dansk Supermarked. Alternativt er 

kapitalfonden nødsaget til at lave større ændringer i det estimerede budget for at forbedre EBITDA, og 

dermed IRR. 
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Bilag 1 

Reformulated Income Statement 2008-A 2009-A 2010-A 2011-A 2012-A 2013-A

Corporate tax 26% 25% 23% 10% 26% 24%

Revenue 56.989 56.027 58.095 54.106 54.440 55.707

Other operating income 294 354 344 254 345 296

Total income 57.283 56.381 58.439 54.360 54.785 56.003

Cost of sales -42.644 -41.752 -43.156 -40.373 -40.477 -41.082

Other external expenses -5.233 -5.132 -5.479 -5.048 -5.446 -5.514

Gross profit 9.406 9.497 9.804 8.939 8.862 9.407

Staff costs -6.244 -6.113 -6.310 -6.200 -6.362 -6.336

EBITDA 3.162 3.384 3.494 2.739 2.500 3.071

Depreciation and impairment -723 -749 -899 -602 -858 -762

Gain on sale of business 0 0 0 3.713 18 0

EBIT 2.439 2.635 2.595 5.850 1.660 2.309

Taxes on EBIT -634 -667 -597 -607 -427 -555

NOPAT 1.805 1.968 1.998 5.243 1.233 1.754

Net Financial income -192 96 129 64 149 23

Tax savings from debt financing 50 -24 -30 -7 -38 -6

Net Financial Expenses aftet tax -142 72 99 57 111 17

Minority shareholders' share of profit -47 -35 -71 -37 -27 0

Net earnings 1.616 2.005 2.026 5.263 1.317 1.771



Bilag 2 

2008-A 2009-A 2010-A 2011-A 2012-A 2013-A 2008-A 2009-A 2010-A 2011-A 2012-A 2013-A

Operating Assets: Equity 12.640 13.825 15.781 20.709 21.247 22.570

tangible and intangible assets Minority interests 122 107 140 163 0 0

Software 0 0 110 139 173 511 Total 12.762 13.932 15.921 20.872 21.247 22.570

Ongoing development of software 180 358 359 457 631 560

Goodwill 239 242 197 152 103 68 IBD:

Land and buildings 10.866 12.560 14.967 13.580 15.028 15.812 Credit institutions (mortgage debt) 744 2.526 2.832 2.832 2.832 2.832

Other fixtures and fittings 554 531 612 1.161 1.312 1.332 Current portion of long-term debt 18 0 0 0 0 0

Conversion of rental premises 194 179 156 216 266 302 Credit and loans 1.793 1.664 991 470 514 135

Plants under construction 391 1.183 387 571 206 277 Amounts due to affiliated company 337 413 393 0 159 0

Other receivables 420 312 283 318 194 225 Senior debt A

Deferred tax assets 670 569 594 525 280 286 Senior debt B

Prepayments 34 85 121 95 129 91

Net Working capital

Stock (Inventory) 3.585 3.781 4.349 4.149 4.003 4.436

Cash for operations (0.5%) 286 282 292 272 274 280

0,50%

OA i alt 17.419 20.082 22.427 21.635 22.599 24.180 IBD i alt 2.892 4.603 4.216 3.302 3.505 2.967

IBA:

Operating liabilities: Securities 1.657 704 648 597 548 516

Cash and cash equivalents 950 728 868 373 828 721

Deferred tax 0 8 6 0 0 76 Receivables from affiliated company 2.045 4.165 3.490 8.475 7.506 7.941

Provisions for claims 67 94 108 119 121 113

Other provisions 325 354 392 272 323 387

Supplier of goods and services 3.664 4.312 4.423 4.413 4.126 4.853

Corporation Tax 551 600 609 375 136 338

Other liabilities 1.794 1.771 1.741 1.712 2.010 2.045

Prepayments 16 5 17 15 13 9

OL 6.417 7.144 7.296 6.906 6.729 7.821 IBA i alt 4.652 5.597 5.006 9.445 8.882 9.178

Invested capital 11.002 12.938 15.131 14.729 15.870 16.359 Net interest bearing debt -1.760 -994 -790 -6.143 -5.377 -6.211

EQ+NIBD 11.002 12.938 15.131 14.729 15.870 16.359

Invested GNS 11.970 14.035 14.930 15.299 16.114 NIBD GNS -1.377 -892 -3.467 -5.760 -5.794

IC Net interest bearing debt (NIBD)

Reformulated balance



Bilag 3 
 

 

 

 

Aldi Commonsize

2008 2009 2010 2011 2012

Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Andre driftsindtægter 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%

Vareforbrug -76,2% -76,6% -76,8% -76,8% -77,5%

Andre eksterne omkostninger -9,4% -10,3% -10,6% -10,9% -11,3%

Personaleomkostninger -11,3% -12,3% -12,5% -13,0% -13,1%

EBITDA-margin 3,1% 1,5% 0,1% -0,6% -1,9%

Af- og nedskrivninger -1,2% -1,0% -1,0% -0,9% -0,9%

Indtægter af kapitalandele i associeret virk. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EBIT-margin 1,9% 0,5% -0,9% -1,6% -2,7%

Taxes on EBIT -0,5% -0,1% 0,2% 0,4% -0,1%

PM 1,5% -0,3% -0,7% -1,2% -2,8%

Dagrofa Commonsize

2008 2009 2010 2011 2012

Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Andre driftsindtægter 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Vareforbrug -87,8% -87,6% -87,5% -87,0% -86,2%

Andre eksterne omkostninger -5,1% -4,8% -4,7% -5,0% -5,4%

Personaleomkostninger -6,0% -6,3% -6,0% -6,4% -6,8%

EBITDA-margin 1,1% 1,6% 1,8% 1,6% 1,6%

Af- og nedskrivninger -1,4% -0,9% -0,9% -1,1% -1,4%

Indtægter af værdipapirer der er anlægsaktiver 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0%

EBIT-margin -0,2% 0,8% 0,9% 0,6% 0,2%

Taxes on EBIT 0,0% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2%

PM -0,2% 0,3% 0,7% 0,4% 0,1%



Bilag 4

Dansk Supermarked A/S Profit and loss statement

DKK 2010-A 2011-A 2012-A 2013-A 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F RV

Net sales 58.439 54.360 54.785 56.003 57.282 59.074 61.489 64.688 65.499 66.809
% growth 3,7% -7,0% 0,8% 2,2% 2,3% 3,1% 4,1% 5,2% 1,3% 2,0%

Cost of sales -43.156 -40.373 -40.477 -41.082 -41.816 -43.124 -44.887 -46.575 -47.159 (48.102)

Other external expenses -5.479 -5.048 -5.446 -5.514 -5.155 -5.317 -5.534 -5.822 -5.895 (6.013)

Total direct costs (48.635) (45.421) (45.923) (46.596) (46.971) (48.441) (50.421) (52.397) (53.054) (54.115)

Gross profit 9.804 8.939 8.862 9.407 10.311 10.633 11.068 12.291 12.445 12.694
% of sales 16,8% 16,4% 16,2% 16,8% 18,0% 18,0% 18,0% 19,0% 19,0% 19,0%

Staff costs -6310 -6200 -6362 -6336 -6358 -6557 -6825 -7180 -7270 (7.416)

% of sales -10,8% -11,4% -11,6% -11,3% -11,1% -11,1% -11,1% -11,1% -11,1% -11,1%

EBITDA 3.494 2.739 2.500 3.071 3.952 4.076 4.243 5.110 5.174 5.278
% of sales 6,0% 5,0% 4,6% 5,5% 6,9% 6,9% 6,9% 7,9% 7,9% 7,9%

Depreciation (899) (602) (858) (762) (687) (709) (861) (841) (917) (935)

% of sales -1,5% -1,1% -1,6% -1,4% -1,2% -1,2% -1,4% -1,3% -1,4% -1,4%
EBIT 2.595 2.137 1.642 2.309 3.265 3.367 3.382 4.269 4.257 4.343

% of sales 4,4% 3,9% 3,0% 4,1% 5,7% 5,7% 5,5% 6,6% 6,5% 6,5%

Extraordinary result - 3.713 18 - - - - - - -

Interest on debt (172) (160) (94) (124) (996) (934) (870) (804) (735) (664)

Interest on cash 301 224 243 147 - - - - - -

Profit before tax 2.724 5.914 1.809 2.332 2.269 2.433 2.512 3.465 3.522 3.678

Tax (627) (614) (465) (561) (556) (572) (553) (762) (775) (809)

Net profit before minority 2.097 5.300 1.344 1.771 1.713 1.861 1.959 2.703 2.747 2.869
% of sales 3,6% 9,7% 2,5% 3,2% 3,0% 3,2% 3,2% 4,2% 4,2% 4,3%

Minority shareholders' share of profit -71 -37 -27 0 - - - - - -

Net earnings 2.026 5.263 1.317 1.771 1.713 1.861 1.959 2.703 2.747 2.869

Dansk Supermarked A/S Balance sheet - Assets

DKK 2010-A 2011-A 2012-A 2013-A 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F RV 0

Tangible fixed assets 16.122 15.528 16.812 17.723 18.036 18.327 18.466 18.625 18.708 18.773

Intangible fixed assets 666 748 907 1.139 1.214 1.249 1.279 1.354 1.384 1.414

Deferred tax assets 594 525 280 286 286 286 286 286 286 286

Financial fixed assets 594 525 280 286 286 286 286 286 286 286

Receivables from affiliated company 3490 8475 7506 7941 7.941 7.941 7.941 7.941 7.941 7.941

Stock (Inventory) 4.349 4.149 4.003 4.436 4.067 4.194 4.366 4.593 4.650 4.743

Other receivables 283 318 194 225 286 295 307 323 327 334

Prepayments and accrued income 121 95 129 91 115 118 123 129 131 134

Current assets 8.243 13.037 11.832 12.693 12.409 12.549 12.737 12.987 13.050 13.152

Excess cash 1.808 1.242 1.650 1.517 4.988 4.507 4.237 4.405 4.102 3.885

ASSETS 27.433 31.080 31.481 33.358 36.933 36.918 37.005 37.657 37.530 37.510

Dansk Supermarked A/S Balance sheet - Equity & Liabilities

DKK 2010-A 2011-A 2012-A 2013-A 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F RV

Share 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Reserves 14781 19709 20247 4455 (132) 1.429 2.888 4.591 6.338 9.207

Dividend for distribution 500 500 500 17615 300 300 500 1.000 1.000 -

Equity 15.781 20.709 21.247 22.570 668 2.229 3.888 6.091 7.838 9.707

Minority interests 140 163 0 0 - - - - - -

Deferred tax 6 0 0 76 - - - - - -

Provisions for claims 108 119 121 113 114 115 116 118 119 120

Other provisions 392 272 323 387 387 387 387 387 387 387

Operating provisions 646 554 444 576 501 502 503 505 506 507
Change in operating provision 83 (92) (110) 132 (75) 1 1 1 1 1

Senior debt A 2.832 2.832 2.832 2.832 9.489 7.720 5.888 3.993 2.031 (0)

Senior debt B - - - - 18.979 18.979 18.979 18.979 18.979 18.979

Long-term liabilities 2.832 2.832 2.832 2.832 28.468 26.699 24.867 22.971 21.009 18.979

Current portion of long-term debt - - - - - - - - - -

Credit and loans 991 470 514 135 - - - - - -

Supplier of goods and services 4.423 4.413 4.126 4.853 4.296 4.431 4.612 4.852 4.912 5.011

Amounts due to affiliated company 393 - 159 - - - - - - -

Corporation Tax 609 375 136 338 338 338 338 338 338 338

Other liabilities 1.741 1.712 2.010 2.045 2.650 2.707 2.785 2.887 2.913 2.955

Prepayments 17 15 13 9 11 12 12 13 13 13

Current liabilities 8.174 6.985 6.958 7.380 7.296 7.487 7.747 8.090 8.177 8.317

EQUITY & LIABILITIES 27.433 31.080 31.481 33.358 36.933 36.917 37.005 37.657 37.530 37.510

Valuation model LBO bilag Page 1 of 2
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Dansk Supermarked A/S Cash flow statement
DKK 2010-A 2011-A 2012-A 2013-A 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F RV

EBITA 2.595 2.137 1.642 2.309 3.265 3.367 3.382 4.269 4.257 4.343
As % of sales 4,4% 3,9% 3,0% 4,1% 5,7% 5,7% 5,5% 6,6% 6,5% 6,5%

Gain on sale of business 0 3.713 18 - - - - - - -

Operational taxes (597) (607) (427) (555) (800) (791) (744) (939) (937) (955)

NOPLAT 1.998 5.243 1.233 1.754 2.465 2.576 2.638 3.330 3.321 3.387

Change in provisions 83 (92) (110) 132 (75) 1 1 1 1 1

Depreciation 899 602 858 762 687 709 861 841 917 935

Gross cash flow 2.980 5.753 1.981 2.648 3.078 3.286 3.500 4.172 4.239 4.324

Investments tangible fixed assets (2.568) (8) (2.142) (1.673) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000)

Investment intangible fixed assets (66) (82) (159) (232) (75) (35) (30) (75) (30) (30)

Investments net working capital (491) (5.983) 1.178 (214) (280) 52 71 93 24 38

Operational free cash flow (145) (320) 858 529 1.722 2.303 2.540 3.191 3.233 3.332

Extraordinary result (net of tax) - 3.328 13 - - - - - - -

Interest on debt (net of tax) (132) (143) (70) (94) (752) (715) (679) (627) (574) (518)

Interest on cash (net of tax) 232 201 181 112 - - - - - -

Cash flow from change in financial fixed assets (25) 69 245 (6) - - - - - -

Change in debt (387) (914) 203 (538) 25.501 (1.770) (1.832) (1.896) (1.962) (2.031)

Financing cash flow (313) 2.540 572 (527) 24.749 (2.484) (2.510) (2.523) (2.536) (2.549)

Generated cash (458) 2.220 1.430 2 26.471 (181) 30 668 697 783
Dividends (300) (300) (500) (1.000) (1.000)

Debt push down (23.000) - 0 -

Minority shareholders' share of profit (71) (37) (27) - - - - - - -

Change in cash (529) 2.183 1.403 2 3.471 (481) (270) 168 (303) (217) -

Valuation model LBO bilag Page 2 of 2
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Peergroup beskrivelse 

Virksomhed  Land  Beskrivelse  β 

TESCO PLC England 
Tesco PLC er en supermarkedskæde. Koncernen driver butikker i 
Storbritannien, Irland, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Slovakiet, Tyrkiet, 
Japan, Malaysia, Sydkorea, Kina, Thailand og USA. 

0,63 

SAINSBURY PLC England 

Sainsbury PLC er en koncern med en mere diversificeret 
forretningsportefølje, således driver virksomheden indenfor 
supermarkeder (både detailbutikker & e-supermarkeder) og 
bankvirksomhed.  

0,51 

WM MORRISON 
SUPERMARKETS 

England 
William Morrison Supermarkets PLC driver en kæde af 
supermarkeder i England. Cirka halvdelen af koncernens butikker 
indeholder tankstationer. 

0,47 

CARREFOUR SA Frankrig 
Carrefour SA driver kæder af supermarkeder, hypermarkeder, i 
Europa, Amerika og Asien. 

0,81 

KONINKLIJKE AHOLD NV Holland 
Koninklijke Ahold NV driver supermarkeder, nærbutikker og e-
supermarkeder i USA og Europa. Varer sortimentet udgøres af 
dagligvare, kosmetiske vare og recept ordineret medicin. 

0,81 

CASINO GUICHARD 
PERRACHON 

Frankrig 
Casino Guichard-Perrachon SA driver en bred vifte af 
hypermarkeder, supermarkeder og nærbutikker. Selskabet opererer 
i Asien og Europa. 

0,45 

DELHAIZE GROUP Belgien 

Delhaize Group er en koncern med en mere diversificeret 
forretningsportefølje, de driver virksomhed inden for 
supermarkeder, købmænd, discountbutikker, sundheds og skønheds 
butikker i hele Belgien og i udlandet.  
 
Butikkerne opererer under navnene Food Lion, Megaimage, AB 
Mega, Delvita, Tom & Company, SuperIndo, Le Lion, AD 
Delhaize, superettes Delhaize, Di, Caddy-Home, PG, Alfa-Beta, 
Super Discount Markets, Kash N 'Karry, Hannaford, Butik N 'Go, 
og Proxy Delhaize. 

0,68 

COLRUYT SA Belgien 

Colruyt SA er en koncern med en mere diversificeret 
forretningsportefølje, de driver detailvirksomhed inden for 
supermarkeder, computer-og trykkerivirksomhed, legetøj, 
babyprodukter, og skoleartikler. 

0,78 

JERONIMO MARTINS Portugal 

Jeronimo Martins driver supermarkeder i Portugal, Polen og 
Colombia. Jeronimo Martins fremstiller endvidere forskellige 
fødevareprodukter samt leverer tjenesteydelser til 
restaurationsbranchen. 

0,58 

DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL 

Spanien 
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA driver 
supermarkeder gennem ejede eller franchise 
selvbetjeningsbutikker. 

0,73 

X 5 RETAIL GROUP NV-
REGS GDR 

Rusland 

X5 Retail Group N.V. Koncernen driver discountbutikker, 
supermarkeder, mærkevarer butikker, og nærbutikker. 
Nærbutikkerne drives af franchisetagere. 

0,62 

AXFOOD AB Sverige Axfood AB er en fødevare forhandler og grossist. Selskabet ejer og 0,64 
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driver supermarkeder, mad discountbutikker, distributionscentre og 
lagre. Axfood ejer Hemköp, Willys, Willys Hemma, og Dagab, og 
støtter Spar, Tempo, og Vivo butikker, der er privatejet og drives 
på franchisebasis, i Sverige. 

SONAE Portugal 

Sonae er en detailvirksomhed, der opererer i fødevarer og nonfood 
butikker, herunder sportsartikler, beklædning og 
forbrugerelektronik og apparater. Selskabet er også involveret i 
indkøbscentre og telekommunikationsvirksomhed. 

0,35 

DIXY GROUP Rusland 
Dixy Group ejer og driver discount fødevarebutikker, Megamart 
hypermarkeder, og Minimart supermarkeder i Rusland. 

0,72 
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Dansk Supermarked A/S IRR analysis

End 2013 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F End 2018

Equity begin -18.979

Dividends 300 300 500 1.000 1.000

Debt -18.979

Enterprise Value 69.300

Exit Equity (multiple 13,4x) 50.321

time 1 2 3 4 5 6 7

Cash Flow -18.979 300 300 500 1.000 1.000 50.321

IRR 19,45%

Dansk Supermarked A/S IRR analysis

End 2013 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F End 2018

Equity begin -18.979

Dividends 300 300 500 1.000 1.000

Debt -18.979

Enterprise Value 62.088

Exit Equity (multiple 12x) 43.109

time 1 2 3 4 5 6 7

Cash Flow -18.979 300 300 500 1.000 1.000 43.109

IRR 16,57%

Dansk Supermarked A/S IRR analysis

End 2013 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F End 2018

Equity begin -18.979

Dividends 300 300 500 1.000 1.000

Debt -18.979

Enterprise Value 56.914

Exit Equity (multiple 11x) 37.935

time 1 2 3 4 5 6 7

Cash Flow -18.979 300 300 500 1.000 1.000 37.935

IRR 14,26%

Dansk Supermarked A/S IRR analysis

End 2013 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F End 2018

Equity begin -18.979

Dividends 300 300 500 1.000 1.000

Debt -18.979

Enterprise Value 51.740

Exit Equity (multiple 10x) 32.761

time 1 2 3 4 5 6 7

Cash Flow -18.979 300 300 500 1.000 1.000 32.761

IRR 11,67%

Exit in year 2018
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Dansk Supermarked A/S IRR analysis

End 2013 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F End 2018

Equity begin -18.979

Dividends 300 300 500 1.000

Debt -18.979

Enterprise Value 69.300

Exit Equity (multiple 13,4x) 50.321

time 1 2 3 4 5 7

Cash Flow -18.979 300 300 500 1.000 50.321

IRR 23,06%

Dansk Supermarked A/S IRR analysis

End 2013 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F End 2018

Equity begin -18.979

Dividends 300 300 500 1.000

Debt -18.979

Enterprise Value 62.088

Exit Equity (multiple 12x) 43.109

time 1 2 3 4 5 7

Cash Flow -18.979 300 300 500 1.000 43.109

IRR 19,44%

Dansk Supermarked A/S IRR analysis

End 2013 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F End 2018

Equity begin -18.979

Dividends 300 300 500 1.000

Debt -18.979

Enterprise Value 56.914

Exit Equity (multiple 11x) 37.935

time 1 2 3 4 5 7

Cash Flow -18.979 300 300 500 1.000 37.935

IRR 16,55%

Dansk Supermarked A/S IRR analysis

End 2013 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F End 2018

Equity begin -18.979

Dividends 300 300 500 1.000

Debt -18.979

Enterprise Value 51.740

Exit Equity (multiple 10x) 32.761

time 1 2 3 4 5 7

Cash Flow -18.979 300 300 500 1.000 32.761

IRR 13,32%

Exit in year 2017
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Dansk Supermarked A/S IRR analysis

End 2013 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F 2019-F End 2018

Equity begin -18.979

Dividends 300 300 500 1.000 1.000 1.000

Debt -18.979

Enterprise Value 69.300

Exit Equity (multiple 13,4x) 50.321

time 1 2 3 4 5 6 7 8

Cash Flow -18.979 300 300 500 1.000 1.000 1.000 50.321

IRR 16,96%

Dansk Supermarked A/S IRR analysis

End 2013 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F 2019-F End 2018

Equity begin -18.979

Dividends 300 300 500 1.000 1.000 1.000

Debt -18.979

Enterprise Value 62.088

Exit Equity (multiple 12x) 43.109

time 1 2 3 4 5 6 8 9

Cash Flow -18.979 300 300 500 1.000 1.000 1.000 43.109

IRR 14,58%

Dansk Supermarked A/S IRR analysis

End 2013 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F 2019-F End 2018

Equity begin -18.979

Dividends 300 300 500 1.000 1.000 1.000

Debt -18.979

Enterprise Value 56.914

Exit Equity (multiple 11x) 37.935

time 1 2 3 4 5 6 7 8

Cash Flow -18.979 300 300 500 1.000 1.000 1.000 37.935

IRR 12,66%

Dansk Supermarked A/S IRR analysis

End 2013 2014-F 2015-F 2016-F 2017-F 2018-F 2019-F End 2018

Equity begin -18.979

Dividends 300 300 500 1.000 1.000 1.000

Debt -18.979

Enterprise Value 51.740

Exit Equity (multiple 10x) 32.761

time 1 2 3 4 5 6 7 8

Cash Flow -18.979 300 300 500 1.000 1.000 1.000 32.761

IRR 10,52%

Exit in year 2019


