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Executive Summary 

In January 2014 A.P Møller- Mærsk sold their shares in Dansk Supermarked Group to F. Salling 

Group for 46 billion Danish crowns (equity value). This trade is one of the biggest in Denmark 

ever made in the retail-industry. Dansk Supermarked Group is an unlisted company and one of 

the biggest retail companies in Denmark.  

Since this type of trade is very rare, we have decided to prepare a theoretic valuation of Dansk 

Supermarkeds Gruppen, and hereafter compare the value with the known sales price. The 

valuation will consist of 3 parts: historical analysis, forecasting and financial valuation.  

The strategic analysis, based on historical information consists of both an analysis of the external 

as well as the internal environment. We will use well-known models as Pest-analysis, Porters 

Five Forces, Value chain analyses and SWOT-analysis to make these analyses.  

As part of the forecasting process we have used the published annual reports. These reports are 

reformulated for analysis in order to split the activity in core and non-core activities. All the 

annual reports used in this thesis are signed without any comments from the State Authorised 

Public Accountant. Therefore we can conclude that the reliability of the annual reports is high. 

Besides the annual report we will use books, other thesis and articles about DSM and their 

competitors.  

As step 3, we will use information from the strategic analysis and the forecasting to create the 

financial valuation. As seen in this thesis, we have calculated the theoretic price of Dansk 

Supermarked Group to 43, 5 billion Danish kroners. Our estimated WACC (Weighted cost of 

capital) was set to 6, 5 %.  

Shown in the sensitivity analysis, a very small change in the assumptions, which we have used to 

calculate the price, causes significant fluctuations in the price of Dansk Supermarked Group.   
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1. Indledning 
I januar 2014 valgte A.P. Møller-Mærsk (fremadrettet -APMM) at frasælge sin 49 % ejerandel af 

Dansk Supermarked (fremadrettet-DSM) til Salling-fonden for 46 mia. dkk. 

(egenkapitalværdien). Dette frasalg anses som værende et led i den fremtidige strategi for 

APMM. Mærsk-koncernens ledelse har tidligere udmeldt som led i den fremtidige strategi, at der 

vil ske en række frasalg af de aktiviteter, der ikke anses som virksomhedens kerneaktiviteter.  

Vi finder især frasalget af DSM fra Mærsk-koncernen til Salling-fonden interessant, fordi der har 

været en historisk tilknytning i form af fælles ejerskab af Dansk Supermarked-Gruppen 

(DSMG). I forbindelse med salget af DSM har F. Salling Gruppen endvidere haft en købsoption, 

hvilket kan have givet en effekt på salgsprisen – altså hvorvidt, der er opnået en rabat i forhold til 

den teoretiske værdi, som vi ønsker at beregne. Der kan derfor rejses tvivl om, hvorvidt handlen 

er sket på markedsmæssige vilkår. 

DSM er ikke børsnoteret og i den klassiske værdiansættelsesproces opstår der derfor en række 

problemstillinger i forbindelse med værdiansættelse af unoterede aktier. Den klassiske 

værdiansættelse tager udgangspunkt i observerbare data på selskabets aktiekurser, hvorimod 

disse data ikke er tilgængelige for DSM’s vedkommende. 

Frasalget af DSM til Salling Gruppen, kan ses som led i APMM strategi om fokusering på 

kerneaktiviteterne, hvori de har vurderet, at detailhandel ikke indgår. Ses der på de 

tilbageværende aktiviteter i APMM, ses det tydeligt, at der ikke indgår en dybere sammenhæng 

mellem dagligvarehandel sektoren og de øvrige aktiviteter. Denne del skiller sig signifikant ud 

forretningsmæssigt. 

Overtagelsen fra Sallings side må ses i lyset af flere forhold. Salling vil gennem denne 

investering kunne opnå en række stordriftsfordele, synergier mv., der kan bruges på deres 

eksisterende stormagasiner og omvendt har ledelsen med know-how inden for 

dagligvarebranchen mulighed for at kunne bidrage med den videre udvikling af DSM. 

I denne afhandling vil vi undersøge, hvorvidt den teoretiske værdi er i overensstemmelse med 

transaktionsværdien på til 46 mia. dkk. (egenkapitalværdien) offentliggjort af Mærsk d. 7. januar 

2014. 
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Det er sjældent, at der forekommer virksomhedshandler af denne størrelse inden for dansk 

dagligvarehandel, hvilket gør emnet yderst interessant. 

Ofte må det forventes, at køberen har en pris, de er villige til at betale for investeringsobjektet 

forud for købsforhandlingerne. En egentlig due dilligence udarbejdelse må antages først at finde 

sted efter, at der har været en indledende runde med bud på købsprisen. Herefter vil der 

formentlig ske en dybere værdiansættelse, hvorefter den endelige pris findes.  
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1.1 Problemformulering 
Med denne kandidatafhandling ønsker vi at belyse værdien af Dansk Supermarked A/S. 

Problemstillingen lyder: 

Hvad er den teoretiske værdi af Dansk Supermarked A/S og hvordan 

harmonerer den med salgsprisen offentliggjort af A. P. Møller – 

Mærsk 7. januar 2014? 

For at besvare ovenstående spørgsmål er afhandlingen struktureret på følgende måde: 

 

Figur 1 - Egen tilvirkning 

Opdelingen i faserne skal være med til at foretage en struktureret gennemgang af de enkelte 

processer i værdiansættelsen. Den historiske analyse i fase 1, som består af den strategiske 

analyse, regnskabskvaliteten, nøgletals (rentabilitet- og vækstanalysen) har til formål at danne 

rammerne for selve budgetteringen, der i sin natur ikke er en analyse for sig. 
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Den strategiske analyse bidrager med oplysninger omkring de ikke-finansielle værdidrivers 

fremtidig forventede bibringelse af pengestrømme gennem strategiske tiltag. De tidligere 

strategiske tiltag kan efterfølgende måles finansielt i regnskaberne. Således at de historiske 

regnskabstal, der er analyseret i tidligere kapitel er et resultat af tidligere strategiske tiltag. 

I fase 2 udarbejdes budgetteringen med udgangspunkt i den historiske analyse, hvor en række 

styrker, svagheder, muligheder og trusler forventes at danne rammerne for den fremtidige vækst.  

Denne budgettering skal finde frem til pengestrømme og overskud i DSM, hvorefter der i fase 3 

vil foretages en beregning af den teoretiske værdi af DSM. 

Under vores metode afsnit nedenfor har vi beskrevet de enkelte faser og tilgangen særskilt.  
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1.2 Målgruppe 
Afhandlingens primære målgruppe vil være potentielle investorer, der har til sigt at investere i 

unoterede aktier samt andre personer/virksomheder, som har en interesse i DSM. Her tænkes 

både på bankforbindelser, leverandører, samarbejdspartere samt konkurrerende virksomheder. 

Afhandlingen kan ligeledes anvendes af udenlandske interessenter, som leder efter 

investeringsmuligheder inden for dagligvarebranchen i Danmark.  

Herudover kan afhandlingen anvendes af andre studerende i forbindelse med værdiansættelse af 

andre unoterede virksomheder. Afhandlingen kan således anvendes som en slags skabelon til 

fremtidige værdiansættelsesopgaver.  

Det forudsættes, at eventuelle læsere af denne afhandling som minimum har en grundlæggende 

regnskabsforståelse samt kender til værdiansættelse af virksomheder. Dette medfører således, at 

de anvendte teorier som udgangspunkt ikke vil blive gennemgået detaljeret. Dog vil disse, hvor 

det er relevant, blive uddybet i forbindelse med anvendelsen af disse.  

1.3 Afgrænsning 

1.3.1.1 Generel afgrænsning 

Som beskrevet under vores problemformulering vil denne afhandling vedrøre en teoretisk 

værdiansættelse af DSM, hvor værdiansættelsen ikke vil udarbejdes ud fra købers perspektiv. 

Vores værdiansættelse vil som udgangspunkt være foretaget på koncernniveau, men dog være 

underopdelt senere, hvor det er hensigtsmæssigt.  

Inddragelse af andre virksomheder i denne værdiansættelsesopgave vil forekomme i forbindelse 

med den strategiske analyse. Vores fokus er DSM, - hvorfor analyse af konkurrenterne vil være 

på et minimalt niveau.  

Da DSM består af flere butikskæder (Bilka, Føtex og Netto), som alle har forskelligt sortiment i 

form af dagligvarer, elektronik og møbler-livstil, har vi valgt at fokusere på dagligvarebranchen, 

da den primære indtægtskilde i DSM generes fra salg af dagligvarer. Vi vil således fokusere på 

de konkurrenter, DSM har indenfor dagligvarebranchen.  

1.3.1.2 Regnskabsmæssig afgrænsning 

I forbindelse med den regnskabsmæssige analyse vil det primære datagrundlag være 

offentliggjorte årsrapporter fra DSM samt dennes konkurrenter. Vores regnskabsanalyse 
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indeholder regnskabsdata fra de seneste 5 år. Reformuleringen og nøgletalsanalyserne vil således 

tage udgangspunkt i disse årsrapporter.  

I forbindelse med udarbejdelsen af selve værdiansættelsen, er der taget udgangspunkt i proforma 

regnskaberne, baseret på den udarbejdede budgettering. Vores primære informationskilde i 

forbindelse med reformuleringen og udarbejdelse af proforma regnskaberne, har været de 

officielle årsrapporter. Årsrapporten for regnskabsåret 2013 er offentliggjort 3. april 2014. 

1.3.1.3 Budgetmæssig afgrænsning 

I forbindelse med budgetteringen har vi valgt en 5 årig budgetperiode. Længden af denne 

budgetperiode, har en afgørende betydning for, hvor meget terminalværdien ender med at vægte 

i værdiansættelsen. Normalen i forbindelse med denne type værdiansættelse er 5 år, hvilket vi 

ligeledes anser som en rimelig budgetperiode. Hvis budgetperioden er uhensigtsmæssig lang, vil 

der forekomme en forhøjet usikkerhed omkring den beregnede værdi.  

1.3.1.4 Tidsmæssig afgrænsning 

Afhandlingens tidsmæssige afgrænsning er som udgangspunkt fastsat til 3. april 2014 – dette er 

den offentliggjorte dato af årsrapporten for DSM for regnskabsåret 2013. Efter denne dato vil 

dataindsamlingen og informationssøgningen være stoppet. Tidmæssig afgrænsning anses som 

værende nødvendig i forbindelse med udarbejdelsen af større opgaver, da der løbende vil 

fremkomme yderligere information som kunne være anvendt i opgaven.  Hvis der efter 3. april 

2014 fremkommer information, som kunne være inddraget i vores afhandling og som samtidig 

kunne havde medført en anden teoretisk værdi af DSM, vil disse data naturligvis blive inddraget.   

1.3.1.5 Afgrænsning af udenlandske aktivitet 

Vi har i forbindelse med denne afhandling valgt at afgrænse os for DSM’s udenlandske aktivitet 

i forhold til den strategiske analyse. Denne afgrænsning er grundet i begrænset data, samt at det 

anses som værende alt for omfattende for denne afhandling at inddrage det europæiske marked.  

Vi vil i forbindelse med budgetteringen ekstrapolere det underliggende historiske data for den 

udenlandske aktivitet, med udgangspunkt i den udarbejdede regnskabsanalyse.   
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1.4 Kildekritik 
I forbindelse med udarbejdelsen af værdiansættelsen, anser vi os selv som værende eksterne 

analytikere, som er hyret til at foretage en objektiv og teoretisk værdiansættelse af DSM. Da vi 

betragter os selv som eksterne analytikere baseres vores værdiansættelse udelukkende på 

eksterne data, altså samme data som normalt anvendes af andre lignende analytikere. Denne 

tilgang til værdiansættelsen påvirker naturligvis det datagrundlag, der anvendes i 

værdiansættelsen. Vi er således begrænset i datagrundlaget, hvis vi sammenligner os med en 

intern analytiker.  

I forbindelse med værdiansættelsen af DSM, er der udelukkende anvendt data af sekundær 

karakter. Vi har således anvendt årsrapporterne fra DSM, samt årsrapporterne fra de 

konkurrerende virksomheder. Herudover vil vi anvende informationer fra diverse hjemmesider, 

artikler, publikationer, statistikker samt andre afhandlinger omhandlende værdiansættelser. Vi 

har grundet manglende relationer til DSM ikke haft mulighed for at indsamle interne 

informationer fra virksomheden.  

I forbindelse med værdiansættelsen sammenbindes således de kvalitative data fra den strategiske 

analyse, med de kvantitative data fra regnskabsanalysen.  

Det teoretiske datagrundlag fremkommer fra diverse lærerbøger fra bacheloruddannelsen samt 

lærerbøger fra kandidatuddannelsen. Forfatterne til disse lærerbøger anses som værende 

anerkendte professorer og undervisere som til dagligt arbejder med værdiansættelser. Da disse 

professorer er anerkendte og til dagligt arbejder med værdiansættelser anses deres lærerbøger, 

samt empiriske undersøgelser foretaget af forfatterne, som værende troværdige og som et godt 

udgangspunkt i forbindelse med udarbejdelsen af vores afhandling.  

De modeller og teorier vi anvender i afhandlingen er ligeledes de modeller og teorier som 

professionelle analytikere anvender i deres arbejde med værdiansættelse af en given virksomhed. 

Vi har således i forbindelse med værdiansættelsen anvendt FCF og RI- modellerne. Begge disse 

modeller er kendetegnet ved at de tager udgangspunkt i de fremtidige pengestrømme og 

virksomhedens evne til at genere vækst og overskud.  

Da vores primære datakilde er DSM selv, skal vi naturligvis have fokus på valideringen samt 

pålideligheden af de anvendte data. Årsrapporterne indeholder en revisionserklæring afgivet af 
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en uafhængig revisor hvorfor regnskabstallene må anses som værende pålidelige. 

Revisorerklæringerne i de seneste 5 årsrapporter er alle afgivet som en blank påtegning – altså 

uden forbehold eller supplerende oplysninger.  

Vi anvender herudover informationer fra selskabets hjemmeside samt artikler hvor ledende 

medarbejdere er citeret. Disse udsagn må alt andet lige være subjektive og kan være 

manipulerede. Samlet set anser vi det anvendte data som værende pålidelig og tilstrækkeligt for 

at kunne beregne den teoretiske værdi af DSM.  

1.5 Metode 
Ved formulering af opgavens hovedspørgsmål er der anvendt den syntetiske metode. Metoden 

tager udgangspunkt i, at der formuleres et hovedspørgsmål, der efterfølgende søges besvaret 

gennem en faseopdeling af værdiansættelsesprocessen i en historisk analyse, dernæst en 

budgettering og til sidst selve værdiansættelsen. 

Projektet udføres som den problemløsende undersøgelse, hvor den teoretiske værdi søges 

estimeret og sammenholdt med den faktiske salgspris. 

Karakteren af datagrundlaget i afhandlingen er både kvantitativ og kvalitativ. Den strategiske 

analyse er primært bygget op omkring kvalitativt materiale. Dette kvalitative data er anvendt i 

forbindelse med den generelle beskrivelse af DSM, analysen af omverdensfaktorerne og analyse 

af konkurrenceintensiteten mv. Disse kvalitative data underbygges med kvantitative data primært 

fra Danmarks statistik samt andre målbare markedsoplysninger.  

Den regnskabsmæssige analyse er primært opbygget af kvantitativt materiale i form af 

offentliggjorte årsrapporter fra DSM i form af årsrapporter fra de seneste 5 år.  

Vi gør opmærksom på at de metodiske overvejelser i denne kandidatafhandling er af pragmatisk 

karakter og ikke af principiel karakter. Den dybere teoretiske diskussion er derfor ikke medtaget 

i denne kandidatafhandling. 
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1.5.1 Værdiansættelsesprocessens faser 

Selve værdiansættelsen kan opbrydes i tre individuelle faser.  Fase 1; Analyse af den historiske 

udvikling, fase 2; Budgettering, samt fase 3; Værdiansættelse.  

1.5.1.1 Fase 1 – Analyse af den historiske udvikling 

Fase 1 kan herefter opdeles i fire del-faser som består af informationsindsamling, strategisk 

analyse, analyse af regnskabskvalitet samt nøgletalsanalyse. I forbindelse med en analyse af den 

historiske udvikling er det således nødvendigt at indsamle relevant information om DSM. Vi har 

i denne forbindelse indhentet årsrapporterne for DSM for de sidste 5 regnskabsår. Udover 

årsrapporterne har vi indhentet artikler og pressemeddelser, samt konkurrence- og 

forbrugeranalyser fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen mv.  Vi har i samme ombæring 

ligeledes indhentet årsrapporter og artikler mv. fra de konkurrerende virksomheder.  Alle disse 

informationer er indhentet for at kunne foretage en kvalitativ analyse af DSM samt af deres 

forretningsområder.  

Det primære formål med den strategiske analyse er at hjælpe os med at forstå den nuværende 

forretningsmodel for DSM og samtidig se om den er bæredygtig i forbindelse med den 

fremtidige værdiskabelse. Den strategiske analyse bygges op omkring en analyse af en række 

omverdensfaktorer, opdelt i makro-og mikromiljøet. Det makroøkonomiske miljø vil søges 

analyseret gennem brug af PEST-modellen og mikromiljøet søges analyseret med udgangspunkt 

i Porters Five Forces, konkurrenceanalyse samt virksomhedsanalyse. 

Næste del-fase er selve regnskabsanalysen, hvori vi kigger på de finansielle værdidrivere. I 

denne forbindelse er det nødvendigt at reformulere resultatopgørelsen, balance og egenkapitalen. 

Denne nødvendige reformulering skyldes, at årsrapporterne for DSM kun er delvist klassificeret i 

driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. Den sidste del-fase i fase 1 består af nøgletalsanalysen. I 

denne forbindelse analyseres den historiske rentabilitet og vækst. Disse nøgletal er nødvendige at 

analysere, da disse giver en indikation af niveauet for de forskellige værdidrivere, 

overskudsgraden, hvor effektivt anvendes kapitalen samt om overskuddet er vedvarende.  Disse 

nøgletal skal sammen med andet relevant data være med til at fastsætte prognosen for 

overskuddet og væksten for de kommende år.  
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1.5.1.2 Fase 2 – budgettering 

Fase 2 består ligesom fase 1 af flere del-faser. Fase 2 består således af struktureret budgettering 

og proforma finansielle opgørelser.  

I denne fase overføres analysen af den historiske udvikling til brug for opstilling af proforma 

årsregnskaber. Budgetteringen indeholder oplysninger af ikke-finansielle værdidrivere fra den 

strategiske analyse der er forsøgt præsenteret i den finansielle værdiskabelse. Disse værdidrivere 

er således et udtryk for, hvordan forventningerne til selskabets fremtidige værdiskabelse ser ud.  

1.5.1.3 Fase 3 – værdiansættelse  

Fase 3 består ligesom de to foregående faser af flere del-faser. Denne fase består af følgende tre 

faser: kapitalomkostninger, indirekte versus direkte metode samt værdiansættelsesmodel. 

Opgørelse af kapitalomkostninger baseres på hvor stort et krav ejerne vil kræve for en 

investering i DSM og hvilket afkastkrav fremmedfinansieringsgiverne vil kræve for at yde lån til 

DSM, baseret på en vægtning. Modeller til at værdiansætte DSM tager udgangspunkt i indirekte 

metoder, hvor den samlede virksomhedsværdi ønskes værdiansat for derefter at finde frem til 

egenkapitalværdien ved at fratrække fremmedkapitalen. Der vil gøres brug af FCF og RI-

modellen. Disse modeller tager udgangspunkt i hhv. i de frie pengestrømme og 

residualindkomsten. 

Afslutningsvis vil den teoretiske værdi sammenholdes med den faktiske værdi af egenkapitalen i 

DSM. 

Der er i budgetteringsfasen og fastsættelse af diskonteringsrenten en række væsentlige forhold, 

hvor en række poster må skønnes eller estimeres. Det kan derfor i mange 

værdiansættelsesopgaver være nødvendigt, at inddrage en række folk med erfaring inden for 

denne branche. I vores fastsættelse af diskonteringsrentens enkelte elementer vil vi ikke kun 

sammenholde vores estimater med branchegennemsnittet, men vil inddrage en ekspert inden for 

værdiansættelse. Vi har derfor kontaktet Philip Krogh-Jacobsen, Senior Consultant, fra PwC’s 

Advisory – Deals – Valuation & Economics afdeling. Philip er anvendt til at udtale sig omkring 

vores antagelser og forudsætninger for en række, at de kritiske faktorer under fastsættelsen af 

særligt WACC.  
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1.6 Dataindsamling 
Da ingen af gruppemedlemmerne har relationer til DSM baserer denne afhandling udelukkende 

på eksterne data. Der er således tale om anvendes at eksterne data som både kan være af primær 

og sekundær karakter. Da der er tale om eksterne data, primært i form at årsrapporter mv., er det 

utrolig vigtigt hele tiden at holde sig objektiv til det fremlagte data. Det er derfor nødvendigt 

både at være objektiv samtidig med, at man forholder sig kritisk til det tilgængelige materiale.  

Af primært data anvender vi materiale udsendt af DSM såsom årsrapporter og 

pressemeddelelser. Som tidligere nævnt er der her også vigtigt at forholde sig yderst kritisk til 

materialet. Det må dog forventes at materialet har en høj kvalitet, herunder især regnskabet som 

er aflagt efter ÅRL, hvorfor ledelsesberetningen skal indeholde et retvisende billede af selskabet.  

Dette skal være med til at hjælpe med bl.a. at analysere de eksterne forhold omkring DSM.  

Sekundært data anses som værende artikler, fagbøger samt brancheanalyse af revision- og 

rådgivningsmarkedet. Disse kilder er vigtige i forbindelse med analysen af nærmiljøet, for at 

vurdere konkurrence situationen i branchen. 
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2. Dansk Supermarked koncernen 
En del af værdiansættelsen er forståelse af målvirksomheden. I nærværende kapitel ønskes at 

opnå et generelt kendskab til DSM, herunder historie, mission, vision markedsforhold, produkter, 

organisation og ejerforhold. 

DSM operer inden for dagligvarehandel, sammen med møbler-livstil samt elektronik, gennem 

butikskæderne Bilka, Netto og Føtex. DSM blev skabt efter indgåelse af aftale med APMM i 

1964 som følge af kapitalbehov hos F. Salling. APMM overtog 50 % af aktierne i selskabet med 

denne aftale – hvorefter selskabet skiftede navn til DSM.  

DSMs butikker findes inden for discountsegmentet og supermarked samt hypermarked
1
 

segmentet, gennem kæderne Netto, Føtex og Bilka. DSM opererer geografisk i Danmark, 

Tyskland, Polen og Sverige – de udenlandske aktiviteter er skabt gennem Netto-kæden.  

DSM koncernstruktur er som følger: 

 

Figur 2 - Kilde: http://dansksupermarked.dk/om-os/koncern/koncernstruktur/  

Foruden de nævnte kæder har DSM også et forsikringsselskab, der tegner forsikringer for risici 

hos DSM og F. Salling A/S. Omsætningen fra forsikringsselskabet i koncernen udgør omkring 

                                                           
1
 Hypermarkeder defineres som butikker, der sælger produkter indenfor fødevarer, elektronik samt bolig-livstil, 

haveartikler mv. 

http://dansksupermarked.dk/om-os/koncern/koncernstruktur/
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60 mio. kr. og vurderes ikke at være væsentlig for værdiansættelsen, idet der er tale om 

koncerninterne indtægter. 

I DSM ejerkreds indgår de to fonde Købmand Ferdinand Sallings Mindefond og Købmand 

Herman Sallings Fond. Salling fondene ejer F. Salling A/S der driver stormagasinerne Salling 

Århus og Salling Aalborg.  

APMM, tidligere medejer af DSM, er Danmarks største virksomhed med aktiviteter i ca. 130 

lande med ca,. 89.000 ansatte
2
. APMM opererer efter salget af DSM inden for søfragt, energi og 

shippingbranchen. DSM udgjorde en samlet andel på ca. 15 % af den samlede omsætning i 

2012
3
. 

Det ”nye” DSM består således nu af følgende fire butikskæder: Bilka, Salling, Føtex og Netto.  

Samlet set havde DSM ultimo 2013, 559 butikker fordelt på overstående 3 kæder, 17 Bilka 

butikker, 2 Salling butikker, 88 Føtex butikker samt 452 Netto butikker.  

”Koncernen driver detailhandel i Danmark via koncepterne Bilka, føtex/føtex Food, og Netto, og 

i Tyskland, Polen, Sverige via konceptet Netto. Moderselskabets aktiviteter omfatter detailhandel 

i Danmark via Koncepterne Bilka, føtex/føtex Food og Netto.
4
” 

Samlet set havde DSM i 2012 en samlet omsætning på 54,4 mia. dkk. Ifølge deres 

hjemmeside
5
har de ca. 1.200 butikker fordelt på fire lande. Samlet set har kæden 41.000 

medarbejdere hvoraf 32.000 medarbejdere arbejder i Danmark, mens de resterende 9.000 

medarbejdere er ansat i Netto i Sverige, Tyskland og Polen.  

Bilkas omsætning fra kolonialsektoren i 2012 udgjorde indenfor denne sektor på 6,7 mia. dkk., 

Føtex havde en omsætning på 13,1 mia. dkk. og Netto havde en omsætning på 15,6 mia. dkk
6
. 

Dette giver således en samlet DSM omsætning indenfor kolonialsektoren på 35,4 mia. dkk. 

Kolonialsektoren udgjorde samlet set 65 % af den samlede omsætning hos DSM i 2012. Det 

totale kolonial marked udgjorde i 2012 109 mia. dkk. Dansk Supermarkeds andel heraf svarer til 

32 % af det samlede marked.  

                                                           
2
 Kilde: http://www.maersk.com/Aboutus/Pages/TheMaerskGroup.aspx  

3
 Kilde: APMM Årsrapport 2012 – side 33.  

4
 Dansk Supermarked årsrapport 2012 

5
 http://www.dansksupermarked.dk/om-os/ 

6
 Dansk Dagligvarehandel 10 årsstatistik 2003 – 2013. Udgivet af Retail Institute Scandinavia A/S – side 46. 

http://www.maersk.com/Aboutus/Pages/TheMaerskGroup.aspx
http://www.dansksupermarked.dk/om-os/
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Foruden at have de fysiske butikker har DSM ligeledes investeret i en onlineplatform igennem 

Føtex og Bilka. Mere omkring denne online platforme i de efterfølgende afsnit.  

Bilka 

Bilka er kategoriseret som hypermarkeder og kæden anser ligeledes sig selv som værende 

Danmarks eneste hypermarkeds kæde
7
. Ifølge Bilkas hjemmeside

8
 har kæden i 2014 18 butikker, 

hvoraf 11 butikker er lokaliseret i Jylland, en butik på Fyn, samt seks butikker på Sjælland. 

Hypermarkeder defineres som butikker, der sælger produkter indenfor fødevarer, elektronik samt 

bolig-livstil og haveartikler mv. Varesortimentet i disse hypermarkeder er brede og dybe, således 

det er muligt for forbrugerne at finde alt fra dyre mærkevarer til discountprodukter under samme 

tag indenfor forskellige varegrupper. Ved at have denne sortimentssammensætning appellerer 

disse butikker, således til en bredere målgruppe, da man kan lokke flere kundegrupper til 

butikken på en gang. Man kan således tillokke forbrugere, der går efter discountpriser, 

nicheprodukter samt kunder der efterspørger personlig vejledning eks. i forbindelse med køb af 

bolig, cykler samt HIFI-produkter.  

Ved at have disse store butikker med et tilpasset sortiment, således at hustanden kan få opfyldt 

hele deres behov i forbindelse med indkøb, giver butikkerne en konkurrencemæssigfordel, da 

kunderne kan nøjes med at handle ét sted i stedet for at skulle køre fra butik til butik. Herudover 

har hypermarkederne ligeledes en konkurrencemæssigfordel baseret på kvantum i forbindelse 

med køb af produkter fra leverandørerne, dette vil blive uddybet i afsnittet leverandørernes 

forhandlingsstyrke under ”Porter Five Forces”. 

Bilka er den seneste butikskæde der har introduceret indkøbsapplikation til deres kunder. Denne 

applikation er udarbejdet i samarbejde med testbrugere. For en yderligere gennemgang af de 

teknologiske forhold, henvises til afsnittet omkring PEST-analysen.  

                                                           
7
 http://www.bilka.dk/kundeservice/om-bilka 

8
 http://www.bilka.dk/kundeservice/find-din-bilka 
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”Vi har foretaget en række brugerundersøgelser, som indikerer, at en del kunder - særligt mænd 

- fravælger at købe ind i Bilka, fordi de mener, at det er svært og tidskrævende at finde varerne”, 

lyder det fra Hannu Vangsgaard, der er digitalchef i DSM, i en pressemeddelelse
9
. 

Ligeledes har Bilka forøget deres fokus på fremtidig rekruttering af fremtidige medarbejdere. 

Igen vælger Bilka her at anvende teknologien i form af Facebook. Tidligere og før krisen havde 

butikkerne svært ved at finde elever, men grundet lavkonjunkturen har virksomhederne nærmest 

frit valg på alle hylder, når de skal ansætte praktikanter og elever. Der er således tale om en 

langsigtet investering hvor DSM forventer at finde de kommende ledere blandt egne elever og 

praktikanter.  

"Der er altid kamp om de bedste uanset arbejdsløsheden. Det er så gennemsyret i Dansk 

Supermarkeds DNA, at eleverne er deres kommende ledere, og derfor er det jo ikke bare hvem 

som helst, de skal have fat i" siger Roan Buskbjerg, som har ansvar for kvaliteten i uddannelser 

hos DSM
10

 

Bilka butikkerne er placeret trafikorienteret samt parkerings og tilkørselsorienteret. Det er 

således vigtigt for Bilka-butikkerne, at kunderne har nemt ved at køre til Bilka samt at der er 

gode parkeringsmuligheder. Bilka ses derfor oftest i forbindelse med et storcenter indeholdende 

andre større virksomheder såsom Jysk, Jem og Fix mv. Grunden til at disse butikker oftest findes 

i samme storcenter, selvom de faktisk på visse varegrupper er i direkte konkurrence med 

hinanden skyldes, at de forskellige kæder derved kan hjælpe hinanden med at tiltrække 

forbrugerne.  

Føtex 

88 af DSM’s butikker operer under navnet FØTEX. Ud af disse 88 butikker er fem butikker 

Føtex Food
11

. Der findes således 28 butikker fordelt på Sjælland, mens den resterende del på 60 

butikker fordeler sig rundt om i Jylland.  

                                                           
9
http://mediemarked.borsen.dk/markedsfoering/artikel/1/280206/artikel.html?utm_source=all_rss&utm_mediu

m=rss&utm_campaign=rss_feed 
10

 http://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article6604785.ece?service=printversion 
11

 http://dansksupermarked.dk/om-os/kaederne/ 
 

http://mediemarked.borsen.dk/markedsfoering/artikel/1/280206/artikel.html?utm_source=all_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_feed
http://mediemarked.borsen.dk/markedsfoering/artikel/1/280206/artikel.html?utm_source=all_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_feed
http://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article6604785.ece?service=printversion
http://dansksupermarked.dk/om-os/kaederne/
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Føtex Food blev i 2009 etablerer som et modsvar til Coops Irma City. Føtex Food fokuserer 

således på luksusbetonede varer indenfor fødevarer, men har stadigvæk et mindre salgsareal til 

salg af kosmetik, tekstiler og andet nonfood.  

Føtex indgår i kategorien ”Supermarkeder”, som er kendetegnet ved at have et mindre bredt og 

mindre dybt sortiment end hypermarkederne, men stadigvæk et bredere og dybt sortiment end 

discountbutikkerne. Føtex har udover dagligvarer ligeledes et sortiment indenfor elektronik og 

livstil. I forhold til Bilka er dette sortiment ligeledes smallere og mindre dybt. Dette mindre 

sortiment hænger sammen med konceptet samt mindre salgsarealer, hvilket medfører, at deres 

sortiment ikke kan være på samme bredte og dybde som eks. Bilka.  

Føtex butikker er kendetegnet ved at være placeret cityorienteret, hvor der er mange hustande 

rundt om butikken. Dette medfører således muligheden for en potentiel stor kundegruppe, som 

relativ nemt kan komme til og fra butikkerne.  

Netto 

Netto er DSMs største kæde målt på antal butikker. Netto har udover sine 446 Netto‘er i 

Danmark, ligeledes 346 butikker i Tyskland, 295 butikker i Polen samt 154 butikker i Sverige
12

. 

Den første danske Netto åbnede i 1981 i København, i 1990 åbnede den første butik i Tyskland 

og England. I 1995 udvider man butiksnettet til Polen, og i 2002 udvider man til ligeledes at 

have butikker i Sverige. Man anvender således ved alle disse åbninger, store ressourcer på at 

opbygge en international butiksnetværk, samtidig med man styrker brandet internationalt. Som et 

led i strategien vælger man i 2011 at frasælge sine aktiviteter i England. Netto har en stærk profil 

blandt de danske discountbutikker. Visionen for Netto er, at de vil være den foretrukne butik for 

medarbejder, kunder og leverandører
13

.  

5. september 1996 åbnede DSM sin første døgnNetto i København grundet ændringerne i 

lukkeloven
14

. I dag findes der 45 døgnNetto butikker på Sjælland, hvoraf 34 er lokaliseret i 

Storkøbenhavn. Denne butikstype er kendetegnet ved at have åbningstider fra 08.00 til 24.00 – 

hvilket svarer til 16 timer dagligt. Sortimentet i disse butikker er lidt anderledes end sortimentet i 

                                                           
12

 http://www.netto.dk/OmNetto/Pages/Om-Netto.aspx  
13

 http://www.dansksupermarked.dk/forbruger/brands  
14

http://netto.eu/internet/nettodk/menu/main.nsf/ForceFrame?readform&redirect=http://netto.eu/internet/nett
odk/menu/main.nsf/web/b0dc16e9dc17f752c12578c7002f5818?opendocument  

http://www.netto.dk/OmNetto/Pages/Om-Netto.aspx
http://www.dansksupermarked.dk/forbruger/brands
http://netto.eu/internet/nettodk/menu/main.nsf/ForceFrame?readform&redirect=http://netto.eu/internet/nettodk/menu/main.nsf/web/b0dc16e9dc17f752c12578c7002f5818?opendocument
http://netto.eu/internet/nettodk/menu/main.nsf/ForceFrame?readform&redirect=http://netto.eu/internet/nettodk/menu/main.nsf/web/b0dc16e9dc17f752c12578c7002f5818?opendocument
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en normal Netto grundet butikkens størrelse. Selvom sortimentet er lidt anderledes end en normal 

Netto, findes der stadigvæk ca. 60 % af de samme varer i de to butikstyper, dog primært luksus 

brands. Det er muligt at handle størstedelen af de samme varer i disse to butikker, men i døgn 

Netto har du to timers forlænget åbningstider sammenholdt med en normal Netto, som har åben 

fra 08.00 til 22.00. Disse lange/forlængede åbningstider hænger fornuftigt sammen med de 

sociokulturelle trends, hvor forbrugerne efterspørger mere fleksibilitet i forbindelse med deres 

indkøbsrutiner. Dette vil blive uddybet yderligere under PEST-analysen, senere i afhandling.  



Dansk Supermarked A/S Kandidatafhandling – Cand. merc.aud  Maj 2014 

Ahmet Bayram - Mogens Grauballe Jensen 

Side 23 af 136 
 

3. Strategisk analyse 
Følgende strategiske analyse er første del af den fundamentale værdiansættelsesproces, når der 

ønskes en værdiansættelse af en virksomhed.  

Den strategiske analyse, der i sin natur hovedsageligt er kvalitativ, tjener en række formål. 

Vigtigst af alt tjener analysen til at identificere de faktorer, der primært påvirker værdien af 

virksomheden, dvs. virksomhedens finansielle værdidrivere samt de risikofaktorer, som er 

forbundet med virksomhedens primære aktivitet”
15

.  

På baggrund af den opnåede viden kan analytikere således analysere og vurdere en eventuel 

værditilvækst. Vi ønsker med den strategiske analyse at danne os et overblik over de kvalitative 

faktorer, der forventes at påvirke den fremadrettede performance for DSM, der skal danne 

grundlag for budgetteringen, i den samlede værdiansættelse. 

I forbindelse med den strategiske analyse er det vigtig at få en indgående forståelse af den 

virksomhed, der ønskes værdiansat. Der er således behov for at vide, hvor virksomheden allerede 

har eller kan opnå en konkurrencemæssig fordel, hvilket marked selskabet opererer på, 

konkurrenceintensiteten på markedet og mulighederne for at vækste igennem forskellige 

vækststrategier. Med andre ord, er der behov for både at kende til såvel interne som eksterne 

faktorer, der påvirker eller kan påvirke selskabets indtjening i fremtiden.  

”I hvilket omfang en sådan konkurrencemæssig fordel over tid kan opretholdes, afhænger i høj 

grad af, hvordan virksomheden tilpasser sin strategi til omverdenen i kombination med dens 

interne kompetencer
16

”.  

  

                                                           
15

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En Praktisk Tilgang – Ole Sørensen. 4 Udgave – side 65 
16

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En Praktisk Tilgang – Ole Sørensen. 4 Udgave – side 65 
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Den strategiske analyse kan opdeles i følgende illustration: 

 

Figur 3 - Egen tilvirkning 

I den inderste ring er virksomheden placeret. Her er der behov for at forstå de interne 

kompetencer, ressourcer, know-how mv. I den næst yderste ring har vi konkurrencemiljøet, hvor 

vi har valgt at anvende en Porter Five Forces analyse til at belyse konkurrencemiljøet. I den 

yderste ring har vi det eksterne miljø også kaldet makromiljøet, hvor vi i denne opgave har valgt 

at anvende PEST-modellen til at analyse hvilke makroøkonomiske faktorer, der påvirker DSM.   

Det er vigtigt for virksomheder, uanset hvilket branche de operer i, hele tiden at scanne og 

overvåge markedet. På denne måde har virksomheden hele tiden mulighed for at identificere 

signaler, der kan medføre ændring i trends. På denne baggrund har virksomheden således 

mulighed for at tilpasse deres interne ressourcer og viden for til sidst, at udnytte mulighederne 

når trenden skifter – altså opnå en konkurrencemæssig fordel. Ligeledes kan scanning af 

makromiljøet hjælpe virksomheden til, at identificere negative signaler fra markedet. Her kan en 

virksomhed, der anvender ressourcer på at scanne miljøet, ligeledes nå at tilpasse de interne 

ressourcer. En virksomhed, der er god til at forudse ændringer i trends, markedsmæssige forhold 

mv. vil være i stand til at tilrettelægge en strategi der finansielt, vil give positive afkast på sigt.  
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Internettet har gjort det væsentligt nemmere og næsten omkostningsfrit at indsamle relevante 

informationer omkring konkurrenterne i markedet. Det er dog stadigvæk vigtigt, at selskaberne 

har kompetente medarbejdere ansat, der kan analysere markedet, da en fejltydning af markedet 

kan få fatale konsekvenser i form af en forkert fremtidig strategi.  

Det er ikke kun overvågning af makromiljøet, trends mv. der er afgørende for, om en virksomhed 

opnår succes eller ej. Herunder er det vigtigt at overvåge konkurrenterne og tilpasse sig. 

Virksomheden opstiller således nogle scenarier for, hvordan udviklingen i markedet kommer til 

at påvirke selskabet samt konkurrenterne i fremtiden.  

Vores tilgang til den strategiske analyse vil være at ”arbejde” os udefra og ind mod kernen i figur 

2. PEST analysen skal være med til at identificere muligheder og trusler på markedet 

(Opportunities and Threats), Porters Five Forces skal hjælpe med at identificere styrker og 

svagheder sammen med en kerneanalyse af DSM (Strenghtness and Weaknesses). Samlet set vil 

vi afslutte vores strategiske analyse med en oversigt over DSM’s muligheder, trusler, styrker og 

svagheder – dette vil blive illustreret i et SWOT-skema. 

3.7 PEST-analysen 
PEST- analysen er et analyseværktøj til brug for analyse af virksomhedens omverden og som har 

til formål at kortlægge hvilke faktorer, der på samfundsniveau spiller ind på 

detailhandelsbranchens værdiskabelse og herunder indirekte på værdiskabelsen i DSM. En 

PEST-analyse består af fire omverdens faktorer, som vil blive gennemgået nedenfor.   

PEST-analysen tager udgangspunkt i følgende ydre faktorer; politiske & lovgivningsforhold, 

økonomiske forhold, sociokulturelle & miljømæssige forhold samt teknologiske forhold. Selvom 

vi vil forsøge at opdele faktorerne i fire kategorier, vil der naturligvis være en grad af 

sammenfald imellem kategorierne.  

Vi ønsker at begrænse analysen til at afdække de nøglefaktorer, som forventes at have størst 

indflydelse på den fremtidige værdiskabelse indenfor dagligvarebranchen.  
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3.7.1 Politiske & lovgivningsmæssige forhold  

Politikkernes fokuspunkter ændres hele tiden, og ikke mindst det større fokus på miljø, 

forbrugerbevidsthed og sundhed er medvirkende til implementering af nye love. Rigtig mange 

love har mere eller mindre direkte indflydelse på detailbranchen herunder, grænsehandel, sukker- 

og fedtafgifter, lukkeloven, planloven og markedsføringsloven. Vi vil nedenfor foretage en 

gennemgang af disse forhold og vurdere hvorvidt der eksisterer en mulighed eller trussel. 

Grænsehandel 

Grænsehandel, og især med Tyskland har en betydelig effekt på den danske detailhandel. 

Lempelse af en række af lovgivningen omkring de efterspurgte billigere produkter på den anden 

side af grænserne i Danmark, vil medføre at flere og flere kunder, vil foretage køb hos 

nabolandene, hvorved omsætning fra Danmark vil flyttes til udlandet. Skatteministeriet har 

udarbejdet en opgørelse over, hvor stort et beløb danskerne årligt bruger i forbindelse med 

grænsehandel. Ifølge denne opgørelse fra 2012, brugte danskerne hvert år ca. 12 milliarder 

kroner i forbindelse med grænsehandel
17

. Danskerne køber ikke ligesom før i tiden udelukkende 

billige øl, sodavand og alkohol, de er således også i stigende grad begyndt at købe dagligvarer 

inkl. sko, tøj, isenkram m.v.
18

 

Ifølge De Konservatives finansordfører Mike Legarth er partiet parat til at bruge 4 milliarder på 

at harmonisere de danske afgifter med de tyske således, at man kan minimere grænsehandlen
19

. 

Alene fjernelsen af sodavands- og øl afgiften, vil koste statskassen i omegnen af 930 millioner. 

De konservative forventer dog, at 360 millioner vil komme tilbage igen som ”hjemvendt” 

grænsehandel. Mike Legarth forventer de resterende 3,07 mia. dkk, vil skulle anvendes til at 

harmonisere afgifterne på de øvrige gængse grænsehandelsvarer såsom chokolade, vin og tobak 

mv. Disse tiltag tegner for, at den danske detailhandel branche vil få styrket konkurrenceevnen, 

hvilket må ses som en mulighed for branchen. 

Grænsehandlen mindsker den danske stats indtægter, hvorfor der arbejdes med flere mulige 

løsninger. Grænsehandlen betyder således også tabt indtjening for de detailbutikker, som indgår i 

denne afhandling. I 2011 havde skatteministeriet beregnet grænsehandlen til at koste knap 390 

                                                           
17

 http://www.b.dk/berlingske-mener/graenser-for-graensehandel 
18

 http://www.business.dk/detailhandel/massiv-graensehandel-med-foedevarer 
19

 http://www.jv.dk/artikel/1658159:Aabenraa--Vil-bruge-fire-milliarder-kroner-paa-at-stoppe-graensehandel 
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fuldtidsjob i Danmark. Hertil skal naturligvis tillægges de tabte job hos leverandørerne og i 

transportsektoren. Der er således tale om en potentiel stor meromsætning i den danske 

detailhandel, hvis der med politiske tiltag kan lukkes ned for grænsehandlen.  

3.7.1.1 Sukker og fedtafgifter 

Ligeledes har sukker og fedtafgifter en væsentlig påvirkning på detailhandlen. Pr. 1. januar 2013 

blev fedtafgiften ophævet og den forventede udvidelse af sukkerafgiften blev annulleret
20

. Dansk 

Erhverv har været en af fortalerne for slet ikke at indføre og efterfølgende afskaffe fedtafgiften i 

3,5 år
21

. De har således anset fedtafgiften som værende skadelige for en række danske 

virksomheder.  

Afskaffelsen af fedtafgiften og annulleringen af udvidelsen af sukkerafgiften er en del af 

regeringens vækstpakke for 2013, som ligeledes indeholder problemstillingen omkring 

grænsehandlen.  

Sukker-og fedtafgiften blev i sin tid indført, som et modsvar til den stigende fedmeproblem som 

de fleste lande stod/står overfor. Målet med sukkerafgiften var således at gavne folkesundheden 

og skaffe finansiering til offentlige udgifter i forbindelse med fedme og følgesygedommene 

forbundet hermed. 

Set med detailbranchens briller har disse afgifter betydet stigende priser for de varer, der er 

pålagt disse afgifter. Stigende priser på varer er ikke godt for branchen, hvilket vil medføre 

faldende efterspørgsel. Flere og stigende afgifter må anses for værende en trussel, omvendt vil 

fjernelsen af afgiften være en klar mulighed. 

Lukkeloven 

Lukkeloven er blevet reguleret over flere gange og har til hensigt at regulere åbningstiderne for 

forskellige butikstyper. Lukkeloven er dermed med til at regulere, hvilken størrelse butikker målt 

på omsætningen
22

, der har mulighed for at holde åbent hvornår. Den tidligere udgave af reglen 

må vurderes at have været til gavn for de lokale nærbutikker, med lav omsætning i de dage, hvor 

de konkurrerende butikker ikke har kunnet holde åbent. 
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 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2089694&vId=0  
21

 http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Fedtafgiften-afskaffes-og-sukkerafgiften-droppes.aspx  
22

 http://www.evm.dk/arbejdsomraader/erhverv-og-regulering/detailhandel/liberalisering-af-lukkeloven 
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Afskaffelsen af lukkeloven 1. oktober 2012, har medført en skærpelse af konkurrencen på 

dagligvaremarkederne. Efter afskaffelsen af lukkeloven er det nu muligt for alle butikker med en 

samlet årlig omsætning på under 32,2 mio. dkk at holde åben alle dage. Før afskaffelsen havde 

de lidt større butikker kun mulighed for at holde åbent et bestemt antal søndage pr. kalenderår.  

Nedenfor fremgår en oversigt over fordelingen af omsætningen mellem de forskellige 

butikstyper: 

 

Tabel 1 - Egen tilvirkning; kilde; Danmarks statistikbank 

Det fremgår af denne oversigt at kioskomsætningens andel er flyttet til de øvrige kategorier 

(hvilket dog også rent matematisk vil ske såfremt de andre typers omsætning stiger). Det lader 

derfor til, at lukkeloven har været til gavn for aktørerne udenfor ”kioskerne segmentet”. Som det 

ses er der samlet sket et samlet fald i omsætningen hos hypermarkeder, Store Supermarkeder, 

Små Supermarkeder samt Nærbutikker på ca. 10 %. Disse 10 % er således tilgået hos 

discountbutikkerne. Lukkeloven har således været medvirkende til at ændre 

omsætningssammensætningen mellem de forskellige aktører i dagligvarebranchen.  

 

De forskellige aktører på dagligvaremarkedet forventer ikke, at afskaffelsen af lukkeloven vil 

medføre en jobfest. Det er tanken, at de vil tilbyde deres nuværende medarbejdere flere timer. I 

samme forbindelse vil der naturligvis være nødvendigt, at tilpasse de forskellige ansattes 

overenskomster således de afspejler de nye arbejdstider. Det spændende ved denne del er så, 

hvorvidt omsætningen vil kunne dække omkostningen ved at have åbent i længere tid om dagen 

og i flere dage. Flere butikskæder kører med en lønprocent beregnet på omsætningen og da 

omsætningen vil blive genereret over flere åbningstimer, vil der komme endnu mere pres på den 

enkelte butikschef på grund af ændringen i lukkeloven.  
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Planloven 

Planloven omhandler bestemmelser omkring udnyttelse af arealer og naturressourcer, herunder 

hvor mange kvadratmetre butikkerne må være og hvor disse må placeres. Som loven er pt. er det 

ikke indenfor detailbranchen lovligt at opføre nye hypermarkeder i Danmark. Herved har DSM 

en konkurrencemæssigfordel, da loven ligesom hjælper DSM med at holde store udenlandske 

konkurrenter ude. Selvom COOP er DSM største konkurrent og derfor selv kunne have 

incitamenter til at etablere hypermarkeder, ønsker COOP hverken selv at etablere hypermarkeder 

eller at loven ophæves. 

"Det eneste, lovændringen vil medføre, er flere Bilka-butikker. Vi er stærkt imod ændringen, 

fordi det ikke vil medføre hverken øget produktivitet eller lavere priser. Vi vil bare få et antal nye 

Bilka ‘er og et stort antal lukninger af små butikker rundt om i Danmark,
23

" siger Jens Juul 

Nielsen. 

Flere eksperter har udtalt sig omkring hvorvidt Planloven gavner eller er skadeligt for 

konkurrencemiljøet for detailbranchen. Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Søren 

Bo Rasmussen, udtaler følgende:  

”Det er nok ikke nogen hemmelighed, at vi mener, planloven ikke er god for konkurrencen helt 

generelt. Vi mener, når man begrænser størrelse og beliggenhed, så vil man kunne bremse 

produktiviteten. Og begrænser konkurrencen. Vi er dog også opmærksomme på, at der kan være 

andre samfundsmæssige hensyn at varetage
24

” 

Udtalelsen fra Søren fremhæver således, at effekten af planloven er, at produktiviteten ikke 

forbedres – herved opnås der ikke bedre priser for forbrugerne og stordriftsfordelene udnyttes 

ikke optimalt og maksimalt. Samtidig er den manglende effektivitet med til at minimere 

investeringslysten hos potentielle udenlandske indtrængere. Store internationale butikskæder, har 

normalt hypermarkeder i deres butiksporteføjle og ønsker derfor muligheden for at overføre 

deres nuværende set-up til Danmark for derved at opnå stordriftsfordele.  
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 http://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article6589019.ece 
24

 http://www.business.dk/detailhandel/de-stoerste-butikker-skal-ind-i-centrum 
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Markedsføringsloven 

Helt overordnet vedrører markedsføringsloven, hvordan en virksomhed har ret til at markedsføre 

sine produkter overfor potentielle kunder. Der er således tale om en forbrugerbeskyttelses lov, 

som har til hensigt at beskytte forbrugerne imod manipulation fra butikkerne. Om denne lov er 

godt eller skidt for virksomhederne, er afhængig af deres samlede markedsføringsomkostninger. 

Det kan dog konkluderes, at sådan en lov er med til at begrænse markedsføringsaktiviteten hos 

de forskellige markedsaktører.  

Markedsføringsloven er opdelt i underkategorier, hvor den første ”Prismarkedsføring” vedrører 

retningslinjer mod vildledning af forbrugerne. Man skal således som forbruger kunne stole på 

priserne samt de besparelser butikkerne oplyser.  

”Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen 

til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser
25

”.  

Tidligere har flere af detailbranchens butikker mødtes med ombudsmanden i retten omkring 

tydning af markedsføringsloven. Bl.a. vandt Bilka tilbage i 2000 en retssag igangsat af 

ombudsmanden vedrørende mængdebegrænsninger
26

. Som man ligeledes kan se fra denne sag er 

der efterfølgende i 2007 sket en ændring af loven bl.a. på grund af denne case.  

3.7.2 Økonomiske forhold 

Økonomiske forhold viser aldrig det totale billede af økonomien i makromiljøet. Her tales 

således om, at en analyse af de økonomiske forhold giver et øjebliksbillede af økonomien. Derfor 

kan det være svært at foretage en scanning og overvågning af disse forhold, da disse ikke er 

statiske.  

De seneste observationer/statistikker viser, at folks forbrugsvillighed stadigvæk er svagt stigende 

og forbrugerne opsparer således stadigvæk en større del af deres disponible indkomst end de 

gjorde før den økonomiske krise, der startede i slutningen af 2008. Dagligvarer anses som 

værende en nødvendighedsvare/basisvare, hvorfor disse ses som værende minimalt påvirket af 

konjunkturændringerne i økonomien.  
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 http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og- 
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For at kunne analysere på de makroøkonomiske forhold, der formodes at have en indflydelse på 

detailhandelsbranchen, har vi foretaget en gennemgang af det danske husholdningsforbrug målt 

på bl.a. nettoprisindekset, forbrugerprisindekset samt husstandsforbruget. 

3.7.2.1 Nettoprisindekset/ Forbrugerprisindekset 

Nettoprisindekset opgøres på baggrund af de faktiske forbrugerpriser fratrukket indirekte skatter 

såsom moms, afgifter og tillagt tilskud til general nedsættelse af prisen. Der er således tale om 

samme datagrundlag som for forbrugerprisindekset. Den eneste forskel mellem de to opgørelser 

er korrektionen for afgifterne samt tilskud i priser og vægte i nettoprisindekset.  

Gældende for begge indekser er, at de opgøres på baggrund af 25.000 indsamlede priser fra 

1.800 forskellige butikker, virksomheder og institutioner fordelt rundt om i Danmark. Priserne på 

de enkelte varer og tjenesteydelser indgår således med deres forholdsmæssige vægt af det totale 

forbrug ekskl. moms og afgifter. Forbrugerindekset giver derved et mål for den gennemsnitlige 

prisudvikling på de forbrugsvarer og tjenester, som købes af husholdningerne. Det vurderes 

herved, at datamaterialet er repræsentativt til analysens formål. 

Nedenfor fremgår en oversigt over forbrugerprisindekset. Basisåret er år 2000 – vi har nedenfor 

foretaget en beregning af udviklingen i priserne mellem årene ud fra 2009, hvilket skyldes at 

denne er den historiske analyses horisont (5 års historisk analyse, såvel strategisk analyse og 

regnskabsanalyse). 

 

Tabel 2 - Egen tilvirkning; kilde; Danmarks statistikbank – forbrugerprisindeks 

Den generelle prisudvikling udgør gennemsnitligt 1,9 % årligt siden 2009. Priserne er dermed 

steget i hele analyseperioden. Denne stigning er med til at øge omsætningen i hele branchen total 

set. Dette er et væsentligt samfundsøkonomisk nøgletal, da formålet med forbrugerprisindekset 

er at belyse prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug og er 

en økonomisk indikator, der anvendes til at måle ændringer i de priser, som husholdningerne 

2009 2010 2011 2012 2013
Forbrugerprisindeks 120 122 126 129 130

Ændring 1,3% 2,3% 2,8% 2,4% 0,8%

Gns. ændring år-for-år 1,9%
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betaler for varer og tjenester. Den procentvise ændring af forbrugerprisindekset er et mål for 

inflationen
27

. 

Husstandsforbruget 

Nedenfor har vi på baggrund af indsamlet data over hustandsforbruget analyseret 

hustandsforbruget, for at se om hvorvidt der er sket en ændring i andelen i hustandenes forbrug 

der anvendes til fødevarer, drikkevarer og tobak samt beklædning og sko. Formålet er at se om 

der generelt har været et merforbrug af dagligvarer ift. husstandenes samlede årlige forbrug. 

Resultatet kan være med til at give et indblik i, hvordan forbruget vil tegne sig fremadrettet. 

 

Tabel 3 - Egen tilvirkning; kilde; Danmarks statistikbank 

Overstående figur viser, at dagligvareforbruget andel af det samlede forbrug nærmest er uændret 

i analyseperioden. Der har derved ikke været en meromsætning som følge af øget realforbrug. 

Stigningen i hustandsforbruget skyldes udelukkende stigning i forbrugerpriserne.  

3.7.2.2 Disponibel indkomst 

Den disponible familieindkomst må vurderes at have en afgørende betydning for familiernes 

forbrug. I tider med faldende indkomst, må det antages, at forbrugerne søger hen til lavpris 

produkter og i tider med større disponibel indkomst til mere luksusbetonede produkter. Nedenfor 

fremgår en oversigt over udviklingen i familiernes disponible indkomst mellem 2008-2012: 

 

Tabel 4 - Egen tilvirkning; kilde; Danmarks statistikbank 

Det fremgår af ovenstående oversigt, at indkomsten er jævnt stigende med omkring 2 % i 

gennemsnit. I 2010 er der en markant stigning, hvilke kunne henføres til de omfattende 
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 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks.aspx#  

Husstandsforbrug, udvikling 2008 2009 2010 2011 2012
Total husstandsforbrug løbende priser 308.033 308.094 289.487 305.647 309.943

FØDEVARER 31.165 32.151 30.530 31.206 32.249

DRIKKEVARER OG TOBAK 10.370 10.665 11.066 10.812 10.897

BEKLÆDNING OG FODTØJ 16.468 16.697 14.733 14.851 13.818

FØDEVARER, andel 10,1% 10,4% 10,5% 10,2% 10,4%

DRIKKEVARER OG TOBAK, andel 3,4% 3,5% 3,8% 3,5% 3,5%

BEKLÆDNING OG FODTØJ, andel 5,3% 5,4% 5,1% 4,9% 4,5%

Disponible indkomst 2008 2009 2010 2011 2012
Gennemsnit for hele landet 289.261 294.369 316.805 321.912 329.564

Vækst - 1,8% 7,6% 1,6% 2,4%
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skattereformer, hvor topskatten bl.a. blev fjernet, flere fradrag mv. blev indført. Der er i 

analyseperioden ikke oplevet en sådan ekstrem vækst i indkomsten, der forventes at ændre 

forbrugernes adfærd. 

3.7.3 Sociokulturelle forhold 

Sociokulturelle forhold dækker over forbrugeradfærd og ændringerne i forbrugernes vaner og 

efterspørgsler. Dette forhold indeholder således inspiration og trends som stille og roligt bliver 

en del af hverdagen. Folks madvaner ændres løbende grundet inspiration og påvirkninger i 

forbindelse med rejser til andre kulturer. Dette ses blandt andet i det faste sortiment af wok-

produkter, sushi-produkter og forskellige krydderier. 

Det sås ligeledes under gennemgangen af de økonomiske forhold at en større andel af hustandens 

rådighedsbeløb anvendes til rejser og udendørs aktiviteter, hvilket kan knyttes sammen med 

ændringerne i de sociokulturelle forhold.  

Herudover har forbrugernes købsadfærd ændret sig over de senere år. Flere og flere forbrugere 

forespørger økologiske produkter indenfor et spredt spænd af varegrupper. Ifølge data fra 

Danmarks Statistik blev der i 2012 solgt økologiske fødevarer- og drikkevarer for 5,5 mia. Dette 

svarer til en lille stigning på 24 mio. i forhold til 2011
28

.  

Forbrugerne er i stigende grad blevet mere bevidst omkring sammenhængen mellem pris og 

kvalitet – ligeledes når det drejer sig om dagligvarer. De lidt dyrere/eksklusive 

dagligvarebutikker, hvor sortimentet er ”high end” produkter og som normalt appellerer til de 

lidt mere velhavende forbrugere, er ramt at den skiftende trend.  

Ligeledes er trenden omkring anvendelse af elektroniske hjælpemidler i konstant udvikling. Bl.a. 

anvender flere og flere personer udelukkende internettets muligheder i forbindelse med 

tidsbestillinger hos tandlæge, frisør mv. samt ved banktransaktioner, advokat mv. Der er således 

folk, der ikke har været fysisk i kontakt med deres bank i en årrække, da de simpelthen ikke har 

tid/lyst til at møde personligt op i bankens åbningstider. Det må derved kunne konkluderes, at 

befolkningen efterspørger mere tidsbesparende aktiviteter for noget så simpelt, som indkøb. 

Hvem havde for bare 10 år siden troet, at kommunikationen mellem forbrugeren og 
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myndigheder, læger, banken mv. ville foregå elektronisk? – det må derfor forventes, at denne 

trend vil fortsætte i fremtiden, hvorfor det derfor må forventes, at køb og bestilling af dagligvarer 

via internettet ligeledes vil stige i fremtiden.  

Som beskrevet i overstående afsnit omkring efterspørgsel på fleksibilitet ved indkøb bl.a. ved 

internethandel er lukkelovens ophør ligeledes noget forbrugerne ser som værende et positivt 

tiltag
29

. Forbrugerne ønsker at have muligheden for at handle ind efter deres behov. Enkelte 

dagligvarebutikker har således åben fra 08.00 om morgenen til 00.00 midnat. 

De senere år er forbrugerne verden over begyndt at fokusere mere og mere på bæredygtighed, 

madspild mv. hvilket har medført ændret indkøbsadfærd. Denne adfærdsændring har medvirket 

til, at flere af dagligvarekæderne har droppet deres flerstyks kampagner og i stedet sænket 

priserne pr. enhed i stedet. Sammen med indfasningen af flere og flere convenience-produkter er 

denne adfærdsændring en mulighed for butikkerne, da de herved kan tiltrække flere kunder til 

butikkerne.  

”It is a fact that consumers behaviour and spending patterns have changed. It is paramount for 

retailers to take heed of consumers’ changing behaviours and identify ways to meet their 

needs
30

”: udtaler CHEN Long, som er bestyrelsesformand for China Resources Enterprise 

Limited.  

Vi har ligeledes valgt at inkludere indbyggerantallet i Danmark under socio-kulturelle forhold.  

 

Tabel 5 - Egen tilvirkning - Kilde: Danmarks Statistikbank 

Som det ses af overstående oversigt over befolkningsfremskrivningen for hele Danmark 

forventes det, at befolkningsantallet stiger stabilt over de kommende år. I budgetperioden 

fremgår der er ikke en signifikant vækst i befolkningsantallet. På langsigt, terminalperioden, vil 

den gennemsnitlige befolkningsvækst udgøre i gennemsnit 2,3 % årligt. 
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2013 2020 2030 2040 2050
Antal indbyggere i DK på landsplan5.602.628 5.725.179 5.923.334 6.055.717 6.135.809

Vækst - 2,2% 3,5% 2,2% 1,3%

Befolkningsfremskrivning for hele landet
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3.7.4 Teknologiske forhold 

Den teknologiske udvikling viser mere og mere benyttelse af internettet og elektroniske medier. 

Denne trend forventes at være mest udbredt blandt yngre mennesker, men forventes at være 

stigende i blandt alle aldersgrupper i fremtiden. Internettet og udbydelsen af netværksløsninger 

har medført at der kan drives en international onlinevirksomhed udelukkende med én computer. 

Internettet har således været med til at nedbryde de forskellige handelsbarrierer, der tidligere 

bl.a. opstod på grund af logistik og distance mellem kunder og forhandler.  

Over de senere år har dagligvarebranchen ligeledes investeret i teknologiske løsninger til 

butikkerne. Blandt andet har flere kæder indført selvbetjeningskasser, hvor kunden således laver 

sin ”check-out”. Det vil med andre ord sige, at forbrugeren selv scanner varerne, betaler sine 

varer for til sidst at pakke dem. Der er således tale om at de forskellige butikker i stedet for 

eksempelvis to normale kasselinjer med en fast medarbejder opstiller eksempelvis seks 

selvbetjeningskasser. Den primære tankegang bag dette initiativ er naturligvis at få kunden til 

selv at udføre en del af det arbejde, som der normalt er ansat personale til. Det er således muligt 

for en medarbejder, at kontrollere hele seks selvbetjeningskasser i stedet for at sidde fast i en 

normal kasselinje. Dette giver ikke kun en direkte besparelse på personaleomkostningerne for så 

vidt angår kassepersonalet, men samtidig med at medarbejderen kontrollerer 

selvbetjeningskasserne har medarbejderen mulighed for at lave andet arbejde omkring kasserne. 

Så ikke alene sparer de penge på kassepersonalet, de sparer således også en medarbejder eks. en 

servicemedarbejder som før var ansat til kurve, poser mv. Så alene ved at overføre nogle af de 

traditionelle arbejdsopgaver til kunderne opnår butikkerne en væsentlig lønbesparelse.  

Selve betalingen vil også i fremtiden gennemgå en markant opdatering således at 

betalingssystemerne opdateres. Der har allerede i Danmark i de foregående år sket en opdatering 

af dankortterminalerne således, at betalingen foregår hurtigere sammenlignet med tidligere år. 

Det er således vores forventning, at man inden for relativ kort tid, vil indføre betalingskort, hvor 

der ikke er behov for kodevalidering. Man foretager således betalingen ved at sætte sit kort 

ovenpå kortlæseren i forbindelse med betalingen, lidt ligesom rejsekortet.  

Dette vil medføre kortere betjeningstid pr. kunde og samtidig medføre et forbedret kundeflow i 

butikkerne, hvilket både vil være til gavn for kunderne og butikkerne.  
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I U.S.A, er de allerede langt foran de europæiske dagligvarehuse. I disse amerikanske varehuse, 

er det således allerede implementeret teknologiske løsninger som på sigt igen vil minimere 

medarbejderomkostningerne. Der er således en computer tilknyttet vognen, som opdaterer 

forbrugerens skyldige beløb løbende med at vedkommende lægger varerne i vognen. Til sidst 

kører kunden således vognen igennem cash-out området og betaler med deres kreditkort, helt 

uden at tage varerne op. Der sidder således en lille chip i alle varerne, som således sender signal 

til betalingssystemet omkring det beløb kunden skal betale.  

Mobilteknologien er ligeledes ved at være så udbredt og så funktionel, at flere og flere butikker 

er begyndt at se mulighederne i at udvikle software og app’s, som de kan anvende til 

markedsføring mv. Den teknologiske udvikling har således gjort det lettere både for forbrugerne 

og for virksomhederne. Kunderne får en forbedret handelsoplevelse, da de har nemmere adgang 

til tilbudsaviser samt produktinformation. For butikkerne har den teknologiske udvikling betydet 

en ny måde at markedsføre sig på. På sigt vil en total trendændring medføre, at virksomhederne 

kan minimere markedsføringsomkostninger, da det alt andet lige er mere omkostningstung at 

producere reklamer til omdeling sammenlignet med udarbejdelse af en applikation.  

Som det fremgår af et fornyeligt offentliggjort notat fra PwC omkring teknologien i detail -og 

dagligvarehandlen, forventer 67 % af toplederne fra dagligvarehandlen, at ”teknologiske 

fremskridt” vil være en af de tendenser, der vil forandre deres respektive virksomheder mest over 

de næste 5 år
31

.   

”Det er positivt, at toplederne inden for såvel detailhandlen som dagligvarehandlen omfavner 

teknologien, for det nytter ikke ret meget at kæmpe imod. Jeg tror, den positive tilgang skyldes, 

at mange allerede har oplevet, at de kan få flere produkter ud til deres kunder ved hjælp af ny 

teknologi,” udtaler parter i PwC Henrik Trangeled Kristensen, der er ekspert i detail- og 

dagligvarehandlen
32

. 

Hele 57 % af de adspurgte topledere i dagligvarehandlen mener, at deres 

organisation/virksomhed skal acceptere udviklingen i teknologiske løsninger og tilpasse deres 
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strategi herefter. 31 % af toplederne har allerede igangsat eller afsluttet tiltag omkring 

teknologiske løsninger.  

De teknologiske forhold tegner sig af flere muligheder for DSM, hvilket med en hurtig 

implementering vil kunne give en række konkurrencemæssige fordele. 

3.7.4.1 Kritik af Pest – analysen 

En af kritikkerne ved anvendelse af PEST analysen, er at disse analyser baserer sig på historisk 

data. I en branche som detailhandel, hvor følsomheden for konjunkturudsving er minimal, er 

sådan en analyse vurderet anvendelig. ”Degree of Turbulence” er forholdsvis lav, hvorfor PEST 

analysen med fordel kan anvendes. Det er dog vigtigt, at der hele tiden scannes og analyseres for 

de eksterne forhold, der kan påvirke branchen, således vil PEST analysen altid være opdateret og 

anvendelig.  

 

Herudover kritiseres PEST analysen ofte for ikke at inddrage tilstrækkelige forhold, som kan 

påvirke branchen. Vi har derfor valgt at inddrage miljømæssige forhold under sociokulturelle 

forhold samtidig med, at vi har valgt at inddrage lovmæssige forhold under politiske forhold.  
 

3.7.5 Opsummering af PEST- analysen 

PEST- analysen indeholder således de muligheder og trusler som senere vil indgå i SWOT- 

analysen sammen med styrker og svagheder som vil fremkomme i forbindelse med anvendelse af 

Porter Five Forces. 

I Figuren nedenstående har vi opsummeret de væsentligste omverdens forhold der vurderes at 

have en fremtidig effekt på værdiskabelsen, budgetteringen:   
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Figur 4 - Egen tilvirkning 

3.7.6 Konklusion PEST-analysen 

På baggrund af vores analyse af omverdensfaktorerne ved hjælp af PEST-analysen vurderer vi, at 

der er en række forhold, som har indflydelse på værdiskabelsen hos DSM.  

 

De politiske faktorer/lovmæssige forhold anses som en overordnet mulighed for DSM, da de 

regulerer planloven og lukkeloven. Planloven samt lukkeloven medfører, at DSM har mulighed 

for at fastholde deres konkurrencemæssige fordel omkring hypermarkeder, samtidig med, at de 

udkonkurrerer de mindre købmænd ved at udnytte lukkelovens muligheder omkring 

åbningstider.  Herudover anses ophævelse af fedt – og sukkerafgifterne at have en direkte 

påvirkning på grænsehandlen, hvilket anses som en mulighed for detailbranchen i forhold til 

mersalg.  

 

Økonomiske faktorer har ligeledes en påvirkning på dagligvarebranchen. Blandt andet er 

nettoprisindekset stigende, hvilket medfører en hævelse af priserne og derfor er en trussel for 

dagligvarebranchen som helhed. Dog er den disponible indkomst steget, hvilket ses som en 

mulighed for DSM, da forbrugerne vil have et forhøjet rådighedsbeløb.  
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Købsadfærden er ligeledes ændret de senere år og er i konstant udvikling. Forbrugernes forøgede 

fokus på økologiske produkter og det at handle lokale produkter anses som en mulighed for 

DSM. Ligeledes har den ændrede købsadfærd medført efterspørgsel efter mere fleksibilitet og en 

forøget efterspørgsel efter køb af dagligvarer via internettet. Denne forespørgsel efter handel på 

internettet har ligeledes medført muligheder for DSM, der selv har internet butikker gennem 

Bilka og Føtex. Herudover har teknologiske muligheder medført investeringer indenfor it-

løsninger.  I de forbindelse har DSM investeret i blandt andet applikation til smartphones, selv-

scanningskasser mv. Herudover vil de forsøge at fastholde markedsandele ved at tilbyde 

muligheden for at handle dagligvarer ind online. De ser således den ændrede købsadfærd som en 

mulighed.  

Overordnet set er der flere muligheder, der kan give DSM en række konkurrencemæssige fordele 

ved en hurtig tilpasning til markedsforholdene.  
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3.8 Porters Five Forces  

Porters Five Forces (fremover forkortet PFF) anvendes i forbindelse med en vurdering af en 

virksomheds fremtidige værdiskabelse. Man anvender således PFF i forbindelse med en 

vurdering af de fremtidige indtjeningsmuligheder i en given branche. En virksomhed kan således 

ved at anvende PFF, finde frem til tiltag, som kan påvirke branchen i virksomhedens favør.  

Ifølge skaberen af modellen Michael Porter, er attraktiviteten i markedet det samme som 

rentabiliteten, dvs. hvis der er store overskud med positive pengestrømme er det attraktivt for nye 

indtrængere at etablere sig i branchen. Modellen kan opdeles i to sæt for at gøre det nemmere at 

overskue de forskellige faktorer, der påvirker attraktiviteten.  

 

Det første er medvirkende til at bestemme indtjeningsmulighederne i branchen, dette sæt består 

af rivalisering mellem eksisterende udbydere, truslen fra nye indtrængere og truslen fra 

substituerende produkter. Når indtjeningsmulighederne i branchen er identificeret kigger man 

således på hvordan denne er fordelt mellem virksomhederne, leverandørerne og kunderne.  

 

I forhold til figur 2, jf. tidligere, befinder vi os nu i midterringen ”Konkurrencemiljø”. 

 

Figur 5 - Egen tilvirkning 

Da denne afhandling handler om DSM, foretages PFF naturligvis med dette i mente, hvorfor vi 

analyserer dagligvaremarkedet for virksomheder af samme størrelse – de direkte konkurrenter til 
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DSM. Vi kigger således ikke på markedsforholdene for enkeltstående købmandsbutikker, kiosker 

mv.  

3.8.1 Rivalisering mellem eksisterende virksomheder 

Dagligvarebranchen er kendetegnet ved, at virksomhederne konkurrerer meget aggressivt og 

derved minimerer indtjeningen i branchen. De forskellige kæder anvender ofte tilbudspriser, 

hvor indtjening enten er tæt på eller under de marginale omkostninger.  

Dagligvaremarkedet i Danmark er kendetegnet af en forholdsvis høj koncentration i detailledet, 

da tre aktører tilsammen havde ca. 85 % af salget på markedet i 2013
33

. Denne store 

koncentration mener vi er et billede på udnyttelse af stordriftsfordele. Disse stordriftsfordele 

medfører således effektivitet både for dagligvarebutikkerne men også for leverandørerne.  

Nedenstående tabel viser antallet af butikker i Danmark fordelt efter ejerforhold. Som det ses af 

denne oversigt har lukkeloven og den forøgede fokus på discount været medvirkende til at 

antallet af købmænd er faldet.  

 

Tabel 6 - Egen tilvirkning Kilde: Dansk Dagligvarehandel 2003 - 2013 

Dagligvaremarkedet er opdelt i forskellige setup typer, hvor vi har de frivillige kæder og 

kapitalkæderne. De frivillige kæder, er kæder hvor medlemmerne frivilligt er gået sammen, for at 

kunne forbedre deres indkøbsprocedurer, markedsføringstiltag mv. De har således den opfattelse, 

at sammen står de stærkere end hver for sig. Kapitalkæderne er karakteriseret ved, at alle 

butikkerne i kæden er ejet af de/den samme person(er).  

Rivalisering i dagligvaremarkedet styrkes ved hver åbning af en ny butik. Dette er grundet i at 

Danmark har en meget høj butikstæthed
34

. Der er tidligere lavet en internationale undersøgelse 
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 COOP 37 % i 2013, DGF 14,9 %, DSM 31,9 % - Dansk Dagligvarehandel Prognose 2023 – Udgivet af Retail Institute 
Scandinavia A/S - side 73 
34

 Butikstæthed: Antal dagligvarebutikker pr. indbygger 

Antal butikker - fordelt 

efter kategori 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Udvikling fra 2008 - 

2013 i antal butikker

Hypermarkeder 102 99 97 94 96 100 -2

Store Supermarkeder 377 384 389 395 391 380 3

Små Supermarkeder 603 607 586 572 554 506 -97

Nærbutikker 816 717 669 581 524 496 -320

Discount 1.264 1.297 1.365 1.398 1.491 1.548 284

Total antal butikker 3.162 3.104 3.106 3.040 3.056 3.030 -132
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omkring butikstæthed og andel af hypermarkeder. Af denne undersøgelse vinder Danmark helt 

klart på butikstæthed, men taber på antallet af hypermarkeder. Forbrugerne angiver oftest, at de 

lægger stor vægt på, at butikkerne ligger tæt på hjemmet eller tæt på deres arbejdspladser. 

Herudover lægger de vægt på, at man kan foretage alle sine indkøb i en og samme butik.  

3.8.2 Truslen fra nye indtrængere 

Trusselsgraden fra nye indtrængere er påvirket af forskellige faktorer såsom rivalisering mellem 

eksisterende virksomheder, overskudgrad, adgangs- samt udgangsbarrierer, kapitalkrav samt 

leverandøraftaler mv.  

Som beskrevet tidligere under afsnittet ”Rivalisering mellem eksisterende udbydere” er der en 

høj grad af rivalisering, hvilket har medført, at overskudsgraden er stabil. Der er således ingen 

overnormal profit i branchen, som kunne være medvirkende til at tiltrække nye virksomheder.  

Da vi analyserer på virksomheder som DSM vil være i direkte konkurrence med, er der ligeledes 

et stort kapitalkrav i forbindelse med stiftelse af disse butiksfaciliteter. I 2013 havde DSM 559 

butikker, hvoraf 18 butikker er kategoriseret som værende hypermarkeder. Begrænsningerne i 

planloven omkring ny opførelsers af hypermarkeder, er ligeledes noget som afholder de større 

kæder i at investere i Danmark. Hvis en virksomhed som Carrefour ville indtræde på det danske 

dagligvaremarkedet, ville dette blive med etablering af nye hypermarkeder. Dette er grundet i, at 

denne virksomhed i forvejen har etableret et stort butiksnetværk rundt om i verdenen og derved 

relativt nemt kunne overføre deres forretningsprofil fra deres nuværende hypermarkeder til det 

danske marked.  

Hvis man derimod forestiller sig, at en ny indtrænger på det danske dagligvaremarkedet ikke har 

erfaring fra tidligere indtrængninger, er der et stort ressourcekrav i den forbindelse. Dette giver 

således de eksisterende virksomheder endnu en fordel i form af en omkostningsfordel. Dette er 

grundet i, at de i forvejen kender branchen og derfor kan drive virksomheden mere effektivt 

sammenlignet med den nye indtrænger.  

En anden væsentlig adgangsbarrierer som en mulig ny indtrænger skal medregne i forbindelse 

med indtrængen på et nyt marked er adgangen til distributionskanaler og aftaler i øvrigt. Dette 

kunne således være fragtaftaler, aftaler med forskellige leverandører og overenskomster med 
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fagforeninger. Aftalerne med leverandørerne vil blive uddybet i afsnittet ”Leverandørernes 

forhandlingsstyrke”.  

Naturligvis er der mindre adgangsbarrierer, hvis man derimod ønsker at starte en enkelt butik op. 

Det vil således være relativt nemt at træde ind på markedet og derved ”stjæle” en mindre andel af 

det totale dagligvaremarked.  

Vi mener ligeledes, at udgangsbarrierer skal inddrages i forbindelse med analysen af truslen fra 

nye indtrængere i dagligvarebranchen. Hvis vi eksempelvis antog, at DSM i morgen valgte at 

lukke alle deres butikker, vil de have store udgangsomkostningerne i form at butiksleje, 

misligholdelse af leverandøraftaler og personaleforhold. Dette ville ligeledes være gældende for 

de virksomheder, som de er i direkte konkurrence med.  

3.8.3 Truslen fra substituerende produkter 

Da vi stadigvæk fokuserer på DSM skal de substituerende produkter opdeles i tre 

underkategorier, da DSM via blandt andet Bilka og Føtex sælger produkter i forskellige 

kategorier. Der er således tale om substituerende produkter til fødevarer, elektronik samt bolig - 

livstil. 

Da dagligvaremarkedet er kendetegnet ved en høj pris følsomhed, anses truslerne fra 

substituerende produkter som værende meget høj. Hvis en af de konkurrerende kæder kører 

kampagnepriser på eksempelvis oksekød af samme kvalitet – men til en lavere pris vil kunden 

have en tendens til at handle hos konkurrenten. Der er således begrænset kundeloyalitet, når man 

snakker dagligvarer. Man kan også i denne forbindelse betragte restaurationsbesøg, take away og 

fast-food som substituerende produkt for selve det at lave mad. Vi mener dog ikke, at den er en 

direkte eller væsentlig trussel, og derfor behandles denne ikke yderligere.  

Substituerende produkter til elektronikprodukterne vurderes at være oplevelser af kulturel 

karakter altså primært oplevelser, som du ikke kan få i dit eget hjem. Der er således tale en 

koncert i stedet for køb af en cd, en tur i biografen i stedet for køb af en dvd mv.  

Omsætningen af bolig-livstil udgør ifølge DSM regnskaber ca. 3 mia. dkk. årligt, hvorfor denne 

kategori udgør en mindre andel af DSMs samlede omsætning. Substituerende produkter til denne 

varegruppe er bolighuse som eksempelvis Ikea, Jysk og Idemøbler mv. Herudover indeholder 
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møbler-livstil ligeledes cykler, sportstøj samt hele ”Hus & Have” afdelingen. Møbler-livstil har 

således en meget høj trusselsgrad, da de har mange konkurrenter indenfor forskellige brancher.  

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes at der er en høj risiko fra substituerende 

produkter. 

3.8.4 Købernes forhandlingsstyrke 

Som beskrevet overstående har købernes forhandlingsstyrke og truslen fra substituerende 

produkter en høj påvirkningsgrad på dagligvarebranchen.  

Da skifteomkostningerne/offeromkostningerne for kunder er relativ begrænset forhøjes købernes 

forhandlingsstyrke. Købernes loyalitet er således minimeret løbende over årene, og forbrugerne 

fokuserer således mere på pris/kvalitet end loyalitet, dividende mv.  

Ifølge en Gallup-undersøgelse fra 2009 læser 3,2 mio. danskere minimum en tilbudsavis/reklame 

om ugen og bruger i snit 15 minutter på det. 53 % af de forespurgte svarer, at de hver gang eller 

oftest læser tilbudsaviserne fra butikkerne indenfor dagligvarebranchen. Hele 73 % af de 

adspurgte vil nødigt undvære det at modtage tilbudsaviserne i postkassen.  

En undersøgelse foretaget tidligere af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen viser, at hele 26 % af 

forbrugerne vælger deres indkøbssted ud fra hvor der er tilbudsvarer. Dog fremhæver analysen
35

, 

at der er gode muligheder for forbrugeren at handle konkurrencefremmende. Dog kan 

tidsfaktoren være en barriere for at handle konkurrence fremmende, da forbrugeren ønsker at få 

overstået deres indkøb hurtigst muligt. Forbrugerne mener således i visse tilfælde, at deres 

tidsforbrug og ressourcer (søgeomkostninger) målt op imod hvad de kan spare ved at købe tilbud 

i forskellige butikker, ikke giver en samlet besparelse men derimod en omkostning.  

3.8.5 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Formålet med en analyse af leverandørerne er at forstå selve leverandør-setuppet indenfor 

dagligvarebranchen. Leverandørernes forhandlingsstyrke varierer meget fra branche til branche 

grundet flere parametre såsom antal leverandører, størrelsen af leverandørerne, 

skifteomkostninger, muligheden for substituerende produkter mv.  
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Leverandørernes forhandlingsstyrke påvirker dagligvarebutikkernes prisfastsættelse og 

derigennem ligeledes driftsresultatet. Leverandørernes forhandlingsstyrke har således en direkte 

påvirkning på den endelig slutpris på et givet produkt.  

Ved analysere af leverandørernes forhandlingsstyrke skal man opdele leverandørerne i minimum 

to grupper. Den første gruppe er de leverandører, som leverer hvad man generelt anser som 

brand-produkter – altså ”must-have” for butikkerne såsom Kelloggs, Unilever-produkter, Coca 

Cola, Pepsi mv. Den anden gruppe udgøres af mindre leverandører med et ukendt/begrænset 

brandnavn som anses som værende ”nice to have”. 

Helt generelt viser flere undersøgelser, at de tre største dagligvarekæder anvender mellem 650 og 

1.200 forskellige leverandører
36

. Denne gruppe af leverandører leverer alt fra store internationale 

mærkevarer med et bredt produktmix ned til små nicheprodukter. Helt generelt er 

leverandørleddet i dagligvarebranchen kendetegnet ved, at der er en til tre mærkeleverandører 

inden for hver kategori af produkter eks. indenfor ”brød” findes Schulstad, Kohberg og Pågen. 

Disse leverandører tilbyder et bredt udvalg af forskellige produkter og varianter – forskellige 

produkter i størrelse, smag og pris. Disse tre leverandører er ligeledes kendetegnet ved at være en 

del af det faste sortiment i stort set alle dagligvarebutikker.  

Der finder hvert år forhandlinger sted mellem aktørerne omkring pris, leverancer og sortiment. 

Ligeledes forhandles der om betalingsbetingelserne. Dette medfører igen stordriftsfordele for 

leverandørerne og butikkerne, da de nu begge kender til det kvantum som enten skal produceres 

eller sælges. Ved at producenterne kender til det forventede kvantum for det kommende år, har 

de mulighed for at tilpasse deres produktionslinjer efter dette behov. Hertil opnår butikkerne 

ligeledes yderligere stordriftsfordele, da de kan opnå mængderabatter og samtidig minimere 

omkostningerne tilknyttet til logistik og markedsføring. Der opstår således et 

afhængighedsforhold mellem butikkerne og leverandørerne. 
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Undersøgelser baseret på forespørgsler foretaget i 2012 viste, at de adspurgte leverandører føler 

sig hårdt presset af dagligvarekæderne og at presset er større end tidligere år
37

.  

Leverandørernes forhandlingsstyrke afhænger ligeledes af deres alternativer i forbindelse med 

afsætning af deres produkter. Hvis de har en alternativ salgskanal, vil deres forhandlingsstyrke 

bliver forstærket.  

Da samarbejdsaftalerne mellem de tre store aktører, DSM, COOP og Dagrofa, på markedet og 

alle leverandørerne ofte udgør en væsentlig del af leverandørens omsætning, har de store aktører 

en forstærket forhandlingsstyrke. Hvis eksempelvis Kellogg’s og COOPs forhandlinger igen 

endte i hårdknude, ville dette være til skade for begge parter. Men da COOP har andre 

substituerende produkter, vil COOP være den overlegne part og dermed kunne presse Kellogg’s i 

højere grad end omvendt. Naturligvis vil kunderne i COOP’s butikker betragte manglende 

Kellogg’s produkter som ”dårlig service” og i sidste ende vil COOP miste omsætning og 

omdømme, såfremt der er en præference for Kellogg’s produkter. 

Det skal naturligvis medtages i ovenstående betragtning, hvor stor en andel af den enkelte 

leverandørs omsætning, der stammer fra danske butikker. Hvis den danske omsætning ikke 

udgør en væsentlig del af den samlede omsætning, har leverandøren mindre incitament til at bøje 

sig for butikkernes krav. Derved opnår de faktisk en forbedring af forhandlingsstyrken, da 

butikkerne således er nødsaget til at acceptere deres krav, hvis de ønsker at samarbejde med 

leverandørerne.  

Helt generelt er der tale om et yderst harmoniseret fuldkommen konkurrencemarked, hvor alle 

konkurrenter og leverandører forsøger at presse hinanden til egen vinding. Der forhandles derfor, 

de føromtalte samarbejdsaftaler mellem butikkerne og leverandørerne. I disse aftaler indgår der 

flere parametre, som er væsentlige at inkludere, når man diskuterer forhandlingsstyrken mellem 

butikkerne og leverandørerne. Bl.a. indgår der aftaler omkring rabatter, private-label produktion, 

leveringbetingelser, betalingsbetingelser samt ejerskab og risiko over varelageret. I forbindelse 

med rabataftalerne, anvendes der normalt to typer af rabataftaler – en fast og en stigende rabat. 

Den faste rabataftale er et bestemt beløb som aftales i forbindelse med indgåelsen af aftalen, 
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mens den stigende rabat stiger i forbindelse med salget. Det betyder, at der indarbejdes en 

mængde milepæle, som hver gang udløser en rabat, når den enkelte milepæl er nået – jo mere 

solgt- jo mere rabat kan man opnå. I januar 2011 er der offentliggjort en undersøgelse af hvor 

meget leverandørerne betaler i rabatter og markedsføringsbidrag til butikkerne
38

. Samlet set 

betalte leverandørerne op mod syv mia. dkk. i markedsføringstilskud, mens de gav rabatter for 

ca. fem mia. dkk. Leverandørerne betaler således butikkerne væsentlige beløb for at få en 

”fornuftig” samarbejdsaftale på plads.  

Udover selve rabatten forhandles der ligeledes om markedsføringsbidrag, der ligesom 

rabataftaler varierer fra leverandør til leverandør og fra samarbejdsaftale til samarbejdsaftale. 

Der er derfor ved store signifikante samarbejdsaftaler, tale om store bidrag fra leverandørerne.  

Som tidligere beskrevet har mindre leverandører svækket forhandlingsstyrke overfor 

butikkerne/kæderne, grundet den manglende brandværdi. Flere af de store butikker/kæder vil 

således kunne indgå aftaler med leverandører, som har produktionskapacitet til at levere til hele 

kæden.  

Udover overstående parametre, forhandler leverandørerne og butikkerne ligeledes omkring 

Space Management (SM) og Category Management (CM). Begge disse Management typer, er 

med til at forene begge parters ekspertise og erfaring. SM vedrører placeringerne i butikken, hvor 

den enkelte leverandør har mulighed for at betale sig til den ønskede placering hos 

dagligvarehandelskæderne. Ligeledes indgår Facing
39

 også i forhandlingerne. Det er således ikke 

uvæsentligt, hvor eksponeret leverandørens varer er i butikken. Alle leverandører ønsker 

naturligvis de bedste pladser og som minimum en ”fair share” af den samlede hyldeplads 

(hyldemetre).  

CM er en mere omfattende samarbejdsform, hvor butikkerne afgiver kontrollen over udvalgte 

varekategorier til udvalgte leverandører. Det er således leverandøren, der træffer alle strategiske 

beslutninger omkring pris og markedsføring. De har således bestemmelsesretten ikke bare over 

deres egne produkter, men ligeledes over de konkurrerende produkter. Helt overordnet vinder 
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både leverandøren og kæden på disse aftaler, da dette medfører øget salg og bedre 

imødekommelse af forbrugernes krav.  

Omvendt kan indgåelse af disse samarbejdsaftaler, medføre formindskelse af konkurrencen på 

markedet, fordi man har overladt alle strategiske beslutninger til en af sine leverandører.  Denne 

mulige skade på konkurrencen vil være stigende, hvis kæden ikke selv har noget viden indenfor 

den givne kategori af varer og derfor ikke forholder sig kritisk til de handlinger leverandøren 

foretager. Normalt vil en sådan aftale indeholde bestemmelser omkring leverandørens produkter 

og ikke konkurrenternes produkter. Men da salgsarealet normalt er af begrænset størrelse, vil en 

SM eller CM aftale medføre, at der ligeledes rykkes rundt på konkurrenternes produkter. 

Ligeledes udvælger nogle kæder en strategisk partner i blandt deres leverandører. Det er således 

denne partners ansvar at hjælpe kæden med at håndtere produkterne i en given kategori.  

Dette afhængighedsforhold kom på prøve i 2004 mellem Kellogg’s og COOP, da Kellogg’s ikke 

ville acceptere de leveringskrav som COOP har stillet i forbindelse med forhandlingerne. Efter ni 

måneder blev Kellogg’s og COOP dog enige omkring leveringsbetingelserne og de genoptog 

samarbejdet igen.  

”Jeg kan ikke sige, hvor meget vi har tabt, men det har selvfølgelig haft betydning for os. Vi har 

overlevet de sidste ni måneder uden Coop Norden, men på længere sigt vil det ikke være sundt 

for os, hvis vi ikke kan levere til Coops butikker
40

” siger John Buckles administrerende direktør 

fra Nordisk Kellogg’s. 

Endvidere var COOPs Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop Norden Danmark, 

ligeledes glad for at samarbejdet blev genoptaget:  

”Kellogg's er en vigtig leverandør. Men vi har lært, at der stort set ikke findes nogle 

mærkevarer, som man ikke kan undvære. Det er dog stadig vigtigt at efterkomme kundernes 

ønsker
41

”. 
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Naturligvis vinder alle ikke på disse store samarbejdsaftaler mellem leverandør og butikkerne. 

Nogle mindre leverandører anser disse kontrakter, som misbrug af væsentlige producenters 

position til at afskærme markedet for de mindre leverandører. Ligeledes anser mindre butikker 

dette som værende markedsfordrejende, da større ordrer medvirker til bedre priser, 

markedsføringstilskud og kvantumrabatter – alle sammen nogle ”penge” de går glip af, da de 

ikke har mulighed for at aftage så store kvantum. De store kvantums og de bedre priser er således 

med til at presse prisen endnu længere ned, hvilket derfor medfører mindre salgspriser for 

forbrugerne samtidig med at leverandørerne og butikkerne oplever stordriftsfordele.   

3.8.6 Opsummering af Porter Five Forces 

På baggrund af vores gennemgang af PFF har vi nedenfor opsummeret de styrker og svagheder 

der er i dagligvarebranchen.  

 

Figur 6 - Egen tilvirkning 
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3.8.7 Kritik af Porters Five Forces 

PFF-modellen kritiseres for at være en statisk model, som anvendes til at analysere konkurrencen 

på et givent marked i konstant udvikling. Michael Porter, som udarbejdede modellen, mener dog, 

at virksomhederne sagtens kan anvende modellen til at analysere fremtiden på baggrund af den 

historiske udvikling. Det er således muligt at anvende modellen til at forudsige de fremtidige 

kræfter indenfor brancherne.  

Ligeledes får modellen kritik af vægtningen af de fem faktorer, som indgår i modellen. Modellen 

lægger således op til, at alle fem faktorer vægtes lige, men dette er ikke i alle tilfælde retvisende. 

Eksempelvis spiller leverandørerne og kunderne en væsentlig rolle i denne analyse og bør derfor 

have en forhøjet vægtning i forhold til de andre faktorer.  

Herudover ligger modellen op til at man anskuer både leverandører og kunder som ”fjender” 

man helst skal kontrollere eller være stærkere end. Indenfor mange brancher er det derimod ikke 

en fordel at anskue leverandører og kunder som fjender, men derimod anse disse som 

samarbejdspartnere i varierende grad ex kommer dette udtryk ved indgåelse af længerevarende 

kontrakter.  

3.8.8 Konklusion Porters Five Forces 

Til brug for analyse af de mikro økonomiske faktorer (midtercirklen) er der taget udgangspunkt i 

Porters Five Forces modellen, der fokuserer på fem forskellige konkurrencekræfter; kundernes 

forhandlingsstyrke, leverandørernes forhandlingsstyrke, truslen fra nye indtrængere, truslen fra 

substituerende produkter samt rivalisering blandt eksisterende udbydere.  

Rivaliseringen mellem eksisterende virksomheder er kendetegnet ved fuldkommen konkurrence, 

hvor der konstant føres priskrig mellem butikkerne i branchen. Branchens vækst anses som 

værende stabil grundet den store konkurrenceintensitet. Den generelle trussel fra nye indtrængere 

vurderes lav, mens den for virksomheder i DSM størrelsen anses som værende høj, fordi det ikke 

er tilstrækkeligt udelukkende at medregne kapitalbarrierer i forbindelse med investering i 

dagligvaremarkedet i Danmark. Nye indtrængere skal også analysere mulige distributionskanaler 

samt overveje vigtigheden af ”know-how” omkring branchen og drift af virksomhed indenfor 

dagligvarebranchen. Vi anser truslen fra substituerende produkter som værende minimal, da 
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dagligvarer er kategoriseret som nødvendighedsvarer, hvilket ikke anses for værende 

konjunkturfølsom.  

Kundernes forhandlingsstyrke er et af de vigtigste fokuspunkter i PFF- analysen, når man 

analyserer på dagligvarebranchen. De minimale offeromkostninger i forbindelse med skift af 

indkøbssted er årsag til at kundernes forhandlingsstyrke vurderes væsentlig.  

Sammen med kundernes forhandlingsstyrke anses leverandørernes forhandlingsstyrke, som den 

væsentligste konkurrencekraft indenfor dagligvarebranchen. Leverandørernes forhandlingsstyrke 

er konstant forsøgt svækket af kæderne i forbindelse med de årlige leverandørforhandlinger. De 

store kæder anvender således deres position i markedet til at opstille retningslinjer som de fleste 

leverandører er nødsaget til at acceptere.  

Det er således vores konklusion, at butikskæder indenfor dagligvarebranchen står stærkt overfor 

truslen fra nye indtrængere, truslen fra substituerende samt leverandørerne, mens de står svagt 

overfor kunderne.  

3.9 Konkurrentanalyse 

Næste step i vores værdiansættelse er analysering af konkurrenterne på markedet. Det er ikke 

udelukkende vigtigt at opnå et dybdegående kendskab til målvirksomheden, DSM, men 

tilsvarende for de konkurrerende virksomheder. En analyse af konkurrenterne kan være med til at 

identificere eventuelle tiltag, for at kunne tilpasse sig forholdene umiddelbart hurtigt. 

Formålet med konkurrentanalysen er, at finde frem til virksomheder som konkurrer direkte mod 

hinanden i en given branche – i denne afhandling dagligvarebranchen. Herudover kan man på 

baggrund af en konkurrentanalyse finde frem til hvilke strategier konkurrenterne anvender og 

hvordan disse agerer på ændringer i markedet (trusler og muligheder). Ved at gennemføre en 

konkurrentanalyse kan vi således analysere os frem til, om DSM har en konkurrencemæssig 

fordel i forhold til de øvrige aktører på dagligvaremarkedet, som vi i forbindelse med 

budgetteringen skal tage højde for.  
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Ifølge ”Dansk Dagligvarehandel 10 årsstatistik 2003 - 2013
42

” har kolonialsektoren i 2013 et 

total antal af butikker på 3.040. Denne sektor er opdelt på følgende fem grupperinger: 

hypermarkeder, store supermarkeder, små supermarkeder, nærbutikker samt discount. Som det 

ses under afgrænsningen har vi valgt ikke at inkludere kiosker og benzin og togstationer i vores 

konkurrentanalyse. Årsagen hertil, skal ses i lyset af deres begrænsede markedsandel, og det 

krævende tidsforbrug og effekt heraf på den fremtidige budgettering. 

Dagligvaremarkedet er primært styret af seks store spillere, som alle har forskellige størrelser og 

butikssammensætninger. Dagligvaremarkedets spillere har vi inddelt i to undergrupperinger, 

danskejede butikker og udenlandskejede butikker. De danskejede butikker består af DSM, COOP 

og DGF, mens de udenlandske butikker består af Aldi (Tysk), Lidl (Tysk) og Reitan-gruppens 

butikker under navnet Rema 1000 – oprindeligt fra Norge.  

Som det fremgår af nedenstående figur har vi opdelt dagligvaremarkedet mellem forskellige 

grupperinger – målt markedsandele.  

 

Figur 7 - Egen tilvirkning 

Vi har nedenfor foretaget en gennemgang af de danske koncerner, da disse opererer med 

forskellige typer af butikker i Danmark. Vi har vurderet dette mest hensigtsmæssigt for at kunne 

identificere de direkte konkurrenter, samt finde frem til konkurrencemæssige styrker og 

svagheder.  
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Figur 8 - Egen tilvirking 

3.9.1 Coop Danmark A/S 

I 1896 oprettes FDB i forbindelse med sammenslutningen af sjællandske og jyske 

fællesforeninger, men historien starter faktisk allerede i 1866 da Hans. Chr. Sonne stifter 

Danmarks første brugsforening i Thisted. I 1897 oprettede FDB sin første virksomhed i Kolding, 

i 2012 var dette antal steget til samlet 1.206 butikker, hvoraf COOP har 388 butikker, der er 403 

tilknyttede virksomheder og 415 brugsforeninger. Samlet set havde COOP og de selvstændige 

brugsforeninger en omsætning i 2012 på 44,8 mia. dkk. Det samlede antal medarbejdere i Coop 

koncernen udgjorde i 2012 12.830
43

.  

”Coop Danmark A/S’ hovedaktivitet består af detailhandel indenfor dagligvarer og 

dagligvarebaseret nonfood på det danske marked. Detailhandlen varetages gennem en række 

kædekoncepter, hvor de enkelte butikker dels er ejet af Coop Danmark A/S og dels af en række 

selvstændige brugsforeninger”
44

. 

Coop Danmark A/S er ultimativt ejet af Coop Amba og består af følgende kæder: Kvickly, 

SuperBrugsen, DagliBrugsen, LokalBrugsen, Irma og Fakta. 
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Figur 9 – Kilde: https://om.coop.dk/koncern/coop-familien.aspx  

  

Ligesom DSM har COOP ligeledes en vision om at: 

”Coop skal være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde
45

”.  

Coop mener selv at de adskiller sig fra konkurrenterne på deres ansvarlighed, hvor de blandt 

andet har succes med deres private label produkter Änglamark og Savannah.  

Coop havde før ændringerne i lukkeloven, en konkurrencemæssig fordel, fordi omsætningen i 

flere af koncernens butikskæder lå under grænserne, og derfor kunne holde åben om søndagen, 

hvorimod konkurrenterne var forpligtet til at holde lukket. Ændringen af lukkeloven og 

forbrugernes fortsatte fokus på prisen har medført en forhøjet konkurrence på 

dagligvaremarkedet. For at tilpasse sig den ændrede købsadfærd og efterspørgsel har Coop 

udmeldt en række strategiske tiltag. Strategien peger retning af flere discount forretninger frem 

for supermarkeder, dels gennem nybyggeri og dels gennem ændring af nuværende kæder 

(supermarkedsbutikker) til discount forretninger. Coop valgte endvidere at skære ca. 200 

stillinger væk på hovedkontoret svarende til 16 % af alle stillinger for at tilpasse omkostningerne 

og forbedre effektiviteten. Herudover meldte koncernen ud ultimo 2012, at de har valgt at lukke 

fem styk SuperBrugsen og omdanne 15 styk SuperBrugsen til Fakta-butikker. Samlet set er der 

sket store moderniseringer i koncernen i 2012. Der er i alt sket væsentlige moderniseringer i 86 

butikker samtidig med, at der er åbnet 29 nye butikker.  
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Coop har tilsvarende øvrige konkurrenter etableret deres egen online forretning, coop.dk
46

 samt 

irma.dk
47

. På coop.dk er det således muligt for et mindre beløb at få bragt dine indkøb til døren, 

dog kan man ikke her købe fødevarer – men udelukkende nonfood produkter. Derimod er det 

muligt på irma.dk at få leveret fødevarer til døren.  

Diskussionen i foråret 2014 omkring en udvidelse af antallet af hypermarkeder i Danmark har 

ligeledes medført en klar udmelding fra Jens Juul Nielsen, som er COOP’s informationsdirektør, 

omkring åbning af hypermarkeder indenfor COOP: "Det kommer ikke til at ske.
 48

" 

COOP har sammen med andre aktører skrevet et brev til folketinget hvori de advarer imod 

lovændringer omkring opførsel af flere hypermarkeder i Danmark.  

"Vi er ønsker at have et bredt butiksnet, fordi vi er ejet af 1,4 mio. medlemmer over hele landet. 

Dem skal vi gøre noget for, og det gør vi ved at være rundt omkring i landet. Hver gang man 

åbner et hypermarked, så lukker der små butikker, så det vil være at skyde os selv i foden, hvis vi 

åbner hypermarkeder. Det er helt utænkeligt,
49

” siger COOP’s informationsdirektør, Jens Juul 

Nielsen, til FødevareWatch. 

Kvickly 

I slutningen af 2012 havde Kvickly 78 varehuse i Danmark. Dette svarede til en markedsandel på 

8,7 % af totalmarkedet. I 2012 udvidede Kvickly med et nyt varehus samt moderniserede 6 andre 

varehuse. Selskabet anser sig selv som værende ”Danmarks ansvarlige varehuskæde”
50

. 

Selskabet har således for tredje år i træk, vundet Fødevareministeriets Nøglehulskonkurrence
51

. 

Coop og herunder Kvickly arbejder således målrettet efter deres strategi om at være sunde. 

Kvickly har ligesom de andre konkurrenter i forbindelse med ændringen af lukkeloven, ændret 

butikkernes åbningstider således, at butikkerne nu holder åben alle ugens syv dage.  

Kvickly indgår sammen med Føtex i kategorien ”Supermarkeder”. Disse supermarkeder er 

kendetegnet ved at have et mindre sortiment end hypermarkederne målt på bredde og dybde. 

Herudover har disse butikker ligeledes sortiment indenfor elektronik og living & funiture.  
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Kvickly-butikker er kendetegnet ved at være placeret cityorienteret, hvor der er mange hustande 

rundt om butikken. Dette medfører således muligheden for en potentiel stor kundegruppe, som 

relativ nemt kan komme til og fra butikkerne.  

Vi mener, ud fra vores indledende markedsdefinition, at Kvickly og Føtex er i direkte snæver 

konkurrence. Deres to koncepter minder meget om hinanden, da de har nogenlunde samme 

sortimentssammensætning, samt deres fokus på både at sælge fødevarer, nonfood samt livsstils-

produkter.  

Som det ses af artiklen fra FødevareWatch, har Kvickly store problemer med at genere overskud. 

For tredje år i træk kommer Kvickly således ud af regnskabsåret med underskud
52

. Kvickly er 

ifølge Peter Høgsted på udkig efter en ny butiksprofil for hvordan butikkerne skal handle med 

nonfood.  

SuperBrugsen 

Ifølge årsrapporten 2012 er SuperBrugsen en kæde med 247 supermarkeder fordelt over 

Danmark
53

. Samlet set blev omsætningen i 2012 på 13,7 mia. dkk hvilket svarer til en 

markedsandel på 12,6 % af totalmarkedet. Som beskrevet tidligere vil der ske en fortsættelse af 

konverteringen fra SuperBrugsen til Fakta-butikker, således koncernen kan tilpasse deres 

butikssammensætning til forbrugernes efterspørgsel. Udover konverteringen tester SuperBrugsen 

et nyt koncept kaldet ”Koncept 15”. Dette koncept indebærer en tydelig differentiering fra 

discountbutikkerne i form af tre nøgleord: lækkert, enkelt og engageret. Formålet med denne test 

af nye koncepter er at gøre SuperBrugsen mere attraktiv samtidig med, at de får tydeliggjort 

deres lokale engagement. Dette tiltag kan på sigt bibringe kæden en konkurrencemæssig fordel, 

eftersom koncepten har til hensigt at tilgodese den ændrede efterspørgsel fra kunderne.  

Lokal/DagliBrugsen 

LokalBrugsen og DagliBrugsen består samlet af 375 butikker fordelt rundt om i landet. 

Butikkernes sortiment består af de fødevarer som kunderne efterspørger i deres dagligdag. 

Forskellen mellem DagliBrugsen og LokalBrugsen, er størrelsen og omkostninger til 

markedsføring i form af omdelte reklamer, da LokalBrugsen ikke anvender husstandsomdelte 
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reklamer. Samlet set har disse to butikstyper en markedsandel på 5,2 % af markedet hvilket 

svarer til en omsætning inkl. brugsforeningerne på 7, 2 mia. dkk.  

”I løbet af året har kæden implementeret sin såkaldte ”borgmester-strategi”, der går ud på at 

tilføre butikkerne flere aktiviteter, som i endnu højere grad gør dem til det lokale omdrejnings- 

og samlingspunkt.
54

”  

Formålet med denne strategi må anses som et skridt for at være mere synlige og nærværende for 

det lokale miljø. Loyaliteten vil på sigt kunne skabe en meromsætning og tage markedsandele fra 

de lokale konkurrenter. 

DagliBrugsen har tidligere været en af de butikker, der har haft en konkurrencemæssigfordel, 

baseret på lukkelovens omsætningsbestemmelser. Men grundet ændringerne i lukkeloven pr. 1. 

oktober 2012, har butikkerne mærket ændringerbe markant. Derfor valgte ledelsen at sænke 

priserne på 230 af deres private label produkter kaldet ”x-tra”, således de blev mere 

konkurrencedygtige overfor discountkæderne.   

Gældende for både SuperBrugsen, LokalBrugsen og DagliBrugsen, er at placeringerne er i 

mindre danske byer. Oftest er disse Brugsen den eneste dagligvarebutik i byen.  

3.9.1.1 Irma 

Irmas butikker er primært placeret i Hovedstadsområdet og består af 83 butikker. I 2012 havde 

disse butikker en samlet omsætning på 2,4 mia. dkk hvilket svarer til en markedsandel 2,2 %.  

Selskabet har i 2012 været igennem nogle strukturelle ændringer, hvilket har medført, at de 

fraflyttede deres domicil og i stedet er flyttede ud til Coops hovedkvarter i Albertslund. 

Herudover udskiftede de direktøren pr. 1. september 2012.  

Irma har tidligere været anset som den ”dyre” butik at handle ind i, hvor kvalitet og mærkevarer 

har været mere i fokus end prisen. Grundet den internationale finanskrise har selskabet været 

presset på omsætningen. Selskabet har i denne forbindelse introduceret konceptet ”Irmas 

hverdag”, som består af hverdagsprodukter til konkurrencedygtige priser.  
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”Tendensen mod det nordiske køkken og øget brug af råvarer fra vores nærområde styrkede 

Irma gennem en aftale med den økologiske ø Livø, der er beliggende i Limfjorden. Aftalen 

betyder, at alt der dyrkes på Livø vil blive solgt i Irmas butikker, Aftalen med Livø er også et led 

i Irmas strategi om at støtte de lokale ildsjæle og de mindre danske producenter, som arbejder 

på at skabe kvalitetsprodukter”
55

. 

I en meddelelse pr. 12.03.2014, fremgår det, at Irmas kommende flagskibsbutik i indre by vil 

have et ændret koncept, således det bliver nemmere for mindre leverandører at opnå hyldemetre. 

Normalt kører de større kæder med det set-up, at man skal kunne levere til hele kæden, før man 

kan komme i betragtning som leverandør, dette er nu ændret, således at sortimentet fra helt små 

leverandører kan afprøves i butikken. Jesper Uggerhøj udtaler i denne forbindelse: ”Helt 

generelt skruer vi simpelthen ekstra op for kvalitetsniveauet. Det vil sige, at vi har et endnu 

større udvalg på kød, ost, frugt og grønt, og på alle råvarekategorier. Vi vil have et ekstra bredt 

sortiment af vin og på den måde kan du sige, at vi hæver overlæggeren,
56

” 

Udover de fysiske butikker, har Irma ligeledes valgt at fokusere på internettets muligheder, i 

form af irma.dk. Det er således muligt via hjemmesiden at bestille fødevarer til levering på 

privatadressen. Ifølge Irmas direktør Jesper Uggerhøj er Irma.dk fortsat en underskudsforretning 

og det er forventningen at dette vil fortsætte de kommende år. Det er således først forventningen 

at internethandlen på Irma.dk vil generere overskud i 2016. Det er således også forventningen, at 

Irma vil udvide deres onlineplatform, således at forbrugerne udenfor hovedstadsområdet, 

fremover vil kunne bestille og få leveret varer fra Irma.dk
57

.  

Irma har ligesom mange andre danske virksomheder utrolig stor fokus på kundeservice og har i 

den forbindelse fortsat deres arbejde med at sikre excellent kundeservice. De var i denne 

forbindelse igen – for 12. år i træk blandt de bedste store virksomheder i Danmark. Priserne i 

Irma er lidt højere end hos discountbutikkerne, men de fastholder således deres markedsandel på 

grund af et forhøjet serviceniveau. Irmas strategi med kvalitetsvarer mv. sigter på at ramme 

kunder, der er villige til at betale mere for varerne og derved skabe et større overskud for kæden 

(dækningsbidrag).  
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Fakta 

Fakta er COOP’s direkte konkurrent til DSM’s Netto. Fakta er en discountkæde med 401 

butikker fordelt over hele landet. Fakta’s sortiment dækker hovedparten af de behov, som 

forbrugerne har af dagligvarer. I Fakta indgår ligeledes 13 Fakta Q butikker, som kombinerer 

convenience og discount. Disse butikker har således mærkevarerne og enkelte udvalgte 

discountprodukter. Grundet disse butikker er i direkte konkurrence med kiosker mv., har de en 

daglig åbningstid fra 8 til 24. Fakta Q’s beliggenhed er hovedsageligt i de større byer, hvor der er 

relativt mange mennesker, der bor inden for en kort afstand og hvor der er tung trafik fra 

bilisterne. Da en del af konceptet er convenience, er der mulighed for at købe kaffe to go, 

friskbagt brød & sandwichs mv.   

Samlet set var Fakta og fakta Q omsætning i 2012 på 9,9 mia. dkk, hvilket svarer til en 

markedsandel på 8,8 %. ”Markedsføringen blev fornyet, mange nye butikker indviet og præmiere 

på nyt vareunivers. 2012 blev året, hvor Fakta gjorde klar til stor ekspansion
58

”.  

Selskabet har haft en forøget fokus på økologiske og sunde varer. Dette sås ligeledes som en af 

de trends, der er i vækst og som tillægges en forhøjet værdi for forbrugerne i forbindelse med 

PEST- analysen.  

Inden lukkeloven blev ændret, havde Fakta sammen med nogle af de andre discountbutikker, en 

konkurrencemæssig fordel grundet selskabets omsætning. Flere af selskabets butikker havde 

således mulighed for at holde åben om søndagen. Da lukkeloven blev ændret, medførte dette et 

stort fald i selskabets søndags-omsætning
59

. Selskabet havde således en væsentlig del af 

selskabets omsætning om søndagen.  

Fakta har ligesom Netto også introduceret midlertidige varer i sortimentet. I Netto kaldes dette 

spotvarer, mens denne i Fakta er navngivet Bazarren. Der er således tale om nogle nøje udvalgte 

varer, som kun findes i butikkerne i en begrænset periode. Virksomhederne anvender således 

disse varer til at tiltrække kunderne, lidt ligesom de gør med tilbudsvarer.  
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3.9.2 Rema 1000 

Rema 1000s historie startede i Norge i 1979, hvor Odd Reitan åbnede sin første Rema 1000. 

Rema 1000’s navn har skiftet navn igennem tiden. I 1980 havde butikkerne mere end 1000 

varenumre hvorfor navnet kom til at hedde Rema 1000. Når man sammenligner Rema 1000 med 

andre butikker, er der en væsentlig forskel i virksomhedernes set-up. I butikker som Netto, Fakta, 

Lidl mv. er der ansat en butikschef som har det overordnede ansvar. I Rema 1000 er der tale om 

en franchise model, hvor den enkelte butikschef ligeledes er ejer af butikken. Dette set-up har 

medvirket til, at Rema 1000 har meget dedikerede butikschefer grundet deres medejerskab og at 

købmændene i store træk selv kan påvirke deres indtjening.  I 2012 var der 245 Rema 1000 

butikker i Danmark.  

Ligesom andre butikskæder har Rema 1000 ligeledes lanceret deres egen ”Privat Label” under 

navnet Landlord. Herudover har de inden for de senere år introduceret:  

“Value for Money” er et gennemgående tema – vi vil sikre, at alle vores kunder får god værdi 

for pengene. Vi vil gerne have, at man bliver positivt overraskede, når man eksempelvis køber 

vores REMA 1000 varer – at man bliver overrasket over, at man kan købe så gode varer så 

billigt”
60

.  

Rema 1000 var ligeledes den første discountkæde der lancerede en applikation til smartphone – 

kaldet I’rema. Dette er en applikation, som indeholder informationer omkring opskrifter og 

ugens aktuelle tilbudsavis mv. Herudover kan den hjælpe kunden med at holde styr på 

indkøbslisten, når man planlægger indkøb. Rema ønsker herved at gøre det lettere for 

forbrugerne i dagligdagen. 

Som noget helt nyt er Rema 1000 ligeledes begyndt at fokusere mere på convenience
61

. Som det 

ligeledes ses i artiklen, er der to væsentlige grunde til at Rema 1000 begynder at fokusere mere 

på convenience food. Der har de senere år været en tendens ændring i forbrugsmønsteret hos de 

Europæiske forbrugere. De ønsker således måltidsløsninger af høj kvalitet. Herudover har de 

fleste butikker et øget fokus på minimering af bl.a. madspild.  
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I 2013 havde Rema 1000 en markedsandel på 7,9 % og ifølge den netop offentliggjorte 

årsrapport for 2013 havde kæden en stigning i omsætningen på 14 %, mens resultatet efter skat 

endte på 181 mio. dkk., hvilket svarer til en stigning på 51 mio. dkk. Denne stigning på 51 mio. 

dkk. må således være et udtryk for, at selskabets fokus på minimering af madspil og flere 

convenience produkter falder i god smag hos kunderne.  

Ifølge en imageundersøgelse foretaget af Yougov i marts 2014 havde Rema 1000 det bedste 

image blandt landets discountbutikker. 

"Rema 1000 har taget discountkonceptet og gjort det lidt pænere. Og så har de holdt fast i deres 

koncept med selvstændige købmænd, som selv tjener, hvis det går godt i butikken. Det gør nok 

deres service lidt mere engageret end i den gennemsnitlige discountbutik,” siger Lars Gylling, 

markedschef hos Yougov
62

. 

Fodevarewatch.dk har i denne forbindelse, ligeledes indhentet en kommentar fra Rema 1000’s 

direktør Henrik Burkal: 

"Jeg har forklaret vores fremgang ved at pege på den selvstændige købmand og hans eller 

hendes ejerskab over butikken, varerne og servicen mange gange før. Vores købmænd er fortsat 

det vigtigste aktiv, men vi har også lært, at danskerne i højere grad også vælger indkøbskurv ud 

fra de værdier og holdninger, der ligger bag. Vores aktuelle regnskab tror vi viser, at 

forbrugerne også vælger os for det, vi står for som virksomhed," udtaler Henrik Burkal63. 

 

Det kan således konkluderes, at selskabet står stærkt hos forbrugerne og deres image og 

franchise set-up har været medvirkende til at skabe resultater i form af stigende omsætning.  

Rema 1000 har den klare mission, at de på et tidspunkt vil blive landets største discountkæde. 

Allerede i 2012 havde kæden de før omtalte 245 butikker i Danmark. Dette antal butikker er i 

foråret 2014 udvidet til 250 butikker, og det er forventningen at de vil åbne 15 til 20 butikker om 

året. 
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"Vi har en klar ambition om at blive Danmarks største dagligvarekæde. Men det skal ske sten på 

sten og være sundt og lønsomt. Vi åbner 15-20 butikker om året, og så skal vi nok blive den 

største på et tidspunkt,” siger Henrik Burkal til FødevareWatch64. 

Faktisk er Irma forbilledet for Rema 1000 ifølge Henrik Burkal. Dette skyldes, at Irma er 

kategoriseret i sin helt egen kategori blandt alle supermarkederne.  

"Hos Rema vil vi også gerne have en unik position. Vi synes ikke, discount behøver være kedeligt 

og uinspireret. I vores koncept ligger, at de fysiske rammer gerne må være som et 

supermarkedet, servicen føles som en købmandsbutik, og prisen være discount,” siger Henrik 

Burkal65. 

Ledelsen i Rema 1000 ønsker således at skabe de bedste rammer for købmændene, hvilket bl.a. 

sker ved at selskabet ”tager” lidt af koncepterne fra deres konkurrenter og tilpasser dem til den 

nuværende købsadfærd.  

3.9.3 LIDL 

I september 2005 åbnede den første Lidl butik i Danmark og i dag er der 93 butikker fordelt over 

hele landet
66

. Samlet set er der over 8.000 Lidl butikker fordelt i 23 lande og med ca. 100.000 

medarbejdere. Lidl er sammen med Supermarkedskæden Kaufland ejet af den tyske 

detailvirksomhed Schwarz. Kæden sortiment er primært privat-label produkter og det er yderst 

sjældent, at butikkerne har ”mærkevarer” i reklameaviserne såsom Coca-Cola mv. Tilbage i 2008 

valgte Lidl at frasælge deres 50 butikker i Norge til Reitan-gruppen, hvorefter disse butikker blev 

konverteret til Rema 1000 butikker.  

Lidl var den første kæde i Danmark, som valgte at indføre en på daværende tidspunkt ukendt 

måde at sælge frisk brød på. Selskabet havde på dette tidspunkt set at trenden i markedet, var 

ændret således, at forbrugerne efterspurgte friskbagt brød til discountpriser
67

. Det faktum, at folk 

kan købe alle fødevarer i en butik, var efterspurgt af en stor del af forbrugerne.  
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Lidl er sammen med Aldi de to eneste tyske butikskæder i Danmark indenfor dagligvarer. I maj 

2013 er Maria Frank som er kommunikationsmedarbejder hos Lidl Danmark forespurgt omkring 

hvordan Lidl adskiller sig fra Aldi. I denne forbindelse lagde hun vægt på følgende:  

”Vi synes jo, der er mange ting, der adskiller os fra Aldi. Vi er meget stolte af vores frugt og 

grønt. Den er altid frisk, og der er altid meget. Det er et prioritetsområde for os ligesom vores 

bake-off”68. 

Samlet set havde Lidl i 2013 en samlet omsætning på 2,7 mia. dkk. i Danmark.  

I image undersøgelsen opnåede Lidl en flot 4. plads med en samlet rating på 5,3. 

”Lidl har været dygtige til at vælge gode beliggenheder. Man kan se, at når Lidl finder sin plads, 

er de en succes. Deres butikker har – i modsætning til Aldis - en høj gennemsnitsomsætning, og 

jeg forventer, at de virkelig er på vej op i hierarkiet, fordi de også produktudvikler på en god 

måde,” siger Henning Bahr
69

. 

3.9.4 ALDI 

Aldi er hovedsageligt, hvad danskere forbinder med ”hard – discount”. Selskabets 

forretningsmodel har fra begyndelsen været ”palletankegangen” – produkterne behøver ikke 

blive præsenteret på en flot måde, hvis bare prisen er rigtig. Selskabet fokuserer således meget på 

hele tiden at omkostningsminimere i forhold til konkurrenterne.  

Den første reelle Aldi butik blev etableret i Nordtyskland i 1962, men historien omkring 

butikkerne går helt tilbage til 1913.  

Det fremgår ligeledes at Aldis hjemmeside, at selskabet siden 2012 har moderniseret og bygget 

nye butikker. Samlet set er der 244 Aldi butikker i Danmark.  

I forbindelse med den føromtalte imageundersøgelse scorede Aldi den dårligste rating på -6,6.  
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”Aldi er den kæde af alle, som har lavet mindst om på deres koncept. De har i flere år kørt med 

underskud i Danmark, og deres store udfordring er at gøre butikkerne mere kundeorienterede,” 

siger Henning Bahr, som har mange års erfaring fra detailbranchen
70

. 

Det kan således konkluderes at Aldi har et stort arbejde foran sig, hvis de i fremtiden ønsker at 

opnå en forbedret rating i fremtidens holdningsundersøgelser.   

3.9.5 Dagrofa 

Som det ses af nedenstående organisationsdiagram kan DGF opdeles i 3 fokusområder: detail, 

grossist og Foodservice. 

 

Figur 10 - se reference
71 

Selskabet opererer således indenfor forskellige led i værdikæden. Selskabet agerer således både 

leverandør og forhandler af hverdagsprodukter inden for dagligvarebranchen. Detail består 

således af de fysiske butikker som er: Dagrofa SuperBest, Kiwi Danmark og Spar. Herudover har 

selskabet detailbutikker på Grønland under navnet Pisiffik. Indenfor leverandørleddet, agerer 

selskabet under SuperGros, som er leverandør til butikkerne i detailleddet. Når en købmand i en 

af butikkerne bestiller varer, placeres denne bestilling således hos SuperGros, som fra dag til dag 

leverer til butikkerne. Herudover har Dagrofa ligeledes et forretningsområde kaldet Foodservice 

som både leverer råvarer til restauranter samt leverer færdigretter til kantiner mv.  
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Samlet set havde kæden i 2012 en medarbejderstab på 3.921 medarbejdere og opnåede en 

omsætning på 20,7 mia. dkk., hvilket medførte et resultat efter skat på 34 mio. dkk. Som det 

fremgik af børsen d. 1. april 2014 har selskabet netop aflagt regnskabet for 2013, hvor kæden 

opnåede et negativt resultat på 221 mio. dkk. Ifølge koncernchef Per Thau er selskabet fortsat i 

gang med omstruktureringen fra sidste år.  

”Når man skal bygge et fundament, skal man starte med et stort hul i jorden. Det var det, vi 

lavede i 2013. Underskuddet var forventet, men det er klart, at vi ikke er tilfredse med et minus 

på 220 mio. kr.,” siger Per Thau til FødevareWatch
72

. 

For at vende den negative udvikling i kæden, har Per Thau lanceret strategien ”Det nye 

Dagrofa”. Denne nye strategi indebærer at kæden vil åbne 15-20 butikker hvert år, samtidig med 

at de håber at kunne åbne SuperBest og Spar-butikker.  

"Vi har endnu ikke fundet den perfekte formel for kæderne, men vi er på vej. SuperBest har 

fundet en god position, mens vi har været for låste på Kiwi. Der skal vi have justeret på flere 

ting, men det er på vej,
73

" siger DGF-chefen, som har en fortid i bl.a. Coop og Unilever. 

Selskabet ønsker således med at komme stærkere ud af 2013 end de formåede i 2012 og derved 

presse markedet yderligere med deres nye ”formel” for discountbutikkerne.  

Ligeledes blev der i 2012 foretaget en opdeling af SuperBest konceptet, således kæden blev 

opdelt i to grupperinger. Den første indebar, at de større SuperBest supermarkeder ville fortsætte 

som kvalitetssupermarkeder med omkring 90 butikker på landsplan under navnet SuperBest. Den 

anden gruppering, medførte flere butikker i kæden EuroSpar, som primært vil være mere 

prisfokuserende med omkring 100 butikker på landsplan. Man kan således sige, at SuperBest 

bliver DGF’s svar på COOP’s Irma, mens EuroSpar skal slås med de andre discountbutikker 

såsom Netto & Fakta mv. I denne forbindelse valgte ledelsen ligeledes af lukke flere af 

butikkerne i kæden.  
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"I forbindelse med transaktionen og den efterfølgende omstrukturering har vi lukket butikker og 

opsagt medarbejdere. Det har været meget dyrt. Derudover er der blevet indgået over 1600 

juridiske kontrakter, blandt andet fordi så mange selvstændige købmænd har været inde over. 

Det har kostet et stort beløb i bistand fra advokater og revisorer,
74

" siger Per Thau.  

Som det fremgår af koncernens årsrapport for 2012, havde selskabet opstillet en række 

fokusområder for 2013. Blandt de mest iøjefaldende er implementeringen af en tidssvarende 

struktur i den frie købmandssektor, hvor man anvender erfaringen fra Spar og SuperBest.  

SuperBest 

I 2013 havde selskabet 95 butikker på landsplan hvilket svarer til en markedsandel på 5,6 %. Til 

sammenligning ses det, at i 2012, havde selskabet 166 butikker og en markedsandel på 8 %. 

Samlet set havde Dagrofa SuperBest i 2012 en omsætning på 2,7 mia. dkk., hvilket svarer til en 

nedgang i forhold til 2011 på 2 %.  

Kæden oplevede i en meget negativ opmærksomhed fra befolkningen under den første såkaldte 

”kødskandale”
75

. I denne forbindelse var Supergros koncernen for alvor kommet i mediernes 

søgelys. Ifølge selskabet har denne store mediebevågenhed ramt selskabets image meget hårdt og 

selskabet lider stadig under dette
76

. I samme ombæring har selskabet ligeledes været meget hårdt 

ramt af den finansielle krise, som har været medvirkende til, at kæden har mistet 59 butikker på 

landsplan i perioden 2008 til 2012
77

.  

Denne lukning af butikker medfører således ikke kun at kæden taber omsætning og 

markedsandele, men også at de konkurrerende kæder har nemmere ved at etablere nye butikker i 

de områder, hvor de lukkede butikker før var placeret.  
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Kiwi Danmark 

Kiwi er af DGF kategoriseret som en discountbutik – dog i mindre størrelse. Denne butikstype er 

i samme kategori som Døgn Netto og Fakta Q. Dette koncept blev første gang introduceret i 

DGF sammenhæng i 2008 og er oprindeligt et norsk koncept. Der er således tale om en norsk 

koncept butik dog med tilpasset sortiment, således det afspejler den danske efterspørgsel. Ultimo 

december 2012 havde kæden 85 butikker fordelt i Danmark, og det er forventningen, at inden for 

en overskuelig årrække vil kæden åbne butik nummer 200 i Danmark. Selskabet åbnede i 2012 ni 

nye butikker, hvoraf fem er at finde på Sjælland.  

Selskabet opnåede i 2012 en samlet omsætning på 1,6 mia. dkk., hvilket svarer til en stigning på 

hele 12 % i forhold til 2011. Selskabets medarbejderstab er ligeledes steget med 134 fra 2011 til 

2012.  

I 2012 gennemførte selskabet en række tiltag indenfor markedsføring, hvilket havde til formål at 

styrke den eksterne markedsføring og kommunikation. Dette forventes således at kunne afspejle 

sig i øget kundestrøm og ikke mindst på omsætningen.  

Grundet alle disse tiltag forøges konkurrencesituationen og derved forventes det, at overskuddet 

blandt de eksisterende aktører på markedet vil falde.  

EuroSpar/Spar/Min Købmand/Kwik Spar 

Spars første butik slog dørene op i 1954, og er igennem tiden vokset sig større og større igennem 

fusioner med selvstændige købmænd. Igennem tiden har der været 3 væsentlige fusioner. I 2000 

fusionerede Spar med Super1 og Super Nærkøb, og i 2004 Spar med ”1 af de friske” og 

Kanongruppen. Den sidste større fusion fandt sted i 2009 da kæderne Aktiv Super og Merko 

ligeledes blev fusioneret ind i Spar familien.  

I efteråret 2013 ændrede det danske SPAR set-up markant udseende, da SPAR Danmark 

lancerede ny kædestruktur. Fortsat med 4 kæder, men nu med skarpere profiler for de enkelte 

kæder, der sikrer endnu højere troværdighed overfor kunderne og det koncept, som de møder i de 

enkelte kæder
78

. 
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I 2010 åbner Spar den første EuroSpar butik i Danmark. EuroSpar er kategoriseret som 

lavprissupermarkeder, som primært findes i store og mellemstore butikker. Samlet set er der 95 

butikker fordelt rundt om i Danmark.  

Der findes 117 Spar butikker fordelt i Danmark. Denne butikstype er kategoriseret som store 

nærmarkeder og findes hovedsageligt i mindre og mellemstore byer.  

Ultimo oktober 2013 ændrede selskabet ligeledes deres set-up således at de forskellige købmænd 

under Købmandshuset (tidl. Spar Danmark A/S) nu blev medejere og derved blev en integreret 

del af det fremtidige Dagrofa. 

3.9.6 Internet handel 

Forbrugerne efterspørger mere og flere hurtige, fleksible og billige løsninger. Under analysen af 

de sociokulturelle forhold i PEST-analysen konstaterede vi en ændret købsadfærd hos 

forbrugerne i retning af mere brug af internethandel. De større kæder, og i særdeleshed andre 

ikke-kæde virksomheder har etableret online dagligvareforretninger.  

FDIH, som er Foreningen for Dansk Internethandel står bag en analyse omkring E-handel i 

samarbejde med Post Danmark og Nets. Som det ses af denne analyse omkring 

forbrugeradfærden, siger hele 62 % af de adspurgte, at de anvender internettet til at handle på da 

det passer bedre ind i deres program.  

 

Figur 11 - se refence
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Et af de grundlæggende problemer omkring E-handel er fordelingen mellem handler på danske 

og udenlandske hjemmesider. I Q4 2012 var 72 % af alle handler på internettet på danske 

hjemmesider – denne er faldet til 67 % i Q4 2013. Denne trend har en klar påvirkning på 

virksomhederne i denne afhandling som bl.a. sælger nonfood produkter på internettet såsom 

COOP og DSM.  

 

Figur 12 - se reference
80 

Ifølge prognosen
81

 var omsætningen i 2013 for ”pureplayers”, altså virksomheder som 

udelukkende anvender internettet til deres handels med fødevarer kun 500 til 600 millioner 

danske kroner. Ligeledes forventer prognosen en pæn vækst frem mod 2023 således, at niveauet 

vil ligge på ca. 2. mia kr. Der er her tale om virksomheder, som leverer fødevarer direkte til 

forbrugerens adresse. Disse virksomheder tæller bl.a. Årstiderne, nemlig.com samt osuma.dk. 

Ifølge Henrik Theil som er ekspert i E-handel fra Foreningen for Distance- og Internethandel 

(FDIH) er det kun 2 % af alt internet handel i Danmark, som omhandler dagligvarer. Der er 

således et stort potentiel marked for butikkerne/kæderne.  
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”Vi tror, at der kommer en ketchupeffekt inden for en årrække. I dag er det mest unge, som har 

et travlt liv, der køber mange dagligvarer på nettet. Men vi venter, at det spreder sig ganske 

meget. Nettet vil sandsynligvis også i løbet af få år åbne for langt mere salg af små 

nicheprodukter, så som økologisk kød fra Sønderjylland, eller sjældne oste,
82

” lyder det fra 

Henrik Theil. 

En af de internetbaserede butikker som klarer sig godt er www.nemlig.com
83

. Denne virksomhed 

har en velfungerende onlineplatform, hvor man som forbruger selv kan gå ind og handle ind 

blandt det faste sortiment, spotvarer samt tilbudsvarer. Herudover garanterer nemlig.com at 

1.600 varer har samme pris, som hvis du købte dem i din lokale Netto. De har således et løbende 

pristjek, hvor de sammenligner bl.a. mærkevarer med priserne i Netto
84

. Selskabets pristjek har 

medført, at de nu forventer en vækst på 150 % i forhold til forrige regnskabsår. 

  

"Vi havde bestemt ikke troet, at det ville gå så hurtigt. Men vores prismatch mod Netto på mere 

end 1600 dagligvarer har vist, at der er en kæmpe interesse for at handle dagligvarer på nettet, 

når det kan gøres lige så billigt som i de fysiske discountsupermarkeder. At vi derudover 

samarbejder med flere af landets bedste specialbutikker gør, at vores kunder kan samle deres 

indkøb ét sted," siger Stefan Plenge
85

. 

En anden af de velfungerende samt populære hjemmesider er www.aarstiderne.dk. Denne 

virksomhed fokuserer på økologi og bæredygtighed, hvilket afspejles i selskabets sortiment. 

Ifølge deres hjemmeside leverer de i dag til ca. 40.000 hustande i Danmark samt 5.000 hustande 

i Sverige
86

.  

Kæderne inden for dagligvarer er ligeledes begyndt at oprette hjemmesider, hvorpå kunderne kan 

bestille dagligvarer samt nonfood varer til levering på privatadressen.  
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Inden for dagligvarekæderne er der ligeledes påbegyndt aktivitet omkring anvendelse af 

internettets muligheder i forbindelse med markedsføring og varebestilling. DSM har introduceret 

Bilka.dk hvor forbrugerne kan bestille alle mulige nonfood produkter. Selskabet har endnu ikke 

åbnet for muligheden for at kunne bestille dagligvarer online endnu.  

”Hvis du tror, at Bilka har det største sortiment, så se bare her. Selvom vores Bilka varehuse er 

kæmpestore, kan de dog ikke rumme alle de varer, vi gerne vil give dig. Men på Bilka.dk er 

hyldepladsen ubegrænset. Kig med i et uendeligt univers af gode varer til ethvert behov”
87

. 

Ligeledes har COOP introduceret flere online løsninger, hvor man som forbruger kan bestille 

varer. Hvis man kigger på COOP’s hjemmeside viser hjemmesiden alle de forskellige fysiske 

butikker, som kæden råder over. Herudover er det muligt at købe nonfood på hjemmesiden
88

. 

Hjemmesiden henviser ligeledes til irma.dk
89

 som er COOP’s eneste hjemmeside, hvor man kan 

bestille dagligvarer til levering på privatadressen. Her har forbrugeren mulighed for at vælge 

leveringstidspunkt inkl. natlevering.  

Det kan herved konkluderes, at virksomhederne forsøger at tilpasse sig de nye trends omkring 

fleksibilitet, som blev uddybet i PEST-analysen tidligere. Disse virksomheder er således klar til 

at tage kampen op mod de ”pure-players” som ligeledes har etableret sig på dagligvaremarkedet i 

form af en online virksomhed.  

DSM har ligeledes forøget investeringerne i online-butikken. Det er forventningen, at de inden 

for den nærmeste fremtid kan introducere salg af fødevarer på internettet.  

”Vi er i fuld gang med at udvikle vores salg af varer på nettet - især varer i non-food. Det går 

godt, og vi har store investeringer i det. Ligesom jeg sagde før, så vil vi fortsætte med at udvikle 

vores medarbejdere internt, så vi får dem til at udvikle vores virksomhed fremadrettet”
90

, siger 

Peter Bank. 
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Dette er ikke vores vurdering at det totale dagligvaresalg vil stige som følge af stigende 

dagligvaresalg gennem internettet. Dette begrundes med at købsadfærden går fra handel i fysiske 

butikker til teknologibaserede løsninger såsom internethandel. I 2023 forventes dagligvaresalget 

gennem internetbutikker at udgøre 2 mia. dkk. Omsætningen vil dermed blive flyttet fra fysiske 

butikker over til internetbutikker. 

3.9.7 Opsummering på konkurrentanalysen 

Konkurrenterne er velkonsoliderede og har hver især deres positionering på markedet. De større 

kæder som COOP og Dagrofa operer inden for Supermarked og discount-segmentet, hvorimod 

Lidl og Aldi konkurrerer inden for Discount segmentet. Samlet set er der skabt en hård 

konkurrence inden for dagligvaremarkedet gennem de tre store aktører og de to mellemstore 

hvor de samlet tegner sig for godt 90 % af markedet sammen med DSM. 

3.10  Privat Label 
Privat label er de senere år blevet mere og mere almindeligt i dagligvarebranchen, hvor de 

forskellige butikskæder forsøger at tiltrække kunder ved hjælp pris/kvalitet tankegangen. Der er 

således tale om en oftest billigere variant af et produkt, man udelukkende kan købe i denne 

kædes butikker. De fleste forbrugere kender allerede ”x-tra” & ”Ânglemark” som er COOP’s 

privatlabel, ”Landlord” som er Rema 1000’s privatlabel samt ”Budget” og ”Princip”, som man 

kan finde i DSM. Herudover findes der mange andre privatlabels, som markedsføres i andre 

butikker/kæder.  

Helt overordnet findes der 3 typer af privatlabel produkt-kategorier: 

- Discount – hvor der er tale om en lavpris basisvare. 

- Mainstream – hvor produktkvaliteten er lidt højre end på discountudgaven. 

- Luksus – som skal tilfredsstille den kvalitetsbevidste forbruger, her kan man bl.a. nævne 

”Princip” som er DSM produktserie til dette ”segment”.  

De fleste af de kæder som vælger at introducere private label produkter i deres butikker, har et 

ønske om at have private label produkter inden for alle overnævnte kategorier. Det er muligt i en 

butik som Føtex at finde både produkter af ”Budget”, ”Princip” samt mærkevare udgaven af et 

givent produkt. Butikker, som er en del af en kapitalkæde, hvilket betyder, at de har samme ejer, 
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har oftere flere private label produkter i sortimentet end de løst organiserede kæder. Dette er 

naturligvis grundet i bedre udnyttelse af selskabets størrelse samt stordriftsfordele. I 2010 var 

andelen af private label salg 22 % af det samlede salg målt i værdi.  

Leverandørerne til disse private labelprodukter, har ingen overordnet karakteristika. Disse 

leverandører spænder således bredt, fra store mærkevareleverandører til små nicheprægede 

producenter. Vi mener, at der er tre grunde til at indføre privat label. Enten er der tale om et 

pristiltag, hvor man forsøger at presse leverandørernes salgspriser for derved at opnå en forbedret 

indkøbspris. En anden mulighed kunne være, at kæden ønsker at udskifte forskellige 

mærkevarebrands i sortimentet og derfor er nødsaget til at have deres eget substituerende 

produkt på hylderne. En sidste mulighed kunne også være, at selskabets indkøbsafdeling har 

analyseret markedet og er kommet frem til at et givende produkt er meget efterspurgt og derfor 

ønsker de at have denne som en del af sortimentet.  

”Eksklusive samarbejder”, er ligeledes et set-up, som der vinder frem for tiden. Der er her tale 

om en samarbejdsaftale, hvor en producent af et nicheprodukt og en butikskæde, har lavet en 

aftale om, at producentens produkter udelukkende må sælges i denne kædes butikker. Blandt de 

mest kendte af disse aftaler er aftalen mellem Thise og COOP samt aftalen mellem Løgimose og 

Netto.  

Faktisk er de helt store mærkevareleverandører slet ikke interesserede i at indgå private label 

aftaler med butikkerne omkring produktionen af disse produkter. En aftale omkring produktion 

af private label varer medfører nemlig, at leverandørernes indtjening mindskes, da private label 

priserne er mindre end mærkevarepriserne. Herudover kan en sådan aftale medføre, at 

forbrugerne vælger private label produktet fremfor deres eget mærkevare. De vil således selv 

være medvirkende til at øge konkurrencepresset på deres egne varer, hvilket de naturligvis heller 

ikke ønsker. Noget andet leverandørerne ligeledes medtager i deres overvejelser, er graden af 

kundeloyalitet. Hvis de begynder at producere private label produkter for en given kæde og 

forbrugerne fremadrettet anser dette produkt som værende det foretrukne ud fra pris/kvalitet, 

udvander de således deres egen brandværdi.  
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Hvis man derimod kigger på mindre leverandører, kan en samarbejdsaftale omkring produktion 

til private label, være en mulighed for at komme ind på markedet. Leverandørerne skal således 

udelukkende fokusere på at kunne levere produkterne til butikkerne, mens butikkerne således 

afholder alle omkostninger til markedsføring mv. Leverandørerne har således mulighed for både 

at producere egne produkter, samtidig med at de producerer private label. Herved opnår de 

faktisk en konkurrencemæssigfordel, da de kan udnytte deres produktionskapacitet til det 

optimale. Herved har de således mulighed for at minimere enhedsomkostningerne. Hvis det ikke 

er muligt at opnå stordriftsfordele, kan private label producenterne blive yderligere presset, da 

private label producenterne ikke får samme kostpris, som ikke private label producenterne får.  

Flere af de mindre leverandører bliver yderligere presset af butikkerne i forbindelse med 

indgåelsen af samarbejdsaftaler. Butikkerne/kæderne vil således ikke indgå aftaler med 

leverandørerne, hvis ikke de ligeledes er villige til at producere private label ved siden af deres 

normale produktion.  

Fortjenesten på private label produkter er oftest større end fortjenesten på mærkevarer. Herved 

opnår butikkerne en større fortjeneste. Herudover har vi vurderet, at kvaliteten på mange private 

label produktlinjer er af udmærket kvalitet og efterspørgslen af det billigere alternativ er 

stigende. De forskellige kæder kan ved introduktionen af et private label varemærke, således 

opnå en konkurrencemæssig fordel, hvis forbrugerne efterspørger disse produkter. 

3.11 Interne ressourcer 

I nærværende afsnit vil vi foretage en gennemgang af DSM interne ressourcer med henblik på at 

identificere interne styrker og svagheder, der er med til at understøtte den finansielle 

værdiskabelse. Ved denne analyse går vi helt ind i kernen af vores indledende figur der beskriver 

vores strategiske analyse, figur 2.  

En virksomheds interne ressourcer varierer fra virksomhed til virksomhed og fra branche til 

branche. Ressourcer kan defineres som virksomhedens ”aktiver” og består af et bredt spekter fra 

interne processer, anvendte teknologier samt immaterielle ”aktiver” såsom varemærker, brand 

samt personlige relationer. Det er således analytikerens opgave identificere de mest relevante- og 

unikke ressourcer i forbindelse med en analyse af virksomhedens interne ressourcer.  
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Man skal således som analytiker have et kendskab til den virksomhed, man ønsker at analysere 

samt de konkurrerende virksomheder inkl. branchen generelt. På denne baggrund kan 

analytikeren således identificere, om virksomheden råder over unikke ressourcer samt hvordan 

ressourcebasen er i forhold til konkurrenterne i branchen. På denne baggrund kan analytikeren 

analysere sig frem til, om virksomheden har en konkurrencemæssig fordel i forhold til 

konkurrenterne.  

En virksomheds ressourcebase inddeles normalt i fire brede ressourcekategorier: materielle 

anlægsressourcer, immaterielle ressourcer, de menneskelige ressourcer samt de finansielle 

ressourcer. Nedenstående vil disse kort blive gennemgået – kategori for kategori.  

3.11.1.1 Materielle anlægsressourcer 

”Disse ressourcer består af jord, bygninger, produktionsanlæg, materialer, distributionsapparat 

mv. Ressourcerne karakteriseres ved deres lokalisering, alder, udnyttelse, maksimale kapacitet, 

fleksibilitet, tekniske sofistikation mv”
91

.  

DSM havde pr. 31.12.2013 en samlet investering i materielle anlægsaktiver på DKK 17,7 mia. 

dkk. Ud af dette beløb vedrører DKK 15,8 mia. dkk. jord og bygninger, hvilket er en stigning på 

800 mio. dkk i forhold til 2012. DSM har udover butiksfaciliteter ligeledes investeret i 

lagerhoteller fordelt rundt om i Danmark. I forbindelse med åbninger af flere butikker har DSM 

valgt at optimere deres lagerhoteller ved indførelse af shuttle teknologi, hvilket indebærer at 

lagerpersonalet har mulighed for at pakke paller, som er butiksklar. Det er vurderingen, at denne 

investering i ny teknologi vil sikre lagerkapaciteten frem til 2019
92

. DSM’s centrallager i Vejle 

på hele 13.500 kvm. står for håndtering af selskabets fersk- og køleprodukter og sender hver dag 

ca. 700 paller ud til butikkerne.  
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Dette lager anvender ligeledes en teknologisk løsning til at optimere lagerhåndteringen, 

minimere antallet af fejl samt at give et bedre overblik over ressourcerne. Ved at investere i disse 

teknologiske løsninger forventer DSM at kunne udnytte kapaciteten endnu bedre – herved opnå 

stordriftsfordele
93

.   

3.11.1.2 Immaterielle ressourcer 

Immaterielle ressourcer består af flere ressource typer, såsom rettigheder, patenter og copyrights. 

Herudover indgår ligeledes know-how, omdømme under immaterielle ressourcer. I forbindelse 

med en analyse af DSM er de vigtigste immaterielle ressourcer know-how samt omdømme. 

Virksomheden lever af deres opbyggede viden, som virksomheden har opbygget igennem flere 

årtier. Herudover er deres omdømme utrolig vigtig for virksomheden. Virksomhedens omdømme 

opbygges i forhold til kunder i form af varemærker, samt privat-label produkter, produktkvalitet. 

Herudover indeholder omdømme ligeledes forholdet til virksomhedens leverandører, 

myndigheder samt bankforbindelser.  

3.11.1.3 Menneskelige ressourcer 

Indeholder alle ressourcer indeholder personalet, uddannelsesniveau, alderssammensætning samt 

anciennitet. I forbindelse med den strategiske analyse og en analyse af disse ressourcer som 

værdidrivere skal man analysere på deres erfaring, færdigheder mv. Man kan således analysere 

på hvordan, samt hvor god de menneskelige ressourcer er til at anvende de immaterielle 

ressourcer.  

3.11.1.4 Finansielle ressourcer 

Finansielle ressourcer omhandler sammenspillet mellem virksomheden, tilgodehavender, 

kreditorer og investorer. I denne forbindelse har DSM for nyligt valgt at informere alle kreditorer 

omkring forlængede betalingsbetalinger. DSM ønsker således at forbedre deres likviditet og 

ønsker i denne forbindelse, at kreditorerne skal være med til at finansiere dette. 

Denne ændring i betalingsbetingelser har medført utilfredshed blandt leverandørerne samt 

Landsbrug og Fødevares formand Martin Merrild. 
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"Det er misbrug af en dominerende stilling. Det er svært at regulere med lovgivningen, for dem, 

der yder kreditten, gør det frivilligt, men hvis de siger nej, vil det være døden for 

virksomheden,94" siger Martin Merrild efter Børsens omtale af sagen i mandagsavisen. 

DSM anvender således deres dominerende position i markedet til at presse 

betalingsbetingelserne i forbindelse med leverandørkontrakter. DSM mener dog ikke selv, at de 

misbruger deres position i markedet, da dette ikke er et generelt udspil fra DSM.  

"Det er ikke et generelt forhandlingsudspil fra vores side. Det varierer fra leverandør til 

leverandør. Hvis det blev rullet ud helt konsekvent, er vi ikke uenige i, at det ville være misbrug 

af en dominerende stilling. Men det har heller aldrig været udgangspunktet,95" siger Dansk 

Supermarkeds pressechef, Mads Hvitved Grand, og tilføjer: 

"Vi ved godt, at hvis vi skal vokse, skal det ske sammen med leverandørerne." 

3.11.1.5 Opsummering af ressource analyse 

Sammenkædningen af de forskellige ressourcer er medvirkende til at analysere om 

virksomheden kan opnå en konkurrencemæssigfordel. I denne forbindelse skal man ligeledes 

medtage sværhedsgraden, for at konkurrenterne kan erhverve samme kompetencer eller imitere 

disse. Herudover skal knapheden ligeledes inddrages når ressourcerne analyseres. Der kan 

eksistere knaphed indenfor forskellige ressourcer grupper. Der kan således være knaphed 

indenfor medarbejderstaben, eksklusive butiksplaceringer mv. Det gælder således om at være 

hurtigtilpassende indenfor branchen, for at kunne fastholde sin konkurrencemæssige fordel. 

DSM vurderes at have de fornødne interne ressourcer til at kunne modstå ændrede forhold såvel 

finansielt som materielt.    

3.11.2 Konklusion interne ressourcer 

Ud fra overstående gennemgang omkring interne ressourcer mener vi bestemt at DSM har en 

konkurrencemæssig fordel. Udover at selskabet råder over de eneste hypermarkeder i Danmark, 

mener vi ligeledes, at beliggenheden af flere af selskabets butikker er unikke. Udover de 

materielle ressourcer har selskabet ligeledes en masse know-how omkring det at drive 

detailvirksomhed. Vi mener ligeledes at selskabets størrelse og deres forøgede pres på 
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kredittiden hos leverandørerne er medvirkende til at fastholde deres konkurrencemæssige fordel. 

 

3.12 Værdikædeanalyse 

Værdikædeanalysens formål er at analysere forskellige aktiviteter, for derigennem at analysere 

hvordan de medvirker til at opnå en konkurrencemæssig fordel, samt identificere aktiviteter som 

ved hjælp at tilpasning kunne bidrage til konkurrencemæssige fordele. I denne forbindelse spiller 

objektivitet, ligeledes en væsentligt rolle for at få et retvisende billede af selskabets set-up.  

Værdikædeanalyse er mere end en evaluering af de forskellige aktiviteter i værdikæden. For at 

en værdikædeanalyse kan blive retvisende er det vigtigt for den analyseansvarlige at forstå 

forholdet og lækagerne mellem de forskellige aktiviteter. I samme ombæring skal virksomheden 

altså forstå sammenhængen mellem deres egne aktiviteter og aktiviteterne udenfor selskabet 

såsom leverandører, distributører samt kunder mv. Værdikæden kan anskues som en serie af 

sammenhængende aktiviteter, som bindes sammen af link til andre aktiviteter.  

En virksomheds værdikæde består af flere komponenter, som kan opdeles i 2 områder, nemlig de 

primære aktiviteter og støtteaktiviteter. De primære aktiviteter og supportaktiviteterne skaber 

linket mellem selskabets strategi og implementeringen af aktiviteter for at kunne følge strategien. 

Det er således vigtigt, at en virksomhed tydeligt informerer medarbejderne omkring 

virksomhedens strategi, således at den enkelte medarbejder forstår strategien og de aktiviteter der 

skal udføres for at nå målet og samtidig får dem til at indse deres rolle i denne strategi. De 

primære aktiviteter er de aktiviteter, der direkte kan sættes i forbindelse med produktion, salg og 

service. Supportaktiviteter er iværksat for at sikre, at de primære aktiviteter fungerer effektivt. 

Der skal således være et sammenhæng mellem disse to typer af aktiviteter for at kunne opnå en 

konkurrencemæssig fordel.  

Udover de primære aktiviteter og supportaktiviteterne er der yderligere tre aktiviteter, som skal 

inkluderes, når man kigger på værdikæden. Disse tre aktiviteter er direkte og indirekte aktiviteter 

samt kvalitetssikring. Direkte aktiviteter indeholder bl.a. det at skabe værdi for forbrugeren 

igennem design mv. Indirekte aktiviteter medfører at de direkte aktiviteter kan føres ud i livet. 

Kvalitetssikring skal sikre, at de øvrige aktiviteter i virksomheden opnår et hensigtsmæssigt 

kvalitetsniveau. Dette opnås igennem overvågning og test.  
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De primære aktiviteter for DSM anses som værende: indgående logistik, udgående logistik, 

marketing og salg og service. Støtteaktiviteterne for DSM anses som værende: virksomhedens 

infrastruktur, ledelse af personelle ressourcer og indkøb til selskabets primære aktiviteter.  

DSM’s størrelse taget i betragtning er det utrolig vigtigt, at selskabet har en klar definering af 

hvilke afdelinger, der er ansvarlig for hvilke aktiviteter.  

I forbindelse med værdiansættelse af selskaber bruges der ofte mange ressourcer på analysering 

af de eksterne forhold, herunder makro- og mikro økonomiske forhold. Hertil er der naturligvis 

en begrænset mulighed for at påvirke miljøerne.  

Selvom de forskellige brancher de senere år er blevet mere transparent, forsøger virksomhederne 

naturligvis stadigvæk at fastholde de konkurrencemæssige fordele ved ikke at offentliggøre 

relevant data, som i sidste ende kan medføre en svækkelse af den konkurrencemæssige fordel.  

Selskaberne forsøger således at vanskeliggøre det, at beskrive og efterligne deres interne 

processer. Da det er meget vanskeligt for de konkurrerende virksomheder at finde frem til 

relevant virksomhedsdata er det samtidig svært for eksterne analytikere. Vi har således ikke 

været i stand til at fremskaffe relevant data omkring værdikæden i DSM.   

3.13 SWOT 

Den første del af fase 1 bestod i analyse af de strategiske forhold omkring DSM, herunder 

makroøkonomiske forhold, mikro økonomiske forhold samt interne forhold. For at danne et 

samlet overblik over resultaterne fra den strategiske værdiskabelse (ikke-finansielle 

værdiskabere), har vi valgt at tage opsummere disse i en SWOT oversigt.  

SWOT analysen er et meget anvendt værktøj som kan anvendes i forbindelse med identifikation 

og analysering af sine stærke og svage sider – altså de interne forhold. Herudover indeholder 

SWOT analysen ligeledes der muligheder og trusler der er indenfor en given branche – altså de 

eksterne forhold.  

SWOT analysen sammendrager således de interne styrker- og svagheder som vi identificerede i 

Porters Five Forces, samt de muligheder og trusler vi identificerede i forbindelse med vores 

PEST-analyse.  
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Nedenfor er SWOT-analysen for DSM illustreret.  

 

Figur 13 - Egen tilvirkning 

Som det fremgår af SWOT-skemaet så har DSM mange stærke sider. Dette bunder især i, at de er på 

nuværende tidspunkt er de eneste i branchen i Danmark som har hypermarkeder. Herudover ses 

det af overstående SWOT over DSM, at selskabet har mulighed for at udnytte nogle af de 

identificerede muligheder i markedet og omdanne disse til styrker. Herudover har vi ikke 

identificeret nogen interne svagheder, som de konkurrerende virksomheder ikke ligeledes har. 

Disse identificerede svagheder er generelt kendetegnet i dagligvarebranchen.  

3.13.1.1 Kritik af SWOT Analysen 

Selvom om SWOT-analysen er en god måde at indramme og konkludere de opnåede resultater af 

den interne analyse (PFF) såvel som resultaterne af den eksterne analyse (PEST)får modellen 

ofte kritik af at forenkle problemstillingerne og anses samtidig ofte som værende forældet og 

utilstrækkelig. 
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I forhold til denne kritik har vi således haft fokus på de punkter vi vurderer som værende 

afgørende for vores værdiansættelse af DSM.  

Ved internt anvendelse af en SWOT analyse kan det oftest være svært for en virksomhed selv at 

identificere sine interne styrker og svagheder i forhold til subjektivitet. 
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4. Regnskabsanalyse 
Til brug for budgetteringsprocessen i næste kapitel, er et vigtigt element i denne proces, at se på 

den historiske regnskabsmæssige performance hos DSM koncernen (DSMK). Denne analyse 

danner sammen med den strategiske analyse fundamentet for budgetteringen for DSMK.  

Regnskabsanalysen vil basere sig på en 5-årig periode, hvilket vurderes at være tilstrækkelig for 

at analysere trenden, herunder rimelige konjunktur udviklinger. Regnskabsanalysen bygger på de 

seneste fem årsrapporter for perioden 2013-2009. På baggrund af regnskabsanalysen vil det være 

muligt at måle, hvordan de tidligere strategiske handlinger har givet en værdiskabelse i kroner 

for DSM. Der vil herigennem søges at finde de finansielle drivere.  

Regnskabsanalysen og herunder rentabilitetsanalysen har til hensigt at identificere, hvordan den 

nuværende rentabilitet er hos DSM.  

4.1 Regnskabskvalitet 
Til brug for den regnskabsmæssige analyse, er det vigtigt at kvaliteten af materialet, er af så høj 

kvalitet at de giver et retvisende billede. Et højt kvalitetsniveau er med til at sikre, at støj i 

årsrapporterne reduceres til det laveste, for netop at undgå forkert forventningsdannelse. 

Regnskaberne skal således kunne fungere som indikator for fremtiden.  

DSM har i alle årene mellem 2009-2013 aflagt deres årsrapporter efter Årsregnskabslovens 

bestemmelser. Der har således ikke været ændringer i den førte regnskabspraksis. Det forhold, at 

regnskabspraksis ikke ændrer sig i analyseperioden, gør det let at sammenligne perioderne til 

analysens formål.  

Inden for de seneste fem år har DSM haft en række ændringer til aktiviteten. Herunder har 

DSMK frasolgt deres Netto-butikker i England i 2011. Konsekvensen for den regnskabsmæssige 

analyse er, at hele driftsresultatet fra Netto England medgår i årene 2010-2008 fuld konsolideret, 

hvorimod i 2011 og 2012 indgår dette som en særskilt linje i regnskabet. Der vil derfor være et 

naturligt fald i alle regnskabslinjer. Det vil sikres gennem reformuleringsprocessen, at der tages 

højde for sådanne ujævnheder i regnskabsanalysens ikke-tilbagevendende poster. 

Alle årsrapporter i analyseperioden er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller 

supplerende bemærkninger, hvilket er med til at sikre en høj grad af sikkerhed for at 
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regnskaberne ikke indeholder væsentlige fejl. Dette er i og for sig ikke nok til at kunne 

konkludere på ”god regnskabskvalitet” til analyseformål.  

Der findes ingen entydig definition på god regnskabskvalitet. Det må dog kunne siges at god 

regnskabskvalitet må være karakteriseret ved, at regnskabet giver regnskabsbrugeren mulighed 

for at gennemføre den ønskede analyse. Forskellige investorer har forskellige behov, men i 

værdiansættelsesøjemed, må indtjenings- og soliditetskvaliteten, til et regnskab af god kvalitet 

skelne imellem tilbagevendende og transitoriske regnskabsposter samt sikre, at alle aktiver og 

forpligtelser er indregnet i balancen og målt rimeligt. Til brug for vores værdiansættelse som 

egenkapitalfokuserede investorer, hvor værdien af virksomheden ønskes estimeret, vil vi gøre 

brug af de historiske regnskabstal til at fastlægge niveauer og identificere trends i rentabiliteten 

med henblik på, at skønne over den fremtidige rentabilitet. Det er derfor vigtigt for os som 

brugere af regnskabet, at kunne læse regnskabet og sikre at den rapporterede indtjening tydeligt 

sondrer imellem tilbagevendende og transitoriske regnskabsposter.  

Regnskabspraksis er som beskrevet uændret igennem analyseperioden, hvilket gør at indregning 

og måling er ens. En del af regnskabskvalitetsanalysen er også at læse og forstå de indregninger 

og måleforhold der benyttes i henhold til den anvendte regnskabslov. Ved vores gennem af 

regnskabspraksis for årene er vi ikke støt på indregningsmetoder og målegrundlag der ikke 

vurderes rimelige og skulle være behæftet med incitament til manipulation.  

4.2 Reformulering 
I følgende afsnit vil der foretages en gennemgang af de reformulerede regnskabsposter herunder 

resultatopgørelsen, balancen samt egenkapitalopgørelsen. DSM’s årsrapport er artsopdelt, hvilket 

vil sige, at arten af omkostninger præsenteres hvert for sig og ikke som ved et funktionsopdelt 

regnskab, hvor afskrivninger fx skal reformuleres fra produktions- salgs og distributions samt 

administrationsomkostninger. 

Den officielle balance er opdelt i kortfristede og langfristede aktiver og forpligtelser. Ved 

reformuleringen af balancen ønskes at identificere driftsaktiver, finansielle aktiver, 

driftsforpligtelser, finansielle forpligtelser samt egenkapitalen til analyseformål. Herved er det 

muligt at danne et analyserbart fundament i forhold til kernedriftsaktiviteten og anden 

driftsaktivitet.  
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Nedenfor er foretaget en gennemgang af de reformulerede regnskabselementer. 

4.2.1.1 Resultatopgørelsen 

Indledningsvis blev det nævnt at DSM’s årsrapporter i analyseperioden kun har haft ganske få 

usædvanlige poster, hvilket har gjort reformuleringsprocessen ukompliceret. Den eneste 

usædvanlige, ikke tilbagevendende regnskabspost har været salg af driftsaktiviteter relateret til 

DSM’s salg af Netto aktiviteterne i England i 2011. Selskabets ”Andre driftsindtægter” i 

regnskabet er af tilbagevendende karakter, men kan ikke læses af regnskabet, hvad dette 

indeholder. 

 

Tabel 7 - Egen tilvirkning: Kilde Dansk Supermarkeds årsrapporter 

4.2.1.2 Balancen 

Formålet med reformulering er som beskrevet ovenfor at finde frem til driftsaktiverne samt 

finansieringsaktiviteterne, således der kan analyseres på driftsaktiviteten. Driftsaktiver og 

driftsforpligtelser er poster, som vedrører kerneproduktionen og kernesalgsaktivitet af salg af 

varer og tjenesteydelser. Under reformulering af balancen er der ikke foretaget sær-

reformulering, i form af ikke almindeligt kendte klassificeringer i forhold til driftsaktiver, 

driftsforpligtelser, finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Under egenkapitalopgørelsen 

fremgår der ofte en række transaktioner, hvilket i værdiansættelses henseende ikke anses for 

værende en del af direkte transaktioner med ejerne. Dette er fx kursregulering af udenlandske 

datterselskaber. Der er her tale om dirty surplusses, hvilket reformuleres til resultatopgørelsen fra 

egenkapitalen.  

4.3 Nøgletalsanalyse 
En analyse af selskabets rentabilitet, med udgangspunkt i en række nøgletal, skal være med til at 

identificere, hvad der driver væksten hos DSM. Rentabilitetsanalysen viser, hvad der driver den 

nuværende indtjening hos DSM. Den nuværende rentabilitet skal være med til at give et billede 

af, hvordan væksten i fremtiden forventes, hvilket vil ske gennem en analyse af Return On 

Equity (ROE) og herunder en dekomponeret for at forklare, hvad der driver denne rentabilitet. 

For at dekomponere ROE tages der udgangspunkt i DuPont modellen. Dupont modellen har den 

2008 2009 2010 2011 2012
Andre driftsindtægter 294 354 344 254 345

Avance ved salg af driftsaktivitet 0 0 0 3.713 18

Dansk Supermarked A/S
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styrke at den fremhæver, hvor meget værdi, der skabes gennem finansieringsaktiviteten samt 

driftsaktiviteten, jf. figuren nedenfor.  

 

Figur 14 - DuPont model. Kilde: ROV - Ole Sørensen s. 210 

DuPont modellens venstre side viser hvorledes driftsaktivernes værdidrivere, med udgangspunkt 

i afkastet på nettodriftsaktiverne, ROIC (Return on invested capital). ROIC er et vigtigt nøgletal, 

da denne som beskrevet viser værdiskabelsen gennem driftsaktiverne, bestående af 

Overskudsgraden (OG) og Aktivernes omsætningshastighed (AOH). ROIC kan forbedres 

gennem forbedrede OG og AOH’er. Finansieringsaktiviteten har også en direkte indflydelse på 

ROE’s størrelse. Denne er sammen med ROIC bestemmende for størrelsen af ROE. DuPont er 

opdelt i tre niveauer, hvor niveau 1 er afkast på netto driftsaktiver, jf. ovenfor, niveau 2 

overskudsgraden samt aktivernes omsætningshastighed og niveau 3 en dekomponering af niveau 

2 nøgletallene. På dette niveau analyseres der på EBITDA-margin, EBIT-margin samt 

omkostningsdrivere samt individuelle omsætningshastigheder på arbejdskapitalen.  
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4.3.1 Driftsnøgletalsanalyse 

Venstre del af DuPont modellen fokuserer på driftsaktivitetens værdidrivere, der overordnet er 

drevet af AOH og OG. Det samlede driftsoverskud (DO) over gennemsnitslig netto driftsaktiver 

(NDA) giver afkastet på netto driftsaktiver (ROIC). Nedenfor er vist den historiske performance 

af OG og AOH, herunder underliggende drivere for disse. 

 

Tabel 8 - Egen tilvirkning (De-komponering af afkast på netto driftsaktiver) 

Overskudsgraden ovenfor er et udtryk for, hvor meget DSM tjener for hver krone, den omsætter. 

Nøgletallet er et samlet mål for indtægts-omkostningstilpasningen i virksomheden. DSM har i 

2013 tjent 3,2 krone pr. 100 krones omsætning, selskabet har skabt. Ses der på dette niveau i hele 

analyseperioden er dette forholdsvis stabilt, dog med undtagelse i 2011. Heri indgår overskud 

ved DSM salg af Netto-aktiviteterne i England. Renses der for denne fortjeneste udgør 2011 

samlet OG 5,1 %.  

På højere niveau, EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciations and amortisations), 

overskud før finansielle poster, skat og af- og nedskrivninger, har DSM formået at skabe sig et 

større overskud, ift. det samlede OG. EBITDA udgør i 2013 5,0 %. Det gode ved EBITDA 

nøgletallet er, at denne er renset for de usædvanlige poster som ophørende aktiviteter og andre 

usædvanlige omkostninger mv.  

Det positive for DSM historiske performance hvad angår OG, viser at der i hele analyseperioden 

er skabt et overskud, der samtidig har været stabilt (renset for ekstreme forhold). Dette gør det 

nemmere i forhold til budgetteringsfasen, idet der ikke skal forudsiges usædvanlige trends mv. 

Dagligvarebranchen er tilsvarende også kendt for lave overskudsgrader
96

. 
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen; s. 218 figur 7.6 

2009 2010 2011 2012 2013

Dekomponering af OG

EBITDA-margin 5,4% 5,4% 4,6% 4,0% 5,0%

EBIT-margin 4,1% 3,9% 3,5% 2,4% 3,6%

NOPAT-margin 3,0% 3,1% 4,1% 1,8% 2,7%

Core andet driftsoverskud/nettoomsætning 0,9% 1,0% 1,0% 0,0% 0,5%

Usædvanlige driftsposter/nettoomsætning 0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 0,0%

Samlet OG 3,9% 4,1% 10,3% 1,7% 3,2%

Dansk Supermarked A/S
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Tabel 9 – Egen tilvirkning (De-komponering af Aktivernes omsætningshastighed) 

Det fremgår af ovenstående, at selskabets omsætningshastighed i analyseperioden er på niveau 

og ikke fluktuerer markant sammenholdt med OG, der i 2011 steg voldsomt som følge af salget 

af Netto England. Dette skyldes, at omsætningshastigheden (aktiver i selskabet) divideres med 

nettoomsætningen og ikke overskuddet i selskabet.  

Omsætningshastigheden måler salget pr. krone investereret i netto driftsaktiver. Dette nøgletal 

skal betragtes som den inverse værdi af AOH, jf. ovenfor 1 / AOH, fås udtrykket for, hvor meget 

der er bundet i netto driftsaktiver til at skabe én krones salg. I 2013 brugte DSM 0,076 kroner på 

varelageret for at skabe én krones omsætning eller DSM omsatte gennemsnitlig 

varebeholdningerne ca. 13 gange i løbet af året. 

Detailbranchen er kendetegnet ved lave overskudsgrader, men med høje 

omsætningshastigheder
97

. DSM væsentlige kortfristede driftsaktiver er varebeholdninger samt 

tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder. Til analysebrug er det samlede AOH væsentlig 

påvirket af tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder der, jf. regnskabet udgør lån til bl.a. 

moderselskab mv. Dette er derfor ikke direkte et billede af investeret kapital, der giver 

omsætning. Omsætningshastigheden er således et udtryk for, hvor effektivt virksomheden 

udnytter sine ressourcer til at generere omsætning. 

Omsætningshastigheden på varebeholdninger har været faldende, således at lageret i 2009 blev 

omsat ca. 15 gange mod 13 gange i 2013. Jo højere omsætningshastighed desto bedre, da dette er 
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen; s. 218 figur 7.6 

2009 2010 2011 2012 2013

Dekomponering af 1/AOH

Varebeholdninger 0,066 0,070 0,079 0,075 0,076

Tilgodehavender fra salg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Andre kortfristede driftsaktiver, netto 0,034 0,044 0,090 0,129 0,121

Leverandørgæld -0,071 -0,075 -0,082 -0,078 -0,081

Arbejdskapital 0,029 0,038 0,087 0,125 0,116

Langfristede immaterielle aktiver 0,009 0,011 0,013 0,015 0,018

Langfristede materielle aktiver 0,236 0,263 0,292 0,297 0,310

Andre langfristede driftsaktiver, netto 0,003 0,002 0,002 0,000 -0,004

Anlægskapital 0,249 0,276 0,308 0,312 0,324

Netto driftsaktiver 0,277 0,314 0,394 0,437 0,440

Dansk Supermarked A/S
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positivt for likviditeten. Omsætningshastigheden er fortsat på et højt niveau, hvilket branchen er 

kendetegnet ved. 

Sammenhængen mellem OG, AOH og ROIC fremgår af nedenstående: 

 

Tabel 10 - Egen tilvirkning (De-komponering af ROIC) 

Det markante fald i ROIC skal ses i lyset af såvel faldet i OG og AOH. Særligt er den drevet af 

faldet i AOH. Selskabets samlede investering i Grunde og bygninger (butikker) er steget markant 

i analyseperioden, hvilket er med til at forringe ROIC på kort sigt. Investeringstunge år skal være 

med til at sikre fremtidig afkast, hvorfor gevinsten af de senere års investeringer må forventes at 

tilflyde selskabet på længere sigt. Endvidere er OG tilsvarende forringet i perioden, hvilket 

skyldes de regnskabsmæssige afskrivninger der er stigende, som følge af investeringerne. Dette 

afspejler sig i EBIT-marginen der er faldende.  

Sammenhængen mellem disse to variabler er med til at fortælle hvilke parametre, virksomheden 

konkurrerer på. Den lave overskudsgrad er med til at indikere høj konkurrenceintensitet, hvilket 

er skabt gennem lave adgangsbarrierer. Det er dermed let for konkurrenter at etablere sig på 

markedet og tage en andel af den samlede kage. Denne tendens er i overensstemmelse med 

brancheanalysen, jf. tidligere, når der ses på alle størrelser af etableringsmuligheder. 

2009 2010 2011 2012 2013
Dekomponering af ROIC

ROIC 14,0% 12,9% 26,0% 4,0% 7,4%

OG 3,9% 4,1% 10,3% 1,7% 3,2%

AOH 3,606 3,182 2,536 2,286 2,271

1/AOH 0,277 0,314 0,394 0,437 0,440

Dansk Supermarked A/S
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Figur 15 - Egen tilvirkning 

DSM’s omsætning og driftsomkostningerne følger hinanden kontinuerligt. Dette viser, at DSM 

er i stand til at tilpasse sig udviklingen i efterspørgslen. Herunder at DSM har begrænset med 

faste omkostninger, der ofte er forbundet med lange og tunge tilpasningsprocesser, der kan være 

omkostningstunge. Det markante fald i omsætningen fra 2010 til 2011 kan henføres til frasalget 

af Netto England i 2011.  

DSM opererer både i Danmark samt i udlandet. Af selskabets årsrapporter fremgår fordelingen af 

omsætningen på henholdsvis Danmark og udlandet. Nedenfor fremgår denne fordeling: 

 

Tabel 11 - Egen tilvirkning, Kilde: Dansk Supermarkeds årsrapporter 

2009 2010 2011 2012 2013
Omsætningsanalyse

Fordeling af omsætning (DKK mio.)

Danmark 37.301 37.795 37.498 38.521 39.135

Udland 18.726 20.300 16.608 15.919 16.572

Total Omsætning 56.027 58.095 54.106 54.440 55.707

Fordeling af omsætning (%)

Danmark 67% 65% 69% 71% 70%

Udland 33% 35% 31% 29% 30%

Total Omsætningsandel 100% 100% 100% 100% 100%

Dansk Supermarked A/S
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Dem væsentligste del af omsætningen skabes i Danmark. Frasalget af Netto England fremgår 

tydeligt af oversigten ovenfor, hvor omsætningen i udlandet er faldet fra 20,3 mia. dkk. til 16,6 

mia. dkk. Nedenfor fremgår en oversigt over omsætningen pr. butik fordelt på Danmark og 

udlandet: 

 

Tabel 12 - Egen tilvirkning, Kilde: Dansk Supermarkeds årsrapporter 

Det bemærkelsesværdige ved ovenstående oversigt er, at den gennemsnitslige omsætning i 

Danmark er markant højere end i udlandet. De fleste af DSM’s butikker er placeret i udlandet i 

hele analyseperioden, men den gennemsnitlige omsætning pr. butik er mindre i udlandet. Det har 

ikke været muligt at indhente data til at belyse størrelsen af butikkerne i udlandet, hvilket kan 

være en faktor til at omsætningen pr. butik er lavere, såfremt butikkerne er mindre i 

kvadratmetre.  

  

2009 2010 2011 2012 2013
Butiksanalyse

Antal butikker

Danmark 544 554 571 539 603

Udland 801 859 729 777 762

Total antal butikker 1.345 1.413 1.300 1.316 1.365

Fordeling af antal butikker

Danmark 40% 39% 44% 41% 44%

Udland 60% 61% 56% 59% 56%

Total antal butikker 100% 100% 100% 100% 100%

Omsætning pr. butik (DKK mio.)

Danmark 69 68 66 71 65

Udland 23 24 23 20 22

Total omsætning pr. butik i gns. 92 92 88 92 87

Dansk Supermarked A/S
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Resultatet af den udenlandske aktivitet samt den danske aktivitet fremgår nedenfor (EBIT): 

 

Tabel 13 - Egen tilvirkning, Kilde: Dansk Supermarkeds årsrapporter 

Det primære overskud skabes gennem den danske aktivitet, jf. ovenstående. Den samlede 

omsætning pr. butik og EBIT er faldende i hele analyseperioden. Forholdet kan henføres til den 

skærpede konkurrence med faldende priser. 

Fremgangen i driftsaktiviteten er ovenfor belyst. Nedenfor vil vi foretage en gennemgang af 

finansieringsaktiviteten, højre del af DuPont modellen til at analysere, hvorledes denne bidrager 

til det samlede ROE. 

4.3.2 Finansieringsnøgletalsanalyse 

Højre del af DuPont modellen fokuserer på finansieringsaktiviteten. Ved den udarbejdede 

reformulering har vi nedbrudt de samlede netto finansielle omkostninger i kerne og usædvanlige 

finansielle poster. Denne opdeling muliggør en beregning af core låneomkostninger i procent, 

core r, der gør det anvendeligt til brug for budgetteringen af de fremtidige låneomkostninger. 

 

Tabel 14 - Egen tilvirkning 

2009 2010 2011 2012 2013
Resultat før finansielle poster (EBIT)

Fordeling af EBIT (DKK mio.)

Danmark 2.308 1.984 1.633 1.381 1.969

Udland 327 611 504 279 340

Avance ved frasalg af engelsk aktivitet 0 0 3.713 0 0

Total EBIT 2.635 2.595 5.850 1.660 2.309

Fordeling af EBIT (%)

Danmark 88% 76% 28% 83% 85%

Udland 12% 24% 9% 17% 15%

Avance ved frasalg af engelsk aktivitet 0% 0% 63% 0% 0%

Total EBIT andel 100% 100% 100% 100% 100%

Dansk Supermarked A/S

2009 2010 2011 2012 2013
Analyse af Core r

Core NFO / NFF -0,018 -5,0% 3,1% -4,2% -0,6%

+ UP NFO /NFF 0,000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

= r -1,8% -5,0% 3,1% -4,2% -0,6%

Dansk Supermarked A/S
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De samlede Core låneomkostninger er i perioden positiv dvs. der netto er en indtægt fra 

finansieringsaktiviteten. DSM har forskellig finansieringsaktivitet, herunder tilgodehavender fra 

tilknyttede virksomheder, værdipapirer, gæld til kreditinstitutter mv. Udviklingen i disse poster 

fremgår af nedenfor: 

 

Tabel 15 - Egen tilvirkning - Kilde: Dansk Supermarkeds årsrapporter 

Stigningen i de finansielle indtægter kan henføres til stigende finansielle aktiver særligt i 2011 og 

2012 samt 2013. De finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder overstiger de samlede 

renteomkostninger på det eksterne lån til kreditinstitutter hvilket er med til at give netto 

finansielle indtægter. Rentebærende gæld falder i slutningen af analyseperioden, hvortil 

tilgodehavender samtidig stiger i slutningen af analyseperioden. 

 

Tabel 16 - Egen tilvirkning 

Den finansielle gearing stiger fra 2009 til 2010 hvorefter den falder i resten af analyseperioden. 

Dette forhold skyldes, at den rentebærende nettogæld er stabil og egenkapitalen stigende. I 2013 

har DSM 0,120 kroner fremmedkapital for hver én krones egenkapital.  

Afsættet i DuPont modellen er at dekomponere ROE, for derved at undersøge de underliggende 

værdidrivere, jf. figur 2 ovenfor. ROE kan opgøres ved følgende formel: 

    
                                     

                       
 

Den ordinære egenkapital udgøres af den totale egenkapital fratrukket minoriteternes andel af 

den samlet rapporterede egenkapital. ROE kan samtidig opgøres på følgende vis: 

2009 2010 2011 2012 2013
Tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed 4.165 3.490 8.475 7.506 7.941

Værdipapiprer 648 597 548 548 516

Driftslikviditet 1.160 645 1.102 1.102 1.001

Total 5.973 4.732 10.125 9.156 9.458

Kreditinstitutter (prioritetsgæld) 2.526 2.832 2.832 2.832 2.832

Kreditinstitutter og lån 1.664 991 470 514 135

Gæld til tilknyttede virksomheder 413 393 0 159 0

Total 4.603 4.216 3.302 3.505 2.967

Netto 1.370 516 6.823 5.651 6.491

Dansk Supermarked A/S

2009 2010 2011 2012 2013
FGEAR 0,164 0,223 0,160 0,131 0,120

Dansk Supermarked A/S
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Gennem driftsnøgletalsanalysen samt finansieringsnøgletalsanalysen har vi de nødvendige 

nøgletal til brug for at kunne beregne ROE. ROE for hvert år fremgår nedenfor: 

 

Tabel 17 - Egen tilvirkning 

Gennem analysen af såvel drifts- og finansieringsaktiviteten er vi kommet frem til at 

finansieringsaktiviteten er med til at forøge afkastet til aktionærerne positivt. ROIC ligger i hele 

analyseperioden over netto låneomkostninger i procent, r, hvorfor ROE overstiger ROIC i hele 

analyseperioden.  Den markante stigning i 2011 kan henføres til frasalget af Netto England 

aktiviteten, hvor resultatet af de ophørende aktiviteter tilflyder aktionærerne via egenkapitalen.  

Til brug for den fremtidige budgettering, er det vigtigt at få set på det permanente driftsmæssige 

overskud (rentabilitet) hos DSM, der understøtter ROE ovenfor. Ved at adskille det samlede 

driftsmæssige overskud fra usædvanlige poster, vil det være muligt at skønne det permanente 

(core) afkast på netto driftsaktiver. Færre usædvanlige driftsmæssige overskud, er med til at sikre 

høj kvalitet af det permanente overskud. Nedenfor er foretaget en de-komponering af ROIC: 

 

Tabel 18 - Egen tilvirkning 

2009 2010 2011 2012 2013
Niveau 1: Dekomponering af ROE

ROE før MIN 16,6% 16,9% 29,7% 5,1% 8,3%

ROE 16,5% 16,6% 29,8% 4,9% 8,2%

ROIC 0,140 12,9% 26,0% 4,0% 7,4%

FGEAR 0,164 0,223 0,160 0,131 0,120

r -0,018 -5,0% 3,1% -4,2% -0,6%

Dansk Supermarked A/S

2009 2010 2011 2012 2013

Permanent rentabilitet
Analyse af Core ROIC

Core DOsa lg / NDA 0,110 9,8% 10,5% 4,0% 6,2%

+ Core DOandet / NDA 0,031 3,2% 2,5% -0,1% 1,1%

+ UP DO / NDA 0,000 0,0% 13,1% 0,1% 0,0%

= ROIC 14,0% 12,9% 26,0% 4,0% 7,4%

Core OGsa lg 3,0% 3,1% 4,1% 1,8% 2,7%

AOH 3,606 3,182 2,536 2,286 2,271

Dansk Supermarked A/S
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DSM’s ROIC i gennem analyseperioden er i høj grad afhængig af core aktiviteten. Kun i 2011, 

som følge af avance ved salg af Netto England aktiviteten har der været en stigning i ROIC. 

Posten er usædvanlig og af ikke tilbagevende karakter, hvorfor der ikke vil budgetteres hermed.  

4.3.3 Frasalg af Netto England 

DSM frasolgte deres engelske Netto aktiviteter i 2011. Dette har for årene 2011 og 2012 medført 

reduceret nettoomsætning samt driftsomkostninger. Gennem vores EBITDA analyse, jf. ovenfor 

er EBITDA fortsat på et stabilt niveau, med en mindre faldende tendens. Denne del er dog 

ekstraordinær (usædvanlig) for ROE i 2011 og af ikke tilbagevendende karakter. Det er ikke 

muligt ud fra de officielle regnskaber at læse effekten af frasalget foruden den regnskabsmæssige 

avance ved salget af Netto England. Umiddelbar effekt på EBITDA-marginen er ca. 1 % -point 

negativt. Øvrige nøgletal, herunder kerne driftsoverskud salg / NDA viser faldende tendens, 

hvilket ikke udelukkende er påvirket af Netto England frasalget, men også påvirket af de massive 

investeringer i grunde og bygninger i 2011, 2012 samt 2013 (investering i flere butikker).  

4.3.3.1 Konklusion på regnskabsanalyse 

De analyserede nøgletal viser, at DSM formår at skabe deres afkast gennem kerneaktiviteten. Det 

samlede afkast er drevet af høj omsætningshastighed, hvilket detailbranchen er kendt for. 

Endvidere bidrager finansieringsaktiviteten positivt til det samlede egenkapital afkast. Den 

faldende overskudsgrad samt omsætningshastighed smitter af på ROIC, hvorfor denne falder. 

Udlandsaktiviteten bidraget i mindre omfang, hvor hovedvægten af omsætningen og 

driftsresultatet skabes i Danmark.  
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5. Budgettering 
De klassiske værdiansættelsesmodeller er baseret på tilbagediskontering af fremtidige 

pengestrømme (nutidsværdimodeller). Disse modeller forudsætter således, at der foreligger 

budgetter på fremtidige forventede pengestrømme. En budgettering af de fremtidige forventede 

pengestrømme skal foretages på de aktiviteter (drifts- og finansieringsaktiviteter), der skaber 

pengestrømme og forventes at skabe fremtidige pengestrømme. 

Indledningsvis beskrev vi struktureringen af opgaven, hvor formålet med hele den strategiske 

analyse, regnskabskvaliteten, nøgletal, rentabilitet og vækst analysen, er at danne rammerne for 

selve budgetteringen, der i sin natur ikke er en analyse for sig. 

Den strategiske analyse bidrager med oplysninger omkring de ikke-finansielle værdidrivers 

fremtidig forventede bibringelse af pengestrømme gennem strategiske tiltag. De tidligere 

strategiske tiltag kan efterfølgende måles finansielt i regnskaberne. Således at de historiske 

regnskabstal der er analyseret i tidligere kapitel er et resultat af tidligere strategiske tiltag. 

Budgettet for de fremtidige pengestrømme, proforma-regnskabet, vil udarbejdes på baggrund af 

de historiske regnskabsdata for DSM, hvor de trusler, muligheder, styrker, svagheder fra den 

strategiske analyse (SWOT) sammen med regnskabsanalysens konklusioner vil danne grundlaget 

for de fremtidige forventede pengestrømme i budgetteringen.  

Vores budgettering vil tage udgangspunkt i en fremskrivning af driftsaktiviteten samt 

finansieringsaktiviteten. Under driftsaktiviteten vil salgsvæksten budgetteres, herunder 

makroøkonomiens afsmitning på DSM’s omsætning, budgettering af driftskapitalen samt 

investering i anlægsaktiver. Budgetteringen vil ske gennem en fremskrivning af kerne 

driftsoverskud, da denne er af tilbagevendende karakter i modsætning til ikke-kerne overskud. 

Endvidere vil der ske en budgettering af skatteprocenten (den effektive skatteprocent), samt 

fremskrivning af andet kerne driftsoverskud. Finansieringsaktiviteten vil fremskrives gennem 

den finansielle gearing og beregning af netto finansielle forpligtelser.  

Den gode budgettering vil tage udgangspunkt i et så dis-aggregeret niveau af en virksomhed som 

overhovedet muligt. For DSM vil der kunne tales om, at der i første omgang kunne opdeles i 

kæderne Bilka, Netto og Føtex. Dette kræver dog et detaljeret grundlag, og set i forhold til at 

regnskaberne ikke oplyser herom (årsregnskabsloven kræver ikke offentliggørelse på dette 
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niveau) begrænser det vores muligheder for at udføre en budgettering på dette niveau. 

Budgetteringen vil primært være fokuseret omkring omsætningsvæksten, da en stor del af de 

resterende poster vil afhænge af udviklingen i denne. Denne fremgangsmåde er anvendt i rigtig 

mange lærebøger. De øvrige budgetteringsposter vil fortsat blive vurderet separat.  

Efter at vi har foretaget en fremskrivning af ovennævnte poster er det muligt at komme frem til 

netto driftsoverskud og derefter beregne virksomhedsværdien (enterprise value). Dette vil 

foretages i næste kapitel. 

Til brug for værdiansættelsen skal der som skrevet, udarbejdes et budget. Længden af 

budgetperioden er afhængig af en række forhold. Den væsentligste faktor for fastsættelse af 

budgetperiodens længde er den konkurrencemæssige fordelsperiode, hvor der kan skabes et 

driftsoverskud, der er over det markedsmæssige afkast
98

. Budgetperioden starter med det første 

år og bør fortsætte til det tidspunkt, hvor det ikke længere er meningsfuldt for en analytiker at 

lave forudsigelse frem for at forudsætte, at de enkelte poster med rimelighed vil vokse med en 

konstants vækstrate. Budgetteringen skal foretages indtil steady-state nås. Der er en række 

forhold, der vanskeliggør fastlæggelsen af budgetperioden for DSM. DSM befinder sig i en 

moden branche med forholdsvis stabile efterspørgselsforhold. Derudover er der ikke oplysninger 

om større ekspansionsplaner, hvorfor det teoretisk kan diskuteres om de nuværende finansielle 

værdidrivere vil forblive konstant på deres nuværende niveau. Her kan første år betragtes som 

terminalperioden. Dog vil der på kort sigt altid kunne tænkes en række tiltag, der vil give en 

konkurrencemæssig fordel. DSM har haft forholdsvis stabile vækstrater for hhv. omsætningen og 

overskudsgraden (EBITDA), når der isoleres for effekten af frasalget af Netto England.  

5.1 Omsætningsvækst 
Detailbranchen må betegnes som en stabilt voksende branche, hvor omsætning i al væsentlighed 

er stigende med inflationen, i grove træk. Vækst hos markedsaktørerne må derfor kunne skabes 

ved en overtagelse af markedsandele fra konkurrenterne og dermed opnå en større andel af den 

samlede ”kage”. Dansk Dagligvarehandel har senest i december 2013 udgivet en prognose for 

Dansk Dagligvarehandel frem til 2023
99

. Prognosen er dannet ud fra Dansk Dagligvarehandels 

mangeårige erfaring og kendskab til branchen, data fra butiksregistreringer samt trend-analyser i 

                                                           
98

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 250 
99

 Dansk Dagligvarehandel – Prognose 2020; udgivet af Retail Institute Scandinavia A/S – december 2013 
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lighed med vores PEST-, konkurrent-, Porters Five Forces analyser samt med udgangspunkt i 

Danmarks Statistik, Finansministeriet og Økonomiministeriet. Prognosens resultater er udvidet 

med visning af de konkrete aktørers forventede udvikling både på koncern- og kædeniveau. Vi 

vil foretage en analyse af prognoseforventningerne og vurdere disse i forhold til vores analyser. 

En svaghed ved denne prognose er, at den udelukkende indeholder butiksdata fra butikker i 

Danmark, hvorfor DSM aktiviteter i udlandet ikke medgår i prognosen. Udlandsomsætningen 

udgør ca. 30 % af den samlede omsætning hos DSM, jf. regnskabsanalysen i forgående kapitel. 

Nedenfor fremgår en oversigt der viser historisk omsætning samt den forventede omsætning for 

kolonialvarer for hele markedet: 

 

Figur 16 - Egen tilvirkning 

Den skønnede vækst for kolonialomsætningen, der udgør størstedelen af den samlede omsætning 

hos branchens aktører, forventes at vækste med ca. 1,5 % frem til 2018, med udgangspunkt i 

2013. Den 10-årige vækst forventes at udgøre ca. 4,1 %. Den generelle stigning frem til 2018 på 

1,4 % er baseret på 2013 priser, og er korrigeret for den forventede inflation i perioden 2013-

2018  og tilsvarende frem til 2023. Denne trend er i overensstemmelse med vores konklusioner 

fra PEST-analysen omkring husstandsforbrugets vækst og forbrugerpriser mv. 

Kolonialomsætningen udgør den væsentligste del af omsætning fra Danmark. Under 

regnskabsanalysen fremgår en total omsætning fra DSM’s danske aktiviteter på 38,5 mia. dkk. i 
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2012 og i statistikken fra Dansk Dagligvarehandel udgør kolonialomsætning 35,5 mia. dkk. 

Forskellen på de 3 mia. dkk. må henføres til non-food delen, der består af møbel - livstil.  

Under forudsætning af at markedsandelene er uændret, kan der med fordel budgetteres hermed. 

Nedenfor fremgår udviklingen i markedsandelene for detailbranchens aktører: 

 

Figur 17 - Egen tilvirkning, kilde: Dansk Daglivarehandel - Prognose 2023 

Dansk Supermarkedsandel udgør ca. 32 % af totalmarkedet for kolonialsektoren. Det skal 

bemærkes, at denne markedsandelsrapport er opgjort med udgangspunkt i omsætningen for 

butikkerne i Danmark, hvorfor DSM udenlandske aktiviteter ikke er medtaget. Den historiske og 

forventede udvikling i markedsandelen fremgår af nedenstående oversigt:  

 

Tabel 19 - Egen tilvirkning, kilde: Dansk Dagligvarehandel - Prognose 2023 

Der fremgår et marginalt fald i DSM markedsandel på kolonialsektoren fra 2012 til 2013. Denne 

forventes dog inden for de kommende 5 år at være på et stabilt niveau. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2023

Coop 36,6% 37,0% 36,6% 37,0% 37,4% 37,7% 37,0% 36,3%

Dansk Supermarked 31,4% 31,9% 31,3% 32,1% 32,5% 31,9% 32,0% 32,6%

Dagrofa 18,6% 20,1% 19,0% 17,6% 15,6% 14,9% 13,4% 12,2%

Reitan 8,4% 5,9% 6,6% 6,9% 8,0% 9,0% 10,8% 12,1%

Lidl 1,4% 1,5% 2,1% 2,2% 2,4% 2,4% 3,0% 3,4%

Aldi 3,3% 3,3% 3,6% 3,5% 3,3% 3,2% 3,1% 2,7%

Øvrige 0,4% 0,6% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
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Med udgangspunkt i den historiske udvikling har vi nedenfor udarbejdet en opgørelse over 

DSM’s omsætning total set, dansk omsætning fordelt på kolonialvarer og møbel-livstil, samt 

udenlandsk aktivitet og forsøgt at skønne udviklingen hertil med udgangspunkt i prognoserne 

ovenfor og vores strategiske analyse:  

 

Tabel 20 - Egen tilvirkning - kilde: Dansk Supermarkedsårsrapporter 

 Den budgetterede omsætning fremgår af oversigten nedenfor: 

 

Tabel 21 - Egen tilvirkning 

Den samlede budgetterede vækst i omsætning forventes i hele budgetperioden at udgøre ca. 10 

%, hvilket dels er drevet af den samlede forventede markedsvækst baseret på den strategiske 

analyses forbrugsanalyse og prognose og ca. 1 % -points stigning i markedsandelen. DSM egne 

udmeldinger senest i 2013 årsrapporten er i tråd med vores budgettering ovenfor. 

5.2 Driftskapital 
Helt generelt kan det være svært at opstille og især for noget som aktivernes 

omsætningshastighed mv. Flere faktorer spiller ind i bestemmelsen af aktivernes 

omsætningshastighed og driftskapitalens størrelse. Herunder hvordan omsætningen udvikler sig, 

Forderling af omsætning (DKK mio.) 2009 2010 2011 2012 2013

Kolonialomsætning 33.448 33.003 34.127 35.549 35.358

Historisk omsætningsvækst n/a -1,3% 3,4% 4,2% -0,5%

Møbel-livstil 3.853 4.792 3.371 2.972 3.777

Historisk omsætningsvækst n/a 24,4% -29,7% -11,8% 27,1%

Udenlandsk omsætning 18.726 20.300 16.608 15.919 16.572

Historisk omsætningsvækst n/a 8,4% -18,2% -4,1% 4,1%

Total 56.027 58.095 54.106 54.440 55.707

Budgetteret omsætning B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 T

Kolonialomsætning 35.994 36.714 37.632 38.385 39.153 39.936

Omsætningsvækst 1,8% 2,0% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0%

Møbel-livstil 3.845 3.922 4.020 4.100 4.182 4.266

Omsætningsvækst 1,8% 2,0% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0%

Udenlandsk omsætning 16.870 17.208 17.638 17.991 18.350 18.717

Omsætningsvækst 1,8% 2,0% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0%

Total 56.710 57.844 59.290 60.476 61.685 62.919

Budgetteret omsætningsvækst 1,8% 2,0% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0%
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hvordan de fremtidige kredit- og distributionspolitikker forventes at udvikle sig mv. Fx ønsker en 

virksomhed at give mere i kredittid på deres fordringer, betyder det, at tilgodehavender stiger og 

der er mindre direkte likviditet hos selskabet. Stærke evner til at forhandle med leverandørerne, 

ikke kun omkring priser, men også om kredittiderne kan være til gavn for arbejdskapitalen. 

Nedenfor fremgår den historiske udvikling i driftskapitalen: 

 

Tabel 22 - Egen tilvirkning 

Den store stigning i årene 2011 og 2012 skyldes stigning i tilgodehavender fra tilknyttede 

virksomhed. Det kan diskuteres hvorvidt denne bør fjernes fra driftskapitalen og ses som en del 

af driftslikviditeten. Reduceres der for denne i ovenstående, vil netto driftskapital være negativ, 

hvorfor det hovedsageligt vil være varebeholdninger og leverandørgæld, der vil restere. 

Leverandørgæld er i alle år (procentuelt) højere end varebeholdningerne hvilket netto giver 

negativ driftskapital over omsætning.  

 

Tabel 23 - Egen tilvirkning 

Vores forventning til den samlede driftskapital, jf. figur 8 ovenfor er, at denne i budgetperioden i 

al væsentlighed er uændret i samme størrelsesorden af omsætning, dvs. ca. 12 % af 

omsætningen. Driftskapitalen stiger derfor beløbsmæssigt i takt med udviklingen i omsætningen, 

som denne er budgetteret med, jf. overstående afsnit. 

5.3 Investeringer 
DSM foretager løbende en række investeringer i de materielle anlægsaktiver. Investering i 

immaterielle anlægsaktiver har historisk udgjort en beskeden andel. De fremtidige investeringer 

er meget afhængige af den fremtidige strategi og særligt etablering af nye butikker.  

2009 2010 2011 2012 2013
Omsætning 56.027 58.095 54.106 54.440 55.707

Varebeholdninger 6,7% 7,5% 7,7% 7,4% 8,0%

Tilgodehavender fra salg 0% 0% 0% 0% 0%

Andre kortfristede driftsaktiver, netto 5,0% 3,9% 13,7% 12,1% 12,3%

Leverandørgæld 7,7% 7,6% 8,2% 7,6% 8,7%

Driftskapital / Omsætning 4,0% 3,8% 13,2% 11,9% 11,6%

Dansk Supermarked A/S

2009 2010 2011 2012 2013
Omsætning 56.027 58.095 54.106 54.440 55.707

Varebeholdninger 3.781 4.349 4.149 4.003 4.436

Leverandørgæld 4.312 4.423 4.413 4.126 4.853

Driftskapital / Omsætning -0,9% -0,1% -0,5% -0,2% -0,7%

Dansk Supermarked A/S



Dansk Supermarked A/S Kandidatafhandling – Cand. merc.aud  Maj 2014 

Ahmet Bayram - Mogens Grauballe Jensen 

Side 101 af 136 
 

Meromsætningen vil skabes gennem flere butikker og de øvrige forhold nævnt under 

omsætningsvæksten. Det historiske forhold mellem anlægskapitalen og omsætningen fremgår af 

oversigten nedenfor: 

 

Tabel 24 - Egen tilvirkning 

Den historiske anlægskapital / omsætning er på et forholdsvis uændret niveau på omkring 30 % 

af omsætningen. Dette niveau forventes at blive fastholdt procentuelt, hvorfor den faktiske saldo 

vil stige i takt med omsætningsvæksten. 

5.4 Driftsoverskud 
For at kunne foretage en budgettering af driftsoverskuddet skal omsætningen samt omkostninger 

budgetteres. Vi har ovenfor foretaget en budgettering af omsætningen og skal derfor foretage en 

budgettering af omkostningerne. En effektiv tilgang hertil er budgettering af EBIT-margin. 

Nedenfor fremgår den historiske EBIT-margin for DSM: 

 

Tabel 25 - Egen tilvirkning 

Det fremgår af den historiske oversigt at EBIT-marginen er forholdsvis stabil. Den 

gennemsnitlige EBIT margin udgør 3,5 %, hvor den højeste afviger med 0,6 % -point og den 

laveste med 1,1 % -point. EBITDA-marginen viser overskuddet før af- og nedskrivninger, hvor 

EBIT-marginen viser resultatet før finansielle poster og skat. EBIT-marginen er tilsvarende stabil 

i hele analyseperioden. Årsagen til at DSM har formået at fastholde en stabil EBITDA-margin 

skyldes stordriftsfordelene. Brugen af stordriftsfordelene, jf. afsnittet om leverandørernes 

forhandlingsstyrke medfører, at der fortsat kan fastholdes købspriserne og dermed fortjenesten. 

Det er vores forventning, at omkostningerne (EBITDA-marginen) vil være på niveau med den 

historiske udvikling. Effekten af stigningen i omsætningen og den stabile EBITDA-margin 

2009 2010 2011 2012 2013
Omsætning 56.027 58.095 54.106 54.440 55.707

Langfristede immaterielle aktiver 600 666 748 907 1.139

Langfristede materielle aktiver 14.453 16.122 15.529 16.811 17.723

Andre langfristede driftsaktiver, netto 113 88 134 -164 -290

Anlægskapital / Omsætning 27,1% 29,0% 30,3% 32,2% 33,3%

Dansk Supermarked A/S

2009 2010 2011 2012 2013
EBITDA-margin 5,4% 5,4% 4,6% 4,0% 5,0%

EBIT-margin 4,1% 3,9% 3,5% 2,4% 3,6%

Dansk Supermarked A/S
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betyder, at EBITDA vokser i hele analyseperioden. Budgetteret EBIT-margin forventes at være 

uændret i al væsentlighed i budgetperioden, med mindre udsving på +/- 0,2 % -point.  

Kerne andet-driftsoverskud skal tilsvarende budgetteres. Denne del af den samlede vækst i DSM 

er dog begrænset. Nedenfor fremgår den historiske udvikling i kerne andet-driftsoverskud: 

 

Tabel 26 - Egen tilvirkning 

Andelen af kerne andet-driftsoverskud er konstant i hele analyseperioden. Denne estimeres 

således til at være på et uændret niveau i budgetperioden.    

5.5 Finansieringsaktivitet 
Finansieringsaktiviteten består i hvordan selskaber formår at fremskaffe kapital til deres 

investeringer, der skal skabe omsætning. Investering i driftsaktiver, til at understøtte den 

forventede salgsudvikling, fordrer et skøn, over den sammensætning (struktur) af egenkapital og 

gæld, som virksomheden forventes at efterstræbe ved finansiering af driftsaktivernes 

kapitalbehov. I forhold til budgetteringen og den fremtidige værdiansættelse, kan 

kapitalstrukturen have en væsentlig påvirkning, idet der i budgetteringen indgår estimering af 

kapitalomkostningerne. De beregnede pengestrømme vil i vores værdiansættelsesmodel (DCF) 

blive tilbagediskonteret med den vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning, WACC. Derfor 

spiller det en afgørende rolle hvordan den fremtidige kapitalstruktur kommer til at se ud hos 

DSM.  

Den finansielle gearing (FGEAR) giver størrelsen på netto finansielle forpligtelser (NFF). Tallet 

NFF/NDA viser hvor stor en del af netto driftsaktiverne, der er finansieret gennem de finansielle 

forpligtelser. Nedenfor fremgår den historiske NFF/NDA:  

 

Tabel 27 - Egen tilvirkning; kilde: Dansk Supermarkeds årsrapporter 

2009 2010 2011 2012 2013
Core andet driftsoverskud, efter skat /salg 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4%

Dansk Supermarked A/S

2009 2010 2011 2012 2013
FGEAR 0,164 0,223 0,160 0,131 0,120

Netto driftsaktiver 17.418 19.096 23.577 24.045 25.021

Netto finansielle forpligtelser 3.486 3.175 2.705 2.798 2.451

NFF/NDA 20,0% 16,6% 11,5% 11,6% 9,8%

Dansk Supermarked A/S
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Det fremgår af ovenstående, at selskabets netto finansielle forpligtelser der er med til at 

finansiere driftsaktiverne siden 2011 er på et konstant niveau. Det kan herved konkluderes, at 

den største kilde til finansiering af investeringerne i DSM kommer gennem 

egenkapitalfinansiering (driftsfinansiering). I forbindelse med Sallings overtagelse af DSM, 

fremgår i årsrapporten, at DSM udlodder ca. 17,5 mia. dkk. i frie reserver til Salling gennem 

optagelse af lån, hvorfor de forventer højere finansieringsomkostninger, da finansieringen af 

udlodningen vil ske gennem optagelse af lån på tilsvarende beløb. Dette vil medføre en ændret 

kapitalstruktur i for DSM. De tidligere frie midler og den høje egenkapitalandel vil falde, og der 

vil være stigende fremmedfinansiering, hvorfor FGEAR vil ændre sig væsentligt samt 

NFF/NDA. Idet denne værdiansættelse opgave ikke er udarbejdet ud fra købers perspektiv, er der 

ikke taget højde for den fremtidige kapitalændring som F. Salling Gruppen vil indarbejde i DSM. 

Budgettering af den optimale kapitalstruktur er foretaget i særskilt afsnit under fastsættelse af 

diskonteringsrenten i næste kapitel, hvortil der henvises.  

5.6 Effektiv skatteprocent 
Den danske selskabsskatteprocent bliver i de kommende år trinvis nedsat som en del af den nye 

skattereform. Dette betyder at skatteomkostningen bliver lavere og dermed genereres højere 

overskud. Den trinvise nedsættelse i skatteprocenten er indarbejdet i budgetterne så den fulde 

nedsættelse til 22 % i 2016 afspejles heri.  

5.7 Opsummeret budgettering 
Nedenfor er vist de fremtidige vækst- og margin rater for de budgetterede drivere sammen med 

den forventede kapitalstruktur med udgangspunkt i budgetteringen ovenfor: 

 

Table 28 - Egen tilvirkning 

Den væsentligste ændring i forhold til den historiske performance er ændringen på 

kapitalstrukturen, der giver flere finansieringsomkostninger, som følge af den øgede belåning.  

B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 T
Salgsvækstrate 1,0% 1,7% 1,5% 1,5% 1,5% 1,7%

EBIT-margin 3,6% 3,3% 3,8% 3,5% 3,5% 3,5%

Effektiv skatteprocent på EBIT 25% 24% 22% 22% 22% 22%

Core andet driftsoverskud, efter skat /salg 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Primo arbejdskapital / salg 0,115 0,115 0,120 0,120 0,120 0,120

Primo anlægskapital / salg 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330

NFF/NDA (primo) 0,098 0,790 0,780 0,770 0,750 0,740

(EK+MIN)/NDA (primo) 0,902 0,210 0,220 0,230 0,250 0,260

Dansk Supermarked A/S
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5.7.1.1 Konklusion på budgetteringen 

Til brug for regnskabsanalysen er der foretaget budgettering af historiske finansielle regnskaber, 

for at udarbejde proforma regnskaber. Der er foretaget budgettering af den forventede omsætning 

i budgetperioden og efterfølgende terminalperiode. Gennemsnitlig vækst i omsætningens 

budgetperiode udgør 1,5 %, baseret på markedsvækst. 

Der er foretaget budgettering af driftsoverskuddet gennem EBIT-margin budgettering samt 

budgettering af driftsaktiver og kapitalstrukturen sammen med de forventede investeringer.  

I hele budgetperioden udvikler EBIT-margin og de afledte poster af hele budgetteringen sig 

positivt, hvilket vil afspejle sig i den senere værdiansættelse af de tilbagediskonterede cash 

flows.   
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6. Diskonteringsrenten 
For at finde frem til den teoretiske pris på DSM, som beskrevet i vores problemformulering, er 

det nødvendigt at tage udgangspunkt i en værdiansættelsesmodel. Vores tilgang er at tage 

udgangspunkt i to kapitalbaserede modeller, hvorved vi ønsker, at få verificeret vores tilgang. De 

modeller der vil anvendes til at beregne den teoretiske værdi af DSM er Frit Cash Flow modellen 

(FCF) og Residualoverskuds modellen (RI) - dividendemodeller.  

FCF modellens udgangspunkt er at finde frem til nutidsværdien af de fremtidige cash flows, 

baseret på det udarbejdede proformaregnskab, i forgående kapitel.  RI-modellen derimod 

fokuserer på overskuddet fra driften og ikke egentlig cash flow. Begge modeller har to måder at 

komme frem til værdien af egenkapitalen, nemlig den direkte og den indirekte metode. RI-

modellens fordel, ift. FCF modellen, er at denne udtrykker værdien af selskabet baseret på 

nettooverskuddet uden at konvertere disse til pengestrømme. Fælles for disse to modeller er at 

der foretages en tilbagediskontering af de fremtidige overskud/pengestrømme og supplerer 

hinanden. Den teoretiske værdi efter FCF og RI-modellen vil være ens. 

Det vurderes at disse to modeller er anvendelige, idet disse er mest anvendte blandt 

professionelle investorer
100

. Begge modellers brug af budgetter for fremtidige overskud 

(dividender) og pengestrømme er med til at højne kvaliteten af værdiansættelsen, eftersom alle 

væsentlige forudsætninger mv. indarbejdes heri. 

Ved en værdiansættelse der tager udgangspunkt i tilbagediskontering af fremtidige 

pengestrømme anvendes en diskonteringsrente, der afspejler det afkastkrav der forventes. Denne 

størrelse kan opgøres som størrelsen af kapitalomkostningerne for selskabet, bestående af 

egenkapitalomkostninger og låneomkostninger. Herved fås driftsaktivitetens 

kapitalomkostninger hvorved den samlede virksomhedsværdi søges beregnet. Den vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostning tager højde for ejernes og långivernes afkastkrav – WACC. 

WACC kan opgøres på følgende vis: 

      
  

 

  
      

  
   

   
     

                                                           
100

 Christian Peterse, Thomas Plenborg og Finn Schøler – Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder I 
praksis? 
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hvor 

       = vægtede gennemsnitlige omkostninger. 

  
   = markedsværdi af egenkapitalen 

  
    = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

  
   = markedsværdi af virksomheden 

   = ejernes afkastkrav 

   = finansielle omkostninger efter skat (fremmedkapitalens afkastkrav) 

For at kunne fastlægge de vægtede gennemsnitlige afkastkrav er det nødvendigt at estimere de 

enkelte elemeter, bestemt som egenkapitalomkostningerne (kravet) og fremmed 

finansieringsomkostningerne. Derudover er det nødvendigt at fastlægge kapitalstrukturen, da 

fastsættelse af WACC’en baseres på en vægtning af disse krav. Gennemgangen heraf vil 

foretages enkeltvis nedenfor, efter følgende struktur: 

 

Figur 18 - Egen tilvirkning 



Dansk Supermarked A/S Kandidatafhandling – Cand. merc.aud  Maj 2014 

Ahmet Bayram - Mogens Grauballe Jensen 

Side 107 af 136 
 

6.1 Egenkapitalomkostninger 
Ejernes afkastkrav vil ofte være svært at estimere. Der gøres en række overvejelser til brug for 

fastlæggelse af kravet hertil. Ejernes valg af placering af midler (investering) er forbundet med 

en vurdering i forhold til det afkast (return) der ønskes. Ejere vil i rigtig mange tilfælde placere 

deres midler i de steder hvor der er en høj afkast kombineret med lav risiko. Risiko frie 

investeringer giver ofte et relativt lavt afkast, da rigtig mange investorer søger herhen, hvorimod 

risikofyldte investeringer kan give betydeligt højere afkast. En metode til opgørelse af ejernes 

afkastkrav på en investering, er Capital Asset Pricing Model – CAPM. Modellen tager 

udgangspunkt i sammenhængen mellem afkastet på den enkelte virksomhed og afkastet på hele 

markedsporteføljen, set ud fra en antagelse om at investorer kræver et merafkast som 

kompensation for risikoen. CAPM modellens svaghed til brug for værdiansættelse af unoterede 

virksomheder er at denne tager udgangspunkt i markedsdata, hvilket ikke er tilgængeligt for 

DSM. Det manglende markedsdata komplicerer estimeringen af ejernes afkastkrav. Flere 

finansielle rådgivere anvender dog CAPM modellen til brug for fastsættelse af ejernes 

afkastkrav
101

. Der foretages hertil en række tilpasninger, hvor fx beta for brancheindeks 

anvendes til brug for estimering af ejernes afkastkrav ved brug af CAPM modellen. Derudover 

korrigeres for den gearede beta. Det er vores vurdering at modellen er anvendelig, eftersom vi 

tilsvarende har tænkt at foretage en række korrektioner for at denne kan afspejle kravet for en 

unoteret virksomhed. Endvidere foreslås også i investeringslitteraturen at CAPM anvendes, da 

den tilsvarende benyttes af finansielle rådgivere mv. i praksis ved værdiansættelse af unoterede 

virksomheder
102

. 

CAPM-modellen og teorien bag modellen antager, at investorerne er veldiversificerede, og at 

investorerne kun skal kompenseres for den systematiske risiko, de påtager sig. Værdiansættelsen 

af unoterede virksomheder involverer imidlertid ofte ejere, som ikke er veldiversificerede. F. 

Salling gruppens investeringer er dog spredt relativt, hvorfor formuen ikke udelukkende er 

placeret i DSM
103

. Investeringsteorien anbefaler i tilfælde hvor der er manglende diversitet, bør 

den usystematiske del af risikoen inddrages. 

                                                           
101

 Christian Peterse, Thomas Plenborg og Finn Schøler – Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder I 
praksis? 
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 Regnskabsanalyse for beslutningstagere – Christian V. Petersen og Thomas Plenborg 2005. 
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 F. Salling Invest A/S – Årsrapport 2013 samt Købmand Herman Salling Fond årsrapport. 
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Sammenhængen mellem det forventede ejerafkastkrav og markedsrisikoen kan skrives som 

følgende (CAPM): 

        [        ] 

hvor 

     = ejernes afkastkrav. 

    = risikofri rente 

   = beta (systematisk risiko) 

       = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

         = markedets risikopræmie 

Ved at opgøre ovenstående elementer vil vi forsøge at finde frem til egenkapitalkravet for 

investeringen. Gennemgangen af de enkelte elementer er foretaget nedenfor. 

6.1.1 Risikofri rente 

Den risikofri rente i CAPM modellen er det element der skal afspejle det krav ejerne kræver der 

modsvarer en rente på nul-kuponobligationer, hvor der ikke er nogen konkurs- eller 

reinvesteringsrisiko, der samtidig matcher tidshorisonten på hver af de pengestrømme, som skal 

tilbagediskonteres. Det er vigtigt, at den risikofrie rente afspejler en lang rente, så der er 

sammenhæng mellem varigheden på pengestrømme der diskonteres og inputparametrene i 

WACC’en. Det er svært at aflæse en konkret værdi af den risikofrie rente hvorfor der vil 

benyttes en proxy.  

Investeringslitteraturen anbefaler den 10-årige danske statsobligations rente til fastsættelse af den 

risikofrie rente, som proxy. Dette vil være anvendeligt ved en geografisk placering udelukkende i 

Danmark. I Danmark er der imidlertid det problem, at der kun er udstedt lange statsobligationer 

med en løbetid på henholdsvis 10 og 30 år.  De 30-årige obligationer er meget illikvide, og 

derfor har prisfastsættelsen og dermed renten ikke været et godt udtryk for en markedsrente. 

Selvom de 10-årige statsobligationer er meget likvide er renten på disse ikke vurderet som en 

god proxy for den risikofrie rente. Dette skyldes, at det er en relativ kort rente, der er på et lavt 
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niveau. Det er derfor vores vurdering, at det danske renteniveau udtrykt ved en dansk 10-årig 

statsobligation ikke er i overensstemmelse med den aktuelle og forventede fremtidige situation 

på kapitalmarkedet. 

Det skal også medtages i betragtning at DSM tilsvarende opererer på markeder uden for 

Danmarks grænser, herunder Tyskland, Polen samt Sverige. I Danmark er der ikke en 

mellemlang statsobligation på 20 år der kan benyttes til brug for fastlæggelse af den risikofrie 

rente. Tyskland vurderes at have nogenlunde samme landerisiko og samme 

inflationsforventninger som Danmark, hvorfor det vurderes at den 20-årige tyske statsobligation 

vurderes anvendelig til brug for fastlæggelse af den risikofrie rente. Ved at anvende den 20-årige 

tyske obligationsrente tages der samtidig højde for den forventede fremtidige rente, hvorfor der 

ikke behøves en korrektion af denne. Vi anvender derfor renten på den 20-årige tyske 

statsobligation på vores værdiansættelsesdato, hvorfor der ikke tages udgangspunkt i et 

gennemsnit over en historisk periode.  

Renten på den 20-årige tyske statsobligation udgjorde ved værdiansættelsesdatoen 

(offentliggørelse af salget af DSM) 2,257 %
104

.  

6.1.2 Beta 

Beta er relativt risikomål.  Betaværdien angiver den systematiske risiko, hvilket er den risiko der 

er forbundet med markedet. For beta gælder følgende: 

    Risikofri investering 

        Investeringen med mindre risiko end markedsporteføljen 

    Risiko som markedsporteføljen 

    Investering med større risiko end markedsporteføljen 

 

Beta afspejler således hvordan investeringen udvikler sig såfremt markedsporteføljen ændrer sig. 

Udgør beta fx 0,95, betyder det at når markedsporteføljen stiger med 1 så vil investeringens 

afkast kun stige med 0,95, hvorimod hvis markedet falder med 1 så vil investeringen kun falde 

med 0,95 i afkast. 
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Beta beregnes i praksis på baggrund af de historiske samvariation mellem afkast på en given 

aktieindeks og på virksomhedens specifikke aktie. Den store udfordring i forhold til DSM er 

således at der ikke eksisterer nogen noteret aktiepris, der samtidig kan sammenholdes med et 

sammenligneligt indeks. Endnu mere udfordrende er det at der ikke er findes et dansk 

repræsenteret markedsindeks for fødevarebranchen, idet der ikke er noterede aktier for 

dagligvarehandelsvirksomheder i Danmark. Hverken COOP, Dagrofa, Lidl eller Aldi i Danmark 

er børsnoteret. Endvidere opgør disse virksomheder ikke deres beta-værdier, hvorfor der ikke 

kan benyttes benchmarks.  

En måde at tage hensyn til den manglende likviditet og/eller manglende mulighed for kursdata er 

at anvende beta-estimater for sammenlignelige selskaber. Under antagelse om et effektivt 

kapitalmarked og en tilstrækkelig god likviditet i de sammenlignelige selskabers aktier, kan vi 

herved undgå ovenstående problematik. Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i gennemsnit 

beta for sammenlignelige selskaber i Europa, med udgangspunkt i ekstern opgørelse udarbejdet 

af Aswath Damodaran
105

. Følgende fremgår for dagligvarevirksomheder: 

 

Tabel 29 - Kilde: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/   - under "Data Sets" 

Det fremgår af ovenstående at de europæiske selskabers gennemsnitlige beta udgør 0,95, hvor 

dette på globalt plan udgør 0,9. Beregningen ovenfor er foretaget på 16 selskaber inden for 

dagligvarehandelsbranchen (Retail – Grocery and Food), hvilket vurderes at være mest 

repræsentativ for DSM. Dagligvaremarkedet er kendetegnet ved kortvarige forbrugsgoder og 

nødvendighedsvarer, som beskrevet under den strategiske analyse ovenfor. Beta værdien for 

sådanne grupper må antages at være under 1. Dette betyder helt konkret for DSM, at DSM er 

mindre påvirket af udsving i konjunkturændringer. Mindre turbulente markeder såsom 

dagligvarebranchen er kendetegnet ved beta under 1. Store risikofyldte brancher og investeringer 

er forbundet med beta over 1, fx biotech branchen.  

Endvidere fremgår ugearet beta for de 16 selskaber, der er vurderet repræsentativ for DSM. Beta 

ugearet er beta for et fuldt egenkapitalfinansieret selskab. Ugearet beta for de europæiske 
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Indsutri Region Antal selskaber Gns. ugearede beta Gns. gearet beta Gns. korrl. Total ugearet beta Total gearet beta

Dagligvare selskaber Europa 34 0,61 0,95 29,5% 2,07 3,22

Dagligvare selskaber Verden 115 0,59 0,90 19,5% 3,05 4,61

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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dagligvarehandels aktører udgør 0,61. Det er derfor nødvendigt at foretage en justering af den 

ugearede beta således den passer til DSM kapitalstruktur. Den store forskel mellem gearet og 

ugearet beta, må ses i forhold til kapitalstrukturen. Markedsgennemsnittet for kapitalstrukturen 

og den på baggrund heraf opgjorte beta på 0,95 må anses for værende det bedste estimat på 

optimal kapitalstruktur, hvorfor vi vil benytte denne størrelse. Dette skal ses i sammenhæng med 

at fastlæggelse af target kapitalstrukturen for unoterede virksomheder er problematisk, da 

markedspriser for egenkapital og gæld ikke kendes. Derfor benyttes branchens gennemsnit i 

vores tilfælde.  

6.1.3 Markedsrisikopræmien 

Markedsrisikopræmien beregnes som forskellen mellem aktiemarkedets afkast og investering i 

risikofrie investeringer. Dette tillæg er det investorerne kræver for, at investere i aktier relativt til 

at investere i risikofrie aktiver (statsobligationer). Investeringslitteraturen tilskriver flere metoder 

til at opgøre denne del af CAPM modellen 1) den historiske tilgang 2) og ved at spørge en række 

investorer, omkring deres forventning/krav.  

Den historiske tilgang, ex-post metode, undersøger forskellen mellem det historiske afkast på 

aktiemarkedet og det historiske afkast på risikofrie investeringer, som vi ovenfor har defineret 

som den tyske 20-årige statsobligation tilbage i tid. Den største svaghed ved denne tilgang, er at 

historiske afkast (markedsrisikopræmie) for Danmark fremgår af nedenstående oversigt: 

 

Figur 19 - kilde:  

https://www.nationalbanken.dk/C1256BE9004F6416/side/The_Equity_Risk_Premium_0103/$file/2003_mon1_the75.pdf  

https://www.nationalbanken.dk/C1256BE9004F6416/side/The_Equity_Risk_Premium_0103/$file/2003_mon1_the75.pdf
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Ovenstående viser, at det historiske afkast har udgjort 5,2 %, hvad angår danske investeringer. 

Det historiske afkast, kan endvidere sammenholdes med globale aktiemarkeders afkast, for at 

vurdere hvorvidt udviklingen i Danmark står over for det globale marked.  

 

Figur 20 - Kilde: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html  

Aswath Damodaran har opgjort det historiske afkast for perioden 1928 – 2013. Tilsvarende har 

han opgjort for en mellemlang periode og en kort periodes afkast. Det gennemsnitlige afkast for 

den lange periode udgør ca. 5 % hvad angår geometriske og aritmetisk gennemsnit. 

Efter vores vurdering er det ikke den historiske størrelse af markedsrisikopræmien der er 

afgørende for værdiansættelsen af DSM, men den fremtidige forventede markedsrisikopræmie, 

som investorerne kræver. PwC foretager årligt en undersøgelse af markedets risikopræmie. 

Denne undersøgelse er bygget op som rundspørge hvor en række institutionelle rådgivere 

spørges om deres forventning til markedsrisikopræmien. En ex-ante tilgang vurderes at være 

mest hensigtsmæssigt i værdiansættelsesøjemed, da den fremtidige værdi krav til afkast ønskes 

estimeret
106

.  

PwC har i december 2013 og januar 2014 gennemført en undersøgelse blandt 24 

investeringsbanker, corporate finance rådgivere, PE-fonde mv. Svarprocenten udgjorde 58 % 

svarende til 14 besvarelser. Baseret på undersøgelsen og rundspørgen, udgør den gennemsnitlige 

markedsrisikopræmie 5,3 %. Den historiske udvikling i markedsrisikopræmien baseret på PwC’s 

rundspørgen fremgår af nedenstående oversigt: 
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 http://www.pwc.dk/da/vaerdiansaettelse/assets/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html
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Figur 21 - PwC 2013 - Markedsrisikopræmie undersøgelse 

Det er bemærkelsesværdigt at for perioden 2008 – 2013, hvor renteniveauet har været faldende 

generelt set, så har der været en tendens til stigende tillæg til markedsrisikopræmien. Sjovt disse 

to elementer er en del af opgørelsen af ejernes afkastkrav. Faldende renteniveau, vil såfremt 

uændret beta og markedsrisikopræmie medføre lavere ejer afkastkrav, jf. formlen ovenfor. 

Eftersom markedsrisikopræmien er steget i mellemtiden, må ejernes afkastkrav så være uændret i 

al væsentlighed gennem 2009-2013? Beta værdien ændrer sig tilsvarende også, hvorfor det 

samlede afkastkrav naturligvis ændrer sig forskelligt uafhængigt af forholdet mellem 

renteniveauet på risikofrie investeringer og markedsrisikopræmien. 

Vores niveau for markedsrisikopræmien til brug for værdiansættelsen vil basere sig på markedets 

forventning til fremtidig afkast, nemlig de 5,3 %. 

6.1.4 Sammendrag 

Vi har foretaget en gennemgang af de enkelte elementer i opgørelse af ejernes forventede 

afkastkrav ved investeringen i DSM. Nedenfor fremgår en opsummering af de enkelte elementer 

og den samlede størrelse på ejernes afkastkrav: 

 

Tabel 30 - Egen tilvirkning 

 

Risikofri rente Beta Markedsrisikopræmie Ejernes afkastkrav
2,257% 0,95 5,3% 7,29%
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6.2 Fremmedkapitalens omkostninger 
DSM samlede markedsværdi søges at findes gennem fastsættelse af driftens 

kapitalomkostninger. Det andet led i formlen, jf. ovenfor, er fastlæggelse af fremmedkapitalens 

afkastkrav. I investeringsteorien skal denne størrelse fastsættes efter skat, idet pengestrømme fra 

virksomheden måles efter skat. Overordnet set bør afkastkravet for dette led baseres på den 

løbende markedsrente, dvs. den rente som virksomheden låner til. Opgørelsen af 

fremmedkapitalens afkastkrav kan opgøres som følgende: 

   (     )         

hvor: 

   = finansielle forpligtelsers afkastkrav 

   = risikofri rente 

   = selskabsspecifikt risikotillæg 

   = selskabsskatteprocent 

Den risikofri rente er tidligere ovenfor opgjort under ejernes afkastkrav til 2,257 %. 

Selskabsskatteprocenten er tilsvarende estimeret ved budgetteringen, til 22 % (trinvise 

nedsættelse af selskabsskatteprocenten som følge af den nye skattereform i 2013).  

Selskabsspecifikt risikotillæg er ofte en svær størrelse at fastsætte, idet den bl.a. kræver en 

kreditrating af selskabet. Dette vanskeliggør en egentlig størrelse af risikotillægget for den 

unoterede virksomhed som DSM. En anden tilgang til at fastlægge selskabsspecifikt risikotillæg 

er lånerenten i DSM. DSM’s finansielle forpligtelser og finansieringsomkostninger i gennem 

analyseperioden fremgår nedenfor: 

 

Tabel 31 - Egen tilvirkning 

Dansk Supermarked 2009 2010 2011 2012 2013
Finansielle forpligtelser 4.190 3.823 3.302 3.346 2.967

Andre finansielle omkostninger 98 165 158 89 124

Lånerente 2,9% 4,1% 4,4% 2,7% 3,9%
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Den gennemsnitlige lånerente udgør ca. 3,6 % i gennem analyseperioden. Variansen hertil er 

ikke stor, da den er inden for et spænd på ca. 0,8 % -point.  

Et alternativ til det selskabsspecifikke risikotillæg er anvendelse af et landespecifikt risikotillæg. 

Moody’s foretager løbende ratings af alle lande og fastlægger et landespecifikt risikotillæg. 

Danmark har i henhold til rating fra Moody’s fået en rating ”Aaa” hvilket giver et landespecifikt 

risikotillæg på 0,12 %
107

. Niveauet i forhold til DSM vurderes for værende lavt og det 

selskabsspecifikke på i gennemsnit 3,6 % i analyseperioden vurderes mest hensigtsmæssigt. 

Det er vores vurdering at dette niveau er repræsentativt for DSM set i lyset af den finansielle 

position historisk. Nedenfor har vi på baggrund af gennemgangen af de enkelte elementer i 

fremmedkapitalens afkastkrav opgjort denne. 

 

Tabel 32 - Egen tilvirkning 

6.3 Kapitalstruktur 
Til brug for opgørelse af de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, WACC, er det 

nødvendigt med en repræsentativ kapitalstruktur. Ved beregning af en virksomheds 

kapitalstruktur anvendes markedsværdier. Dette medfører dog et problem for DSM, idet 

selskabet ikke er børsnoteret. Det er derfor nødvendigt at anvende nogle skøn for 

markedsværdien af henholdsvis egenkapitalen og den rentebærende gæld (finansielle 

forpligtelser). I praksis, ved værdiansættelser, er der tre metoder til at opgøre kapitalstrukturen 

på: 

1. virksomhedens målsatte (target) kapitalstruktur 

2. Kapitalstruktur for sammenlignelige selskaber 

3. Iterationsmetoden 

DSM har ikke oplyst om deres langsigtede kapitalstruktur generelt i årsrapporterne. Historisk set 

har der ikke været væsentlige gældsforpligtelser. I årsrapporten for 2013 fremgår at ledelsen som 

led i finansieringen af F. Sallings overtagelse af DSM vil foretage en udlodning fra DSM til F. 
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 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/  (Updated Data – afsnit “Risk Premiums for Other Markets”) 

Risikofri rente Risikotillæg Skat Fremmedkapitalens afkastkrav
2,257% 3,60% 22,0% 4,57%

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Salling der derefter kan foretage betaling til A. P. Møller Mærsk. Denne udlodning vil ske på 

baggrund af optagelse af lån i DSM, hvorved der vil være ca. 17 mia. DKK i gæld hos DSM. Idet 

afhandlingen ikke har til hensigt at foretage en vurdering ud fra købers perspektiv, ser vi bort fra 

denne størrelse. 

Kapitalstrukturen for sammenlignelige selskaber vil tage udgangspunkt i børsnoterede selskaber. 

Dette er dog ikke muligt for DSM, med sammenlignelige danske detailhandlere, idet der ikke er 

børsnoterede danske detailhandlere. Et alternativ er at se på udenlandske sammenlignelige 

virksomheder og vurdere kapitalstrukturen. Denne fremgangsmåde kan være med til at øge støjet 

i datagrundlaget. Dette skyldes at der kan være landespecifikke risici. I forhold til vores 

værdiansættelse af DSM har vi valgt at tage udgangspunkt i gennemsnittet for branchen.  

 

Figur 22 - branchegennemsnit kapitalstruktur. Kilde www.damodaran.com  

Oversigten ovenfor er udarbejdet af Damodaran og er fra januar 2014. Denne viser at der i Retail 

branchen er en gennemsnits egenkapital på ca. 54 % mod 46 % gældsfinansiering. Nedenfor 

fremgår fordelingen af kapitalstrukturen (historisk) DSM:  

 

Tabel 33 - Egen tilvirkning 

Den historiske og branchegennemsnittet kapitalstruktur er meget sammenfaldende. Til brug for 

vores beregning af diskonteringsrenten vil vi tage udgangspunkt i ca. 70 % egenkapital og 30 % 

fremmedkapitalsfinansiering. I flere lærer bøger anbefales tilsvarende en optimal kapitalstruktur 

på 70 / 30.  

6.4 Illikviditet 
I forhold til børsnoterede aktier hvor der er likviditet i aktien, vil der for unoterede virksomheder 

være en manglende likviditet i aktien. Dette kan medføre en række problemer i forbindelse med 

Dansk Supermarked 2009 2010 2011 2012 2013
Ordinær egenkapital 13.825 15.781 20.709 21.247 22.570

SAMLEDE AKTIVER 25.679 27.433 31.079 31.481 33.358

Soliditetsgrad 53,84% 57,53% 66,63% 67,49% 67,66%

http://www.damodaran.com/
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værdiansættelsen af aktien. Manglende likviditet i en aktie/virksomhed referer til de 

omkostninger og problemer, der er forbundet med at konvertere en aktie eller aktivt til kontanter. 

Flere undersøgelser har vist at aktiehandlere, finansielle rådgivere mv. tillægger et 

illikviditetspræmie på ejer afkastkravet, som kompensation for den manglende illikviditet
108

. 

Justering af den manglende illikviditet sker ofte ud fra en subjektiv vurdering fra investor. Der er 

to forskellige metoder hvorpå der forsøges at kompensere for den manglende likviditet i aktien 

fra investors side. Den ene er gennem tillæg til ejernes afkastkrav eller ved at fratrække 

illikviditetsrabat fra den estimerede værdi. Tillægget til illikviditeten har historisk udgjort 

mellem 1-3 % hvor rabatten har været helt op til 30 % af den estimerede værdi. Denne præmie er 

således med til at give en markant lavere værdi på den estimere værdi, som følge af illikviditet. I 

vores værdiansættelse af DSM er det derfor nødvendigt at foretage en kompensation for den 

manglende illikviditet. En rabat på ca. 10 % er vores vurdering som kompensation for den 

manglende illikviditet.  

6.5 Brug af ekspert 
Under metode afsnittet nævnte vi at vi ville sammenholde vores estimater med 

branchegennemsnit hvilket løbende er foretaget ovenfor for både ejernes afkastkrav og 

fremmedkapitalens afkastkrav. Endvidere anførte vi at vi ville gennemgå de enkelte elementer 

med Philip Krogh-Jacobsen, Senior Consultant fra PwC’s værdiansættelses afdeling.  

Vores antagelser og grundlag for en række af de vurderinger der er foretaget til brug for 

fastlæggelse af diskonteringsrenten er Philip Krogh-Jacobsen overordnet enig i. Philip nævner at 

diskonteringsfaktoren er en svær størrelse at estimere og der ikke er ikke en fast ramme for 

størrelsen af WACC for en given branche eller marked. PwC’s anbefaling er niveauet mellem 8-

10 % i WACC generelt set. Philip nævner endvidere at vores antagelser sådan set r rimelige nok, 

selvom det ved første øjekast kan virke som relativt lavt. Dagligvarehandelsbranchen er en 

fortsat stabil forretning med samtidig stabile overskud og pengestrømme. Illikviditetsrabatten er 

en svær størrelse og deres anvendte i branchen er ofte mellem 20-25 %, men nævner samtidig, at 

i forhold til den af os anvendte på 10 % godt kan anvendes ud fra en vurdering af Dansk 

Supermarkeds størrelse. 
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 Regnskabsanalyse for beslutningstagere – Christian V. Petersen og Thomas Plenborg side223, afsnit 2. 
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Ofte anvender revisionshuset i forhold til den risikofri rente at der tages udgangspunkt i den 10-

årige danske statsobligationsrente, hvor vi har argumenteret for den tyske 20-årige 

statsobligation, ud fra det synspunkt at det er mere retvisende i forhold til afkastet. 

6.6 Opsummering – diskonteringsrente 
Vi har opgjort ejernes afkastkrav samt fremmedkapitalens afkastkrav. Endvidere har vi opgjort 

target kapitalstrukturen. Vi har på baggrund heraf beregnet diskonteringsrenten, med 

udgangspunkt i formlen indledningsvis i kapitlet: 

 

Figur 23 - Egen tilvirkning 

Det fremgår af ovenstående at diskonteringsrente til brug for værdiansættelsen udgør 6,5 %. Vi 

har sammenholdt denne størrelse med branchens historiske gennemsnit for Retail branchen på 

verdensplan, med udgangspunkt i data fra Damodaran: 

 

Figur 24 - Kilde: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ - Data sets – “Cost of Capital by Industry Sector”.  

Sammenholdt med branchens gennemsnit er det vores vurdering at 6,5 % i diskonteringsrente 

vurderes rimeligt til den videre værdiansættelse.  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/


Dansk Supermarked A/S Kandidatafhandling – Cand. merc.aud  Maj 2014 

Ahmet Bayram - Mogens Grauballe Jensen 

Side 119 af 136 
 

7. Værdiansættelse 
Værdiansættelse af selskaber kan tage udgangspunkt i en række modeller. Der findes de relative 

og absolutte værdiansættelsesmodeller. De relative værdiansættelsesmodeller involverer ikke den 

fremtidige budgettering, hvorimod den absolutte tilgang gør brug af budgettering, der indeholder 

bred information og overvejelser omkring de fremtidige strategier mv. Investorer der 

værdiansætter efter den absolutte tilgang, skal beslutte hvilken model der vil gøres brug af til 

værdiansættelsen. I investeringsteorien skelnes mellem den direkte og den indirekte metode, 

hvor de direkte modeller går efter at opgøre aktionærværdien som er egenkapitalen gennem de 

budgetterede pengestrømme der tilfalder aktionærerne. Indirekte modeller går på at opgøre den 

samlede virksomhedsværdi for derefter at fratrække fremmedkapitalen (långivernes 

tilgodehavender) for at komme til aktionærernes værdi. Vores tilgang, har som beskrevet 

tidligere, været anvendelse af den absolutte metode.  

En absolut værdiansættelsesmodel søger at finde virksomhedens samlede værdi, 

fundamentalværdien. De modeller der ofte anvendes til brug for værdiansættelse, ud fra en 

absolut tilgang, er nutidsværdimodeller. Disse modeller tager ofte udgangspunkt i 

residualoverskud (dividender) eller frie pengestrømme.  

Vores tilgang til værdiansættelsen af DSM er at finde den samlede virksomhedsværdi for 

derefter at finde frem til egenkapitalværdien. Vi ønsker derfor at tage udgangspunkt i de 

modeller med beregning af nutidsværdien ud fra totaloverskud samt samlede pengestrømme. For 

at finde den bedste estimerede værdi samt sammenholde flere modeller har vi valgt at tage 

udgangspunkt i RI modellen (Residualindkomst) og FCF modellen (frit cash flow til alle 

investorer).  

Vores argument for ikke at tage udgangspunkt i DCF-modellen og RIDO-modellen skal ses i 

lyset af, at der dels ligger en rigtig stor værdi i terminalperioden (ofte mellem 70-80 % af 

virksomhedsværdien) hvor denne periode kan være svært at estimere så retvisende for en 

”uendelig” periode. Derudover har vi vurderet det mest hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i 

en egenkapitalvægtet modellen, da stor del af virksomhedsværdien er at finde i egenkapitalen for 

DSM vedkommende.  
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Residualindkomstmodellens (også kaldet EVA – Economic Value Added) udgangspunkt er de 

værdier der fremgår i årsregnskaberne, efter den regnskabspraksis regnskabet er aflagt efter. 

Ifølge denne model foregår hovedparten af værdiansættelsen i regnskabspraksis. Fordelen ved RI 

modellen er bl.a. at terminalværdien udgør et mindre andel end i andre modeller, den bygger på 

disponible regnskabsdata, kan anvendes selvom der ikke udbetales udbytte og eller ej er positivt 

cash flow i de kommende år, samt i tilfælde hvor cash flow kan være svært at estimere. Modellen 

er kritiseret ved at den kan bygge på regnskabsinformationer der kan være påvirket af ledelsen 

(regnskabsmanipulation).  

Frit cash flow modellen tager udgangspunkt i de frie pengestrømme. Denne model forudsætter at 

der er udarbejdet kvalitative budgetter, på baggrund af en indledende informationssøgning og 

kendskab til virksomheden og dennes branche den operer i. Årsrapporter er alene rådata i 

forbindelse med budgetteringen af det fremtidige cash flow. 

Med udgangspunkt i budgetteringen og fastlæggelsen af diskonteringsrenten, har vi nedenfor 

værdiansat DSM ud fra de to modeller: 

Residualindkomstmodellen 

 

Tabel 34 - Egen tilvirkning 

Budgetperiode Termialår

RI Modellen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NO 1.738 1.707 1.999 1.890 1.897 1.916 1.954

EK, primo 22.570 22.652 22.678 22.588 20.819 19.819 20.216

RI 587 552 842 738 835 905 923

PV RI 559 500 726 605 651 671 652

PV Budgetperiode 3.040

PV TV 22.762

Værdi af egenkapital 48.372

Minoritetsinteresser

Værdi af ordinær egenkapital 48.372

Værdi per aktie 48.372
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Frit cash flow modellen 

 

Tabel 35 - Egen tilvirkning 

Den opgjorte værdi ud fra såvel RI-modellen og FCF-modellen udgør 48,4 mia. dkk. Dette er 

med udgangspunkt i budgetteringen og opstilling af proforma-regnskaberne. I ovenstående er 

egenkapitalværdien opgjort, dvs. netto finansielle forpligtelser er fratrukket (der er ingen 

minoriteter). Vores udgangspunkt har været primo egenkapital hvortil der er tillagt det fremtidige 

overskud dels gennem residualindkomst og det frie cash flow.  

I forhold til ovenstående beregning, mangler der at blive taget højde for illikviditetsrabatten på 

10 %, som bestemt tidligere under fastsættelse af diskonteringen. Fratrækkes illikviditetsrabatten 

fås en samlet værdi af egenkapitalen på 43,5 mia. dkk. som værdien af DSM.  

Den opgjorte værdi af transaktionen mellem APMM og F. Salling for egenkapitalen udgør 46 

mia. dkk
109

. Der er således en fornuftig sammenhæng mellem den teoretiske og den handlede 

værdi mellem parterne. 

Denne merværdi må kunne tilskrives de forventede synergier der muligvis vil kunne skabes 

gennem det nye ejerskab samt endnu flere stordriftsfordele. En anden årsag til at den teoretiske 

pris afviger fra den forhandlede pris, må kunne til skønnes almindelige forhandlinger. Der 

forhandles mellem parterne bag lukkede døre og vi som udeforstående ikke har mulighed for, at 

få indsigt i. Grundet vores manglende kendskab til fremtidige strategier og planer for involvering 

af de fordele F. Salling har gennem deres lederskab, er det vores vurdering at den beregnede 

teoretiske værdi harmoniserer fornuftigt med den opgjorte værdi.  
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 A.P. Møller Mærsk A/S – Divistment of stake in Dansk Supermarked Group – 7 January 2014 - presentation 

Budgetperiode Termialår

FCFE Modellen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FCFE 1.657 1.680 2.090 3.659 2.896 1.519 22.170

PV FCFE 1.576 1.521 1.800 2.999 2.259 1.127 15.651

PV budgetperiode 10.155

PV TV 38.218

Værdi af egenkapital 48.372

Minoritetsinteresser

Værdi af ordinær egenkapital 48.372

Værdi per aktie 48.372



Dansk Supermarked A/S Kandidatafhandling – Cand. merc.aud  Maj 2014 

Ahmet Bayram - Mogens Grauballe Jensen 

Side 122 af 136 
 

7.1 Følsomhedsanalyse  
Ved udarbejdelse af værdiansættelser er det en god ide at vurdere hvor følsomhed værdien er 

over for ændringer i en række nøgleparametre. Denne følsomhed udarbejdes idet der undervejs i 

afhandling er foretaget en række subjektive vurderinger, der i høj grad kan være med til at 

påvirke den estimerede værdi af DSM. Vores værdiansættelse er foretaget med udgangspunkt i 

base scenario, hvorfor en række alternative udfald bør overvejes. Ændringer i forskellige 

parametre kan være med til at indikere hvor robust værdien er under en række alternative 

forudsætninger. Følsomhedsanalysen er et godt værktøj for investor til at vurdere hvor stor risiko 

der kan være i en investering ud fra de primære forudsætninger. Ofte kan det være svært at 

omdanne informationen fra den strategiske analyse i værdiansættelsen til tal, og dermed input i 

budgetteringen og proforma regnskaberne, hvorfor følsomhedsanalysen er et godt værktøj til at 

belyse eventuelle usikkerheder fra den stratetiske analyse.  

De væsentligste driver i denne værdiansættelsen er budgetteringen af omsætningsvæksten, EBIT-

marginen, ejernes afkastkrav og fremmed kapitalens afkastkrav. Vi vil derfor foretage en 

følsomhedsanalyse på de enkelte elementer for sig og vurdere deres påvirkning på den teoretiske 

værdi af DSM. 

7.1.1.1 Omsætningsvækst – følsomhed 

DSM historiske omsætning har været stigende gennem analyseperioden. Vi har på baggrund af 

den historiske vækst, kombination af informationen fra den strategiske analyse forudsat en 

marginalvækst i budget og terminalperioden. Omsætningsvæksten har i perioder været 

svingende, hvorfor en følsomhedsanalyse på den budgetterede omsætning kan være med til at 

give en indikation af hvordan værdien af DSM vil se ud i forskellige scenarier for omsætningen. 

Særligt har salget af Netto England medført faldende omsætning, når der ses på totalen. 

Nedenfor fremgår hvordan værdien af DSM vil se ud såfremt omsætningsvæksten simuleres med 

en ændring på 0,5 % -point i positiv og negativ retning: 

 

Tabel 36 - Egen tilvirkning 

Ændring i omsætningsvækst (%- point) -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%
Værdi af egenkapital 37.695 39.494 41.731 44.591 48.372 53.609 61.341 73.905 97.893

Ændring i værdi -10.677 -8.878 -6.641 -3.781 0 5.237 12.969 25.533 49.521

Ændring % -22,1% -18,4% -13,7% -7,8% 0,0% 10,8% 26,8% 52,8% 102,4%
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En vækst på 2 % -point yderligere i den samlede omsætningsvækst, svarer til en forøgelse af 

egenkapitalværdien på 49,5 mia. dkk. hvilket, er det dobbelte af den estimere værdi ud fra base 

scenario. Dette indikerer at værdiansættelsen er relativt følsom over for mindre ændringer. Dette 

understreger derfor vigtigheden af en så grundig vurdering som overhovedet muligt, da selv små 

udsving kan være med til at påvirke værdien signifikant. 

7.1.1.2 EBIT-margin – følsomhed 

EBIT-margin på 3,5 % historisk set (gennemsnitlig), har været mere eller mindre konstant 

(marginale udsving) henover analyseperioden. EBIT niveauet i budgetteringen udgør ca. 3,5 %. 

EBIT-niveauet er forholdsvis lavt for DSM, hvilket generelt ses i branchen for 

detailhandelsvirksomheder. Dette medvirker til at der skal skabes en høj omsætningshastighed 

hvorved der skal skabes pengestrømme. Den lave EBIT-margin er derfor en vigtig faktor, idet 

denne, såfremt den bliver marginalt mindre, vil kunne have en signifikant betydning for de 

fremtidige cash flows. Nedenfor fremgår en følsomhedsanalyse hvor EBIT-marginen er ændret 

med +/- 0,5 % -point (i stigende og faldende intervaller): 

 

Tabel 37 - Egen tilvirkning 

2 % -points ændring i EBIT-marginen fører til en ændring på ca. 29 mia. dkk. af 

egenkapitalværdien. Dette svarer til en procentuel ændring på ca. 59 % af den estimerede værdi 

ud fra base scenario. Dette indikerer i lighed med omsætningsvæksten at værdien er følsom over 

for ændringer i EBIT-marginen.   

7.1.1.3 Diskonteringsrenten – følsomhed 

Tilbagediskonteringen af de fremtidige overskud og pengestrømme ved brug af en given 

diskonteringsrente kan være væsentlig i en værdiansættelse. Marginale ændringer kan føre til 

væsentlige ændringer i den teoretiske værdi. Diskonteringsrenten blev tidligere estimeret til 6,5 

% hvor branchegennemsnittet på verdensplan udgjorde 6,33 %. Nedenfor har vi udarbejdet en 

oversigt der viser ændringen i den teoretiske værdi af DSM, såfremt diskonteringsrenten ændres 

med +/- 0,5 % -point (i stigende og faldende intervaller): 

Ændring i EBIT-margin (%- point) -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%
Værdi af egenkapital 19.746 26.902 34.059 41.216 48.372 55.529 62.686 69.843 76.999

Ændring i værdi -28.626 -21.470 -14.313 -7.156 0 7.157 14.314 21.471 28.627

Ændring % -59,2% -44,4% -29,6% -14,8% 0,0% 14,8% 29,6% 44,4% 59,2%
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Tabel 38 - Egen tilvirkning 

Ændringen i diskonteringsrenten på 0,5 % -point medfører ændringer i den estimerede værdi på 

ca. 10-20 %. Diskonteringsrenten vægter tilsvarende som omsætningen og EBIT-marginen 

signifikant i estimeringen af den teoretiske værdi. Den estimerede ændring på 0,5 % skal ses i 

forhold til de skønsmæssige vurderinger der er lavet i forbindelse med opgørelsen af 

diskonteringsrentens forskellige elementer, herunder ejernes afkastkraves risiko fri rente, beta, 

markedsrisikopræmie fremmedkapitalens afkastkrav herunder det selskabsspecifikke 

risikotillæg. Der kan således være flere faktorer der påvirker DSM diskonteringsrente.  

For at skabe et bedre overblik over ændringen og effekten af ændringen i de forskellige 

parametre er der nedenfor udarbejdet en samlet oversigt over hvor stor effekten er ved 0,5 % -

points ændring i hhv. omsætningsvæksten, EBIT-marginen samt diskonteringsrenten, der er 

vurderet som de væsentligste elementer: 

 

Figur 25 - Egen tilvirkning 

 Det ses af ovenstående at den største ændring (ved en 0,5 % -points ændring i elementerne) på 

egenkapitalværdien sker i positiv retning ved en omsætningsvækst og i negativ retning ved 

Ændring i Diskonteringsrenten (%- point) -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%
Værdi af egenkapital 87.173 72.520 62.132 54.380 48.372 43.578 39.662 36.401 33.644

Ændring i værdi 38.801 24.148 13.760 6.008 0 -4.794 -8.710 -11.971 -14.728

Ændring % 80,2% 49,9% 28,4% 12,4% 0,0% -9,9% -18,0% -24,7% -30,4%
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EBIT-margin ændring. Det er bemærkelsesværdigt at alle faktorer har en væsentlig indflydelse 

såvel i positiv som i negativ retning. 

7.2 Opsummering værdiansættelse 

Den teoretiske værdi af DSM er med udgangspunkt i den udarbejdede budgettering samt 

opstillede diskonteringsrenten opgjort til ca. 43,5 mia. dkk. efter illikviditetsrabatten. Vi har taget 

udgangspunkt i RI-modellen og FCF-modellen til brug for værdiansættelsen af DSM – hvilket er 

kapitalværdibaserede modeller hvor fremtidige overskud/pengestrømme er tilbagediskonteret til 

nutidsværdi.  

Den estimerede værdi er forholdsvis følsom over for ændringer i en række af de nøgleparametre 

vi har vurderet som værende signifikante ved værdiansættelsen. Den største ændring i den 

estimerede værdi for DSM (positiv) sker gennem vækst i omsætningen og den største ændring 

negativt gennem faldende EBIT-margin. Dette betyder at de forudsætninger der dannes til grund 

for værdiansættelsen skal fastsættes med forsigtighed, da disse har en signifikant afgørelse for 

den fastsatte pris.    
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8. Konklusion 
Et af Danmark historiens største virksomhedshandler inden for dagligvaresektoren fandt sted 7. 

januar 2014 hvor A. P. Møller Mærsk frasolgte Dansk Supermarked Gruppen til F. Salling 

Gruppen til en pris af 46 mia. dkk. for egenkapitalværdien. Hvordan mon den teoretiske pris 

harmonerede med den faktiske salgspris?  

Udgangspunkt for vores afhandling har været at udføre en struktureret værdiansættelse af Dansk 

Supermarked som investeringsobjekt uafhængigt af APMM og F. Salling. Værdiansættelsens 

udgangspunkt har været de tre faser for en klassisk værdiansættelse, hvor der blev foretaget en 

analyse af den historiske udvikling, efterfulgt af en struktureret budgettering, samt afslutningsvis 

en værdiansættelse af Dansk Supermarked.  

Den historiske analyse har haft til formål at belyse de finansielle samt ikke-finansielle 

værdidrivere for Dansk Supermarkeds værdiskabelse.  

Den strategiske analyse har haft fokus på omverdensfaktorerne, herunder makroøkonomiske og 

mikro økonomiske forhold, der påvirker Dansk Supermarkeds værdiskabelse. Den strategiske 

analyse mundede ud i det forhold at Dansk Supermarked Gruppen står godt rustet til fremtidens 

udfordringer gennem de styrker og muligheder der er for virksomheden. Af væsentlige styrker og 

muligheder kan nævnes deres gode forhandlingsposition over for leverandørerne, markedsandel 

for alle tre segmenter, internet butik for Føtex og Bilka, planlovens regulering af butiksstørrelse 

(hypermarkeder) samt stigende disponibel indkomst. 

Dagligvarebranchen er kendetegnet ved minimale skifteomkostninger, grundet utallige 

substituerende produktet. Tendens hos køber indikerer i retning af mere discountvarer, hvor 

fortjenesten er lavere og skifteomkostninger tilsvarende lavere for forbrugerne. Denne udvikling 

tegner i retning af hårdere konkurrence på markedet. For at forhøje disse skifteomkostninger og 

fastholde deres kundegrundlag, har Dansk Supermarked udvidet deres Private label sortiment. 

De finansielle værdidrivere blev analyseret gennem en struktureret regnskabsanalyse. DSM har i 

analyseperioden haft en stabil EBIT-margin på ca. 3,5 %, høj omsætningshastighed samt positive 

pengestrømme. Udviklingen i omsætningen har været præget af frasalget af Netto England. 

Bemærkelsesværdigt har det været at se på fordelingen af omsætningen fra Danmark og udlandet 

samt resultatet fra Danmark og udlandet. 70 % af omsætningen genereres i Danmark, hvor 
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andelen af det samlede resultat udgør ca. 85 %, hvilket indikerer at konkurrenceintensiteten er 

mere intens i udlandet.  

Gennemgangen af de strategiske forhold og regnskabsanalysen har indikeret marginal vækst i 

den kommende periode for Dansk Supermarked Gruppen. Budgetteringen blev udarbejdet på 

baggrund af den historiske analyse. Budgetperioden blev bestemt til 5 år, for at sikre at en 

længere budgetteringsperiode ikke blev fejlbehæftet.  

Værdiansættelsen af Dansk Supermarked Gruppen blev bestemt ved anvendelse af RI-modellen 

og FCF-modellen, hvor vi anvendte en WACC på 6,5 % - vægtet af såvel ejernes- samt 

fremmedkapitalens afkastkrav. Dansk Supermarkeds værdi blev opgjort til 48,4 mia. dkk. Som 

følge af den manglende likviditet i aktien reducere vi værdien med 10 % som illikviditetsrabat. 

Den estimerede værdi blev herefter bestemt til 43,5 mia. dkk. for egenkapitalen. Handelsprisen 

på Dansk Supermarked blev offentliggjort til 46 mia. dkk. for egenkapitalen. 

Den efterfulgte følsomhedsanalyse indikerede at prisfastsættelsen af Dansk Supermarked er 

yderst følsom over for selv marginale ændringer i nøgleparametre såsom, EBIT-margin, 

omsætningsvækst og diskonteringsrenten. Dette betyder at de forudsætninger der dannes til 

grund for værdiansættelsen skal fastsættes med omhu da disse har en signifikant afgørelse for 

den fastsatte pris. 

Overordnet set er det vores vurdering at den faktiske handelspris harmonerer med den beregnede 

teoretiske pris.   
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10. Bilagsoversigt 

Bilag 1 – Reformulerede opgørelser: 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Reformulerede opgørelser
December 31, Mio. DKK

BALANCER

I Arbejdskapital, ultimo

Tilgodehavender fra salg 0 0 0 0 0

+ Varebeholdninger 3.781 4.349 4.149 4.003 4.436

+ Andre kortfristede driftsaktiver, netto 2.783 2.294 7.430 6.614 6.866

- Leverandørgæld 4.312 4.423 4.413 4.126 4.853

= Arbejdskapital 2.252 2.220 7.166 6.491 6.449

II Netto langfristede driftsaktiver, ultimo

Langfristede immaterielle aktiver 600 666 748 907 1.139

+ Langfristede materielle aktiver 13.270 15.735 14.958 16.605 17.446

+ Andre langfristede driftsaktiver, netto 113 88 134 -164 -290

= Anlægskapital 13.983 16.489 15.840 17.348 18.295

IV Netto driftsaktiver, ultimo

Arbejdskapital 2.252 2.220 7.166 6.491 6.449

+ Anlægskapital 13.983 16.489 15.840 17.348 18.295

= Netto driftsaktiver 16.235 18.709 23.006 23.839 24.744

V Samlet investeret kapital, ultimo

Finansielle forpligtelser 4.190 3.823 3.302 3.346 2.967

- Finansielle aktiver 1.887 1.035 1.168 754 793

= Netto finansielle forpligtelser 2.303 2.788 2.134 2.592 2.174

Ordinær egenkapital 13.825 15.781 20.709 21.247 22.570

+ Minoritetsinteresser 107 140 163 0 0

= Samlet investeret kapital 16.235 18.709 23.006 23.839 24.744

Dansk Supermarked A/S
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RESULTATOPGØRELSER

Nettoomsætning 56.027 58.095 54.106 54.440 55.707

Driftsomkostninger -52.997 -54.945 -51.621 -52.285 -52.932

EBITDA 3.030 3.150 2.485 2.155 2.775

Afskrivninger -749 -899 -602 -858 -762

Amortiseringer 0 0 0 0 0

Core driftsoverskud fra salg, før skat (EBIT) 2.281 2.251 1.883 1.297 2.013

Skat på EBIT -579 -467 -577 -342 -481

Driftsoverskud fra salg, efter skat (NOPAT) 1.703 1.785 1.306 956 1.532

Core andet driftsoverskud, efter skat 478 576 538 -24 275

Usædvanlige driftsposter, efter skat 0 0 3.713 18 0

Driftsoverskud i alt 2.180 2.361 5.557 950 1.807

Core Netto finansielle omkostninger, efter skat 40 167 -91 116 17

Usædvanlige finansposter, efter skat 0 0 0 0 0

Netto finansielle omkostninger i alt 40 167 -91 116 17

Totalindkomst før minoriteter 2.220 2.527 5.466 1.065 1.823

Minoritetsinteresser -35 -71 -37 -27 -27

Totalindkomst til ordinære aktionærer 2.185 2.456 5.429 1.038 1.796
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Bilag 2 – Nøgletalsanalyser: 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Rentabilitetsanalyse
Niveau 1: Dekomponering af ROE

ROE før MIN 16,6% 16,9% 29,7% 5,1% 8,3%

ROE 16,5% 16,6% 29,8% 4,9% 8,2%

ROIC 14,8% 13,5% 26,6% 4,1% 7,4%

FGEAR 0,105 0,171 0,134 0,112 0,109

r -2,8% -6,5% 3,7% -4,9% -0,7%

SPREAD 17,6% 20,1% 23,0% 8,9% 8,1%

MIA 0,993 0,980 1,001 0,978 0,985

Niveau 2: Dekomponering af ROIC

ROIC 14,8% 13,5% 26,6% 4,1% 7,4%

OG 3,9% 4,1% 10,3% 1,7% 3,2%

AOH 3,798 3,325 2,594 2,324 2,293

1/AOH 0,263 0,301 0,385 0,430 0,436

Niveau 3: 
Dekomponering af OG
EBITDA-margin 5,4% 5,4% 4,6% 4,0% 5,0%

EBIT-margin 4,1% 3,9% 3,5% 2,4% 3,6%

NOPAT-margin 3,0% 3,1% 2,4% 1,8% 2,7%

Core andet driftsoverskud/nettoomsætning 0,9% 1,0% 1,0% 0,0% 0,5%

Usædvanlige driftsposter/nettoomsætning 0,0% 0,0% 6,9% 0,0% 0,0%

Samlet OG 3,9% 4,1% 10,3% 1,7% 3,2%

Dekomponering af 1/AOH
Varebeholdninger 0,066 0,070 0,079 0,075 0,076

Tilgodehavender fra salg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Andre kortfristede driftsaktiver, netto 0,034 0,044 0,090 0,129 0,121

Leverandørgæld -0,071 -0,075 -0,082 -0,078 -0,081

Arbejdskapital 0,029 0,038 0,087 0,125 0,116

Langfristede immaterielle aktiver 0,009 0,011 0,013 0,015 0,018

Langfristede materielle aktiver 0,222 0,250 0,284 0,290 0,306

Andre langfristede driftsaktiver, netto 0,003 0,002 0,002 0,000 -0,004

Anlægskapital 0,235 0,262 0,299 0,305 0,320

Netto driftsaktiver 0,263 0,301 0,385 0,430 0,436

Dansk Supermarked A/S
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Common size analyse

Resultatopgørelser
Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Driftsomkostninger -94,6% -94,6% -95,4% -96,0% -95,0%

EBITDA 5,4% 5,4% 4,6% 4,0% 5,0%

Afskrivninger -1,3% -1,5% -1,1% -1,6% -1,4%

Amortiseringer 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

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

Skat på EBIT -1,0% -0,8% -1,1% -0,6% -0,9%

NOPAT 3,0% 3,1% 2,4% 1,8% 2,7%

Core andet driftsoverskud 0,9% 1,0% 1,0% 0,0% 0,5%

Usædvanlige driftsposter 0,0% 0,0% 6,9% 0,0% 0,0%

Driftsoverskud i alt 3,9% 4,1% 10,3% 1,7% 3,2%

Core netto finansielle poster 0,1% 0,3% -0,2% 0,2% 0,0%

Usædvanlige finansposter 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Totalindkomst før minoriteter 4,0% 4,3% 10,1% 2,0% 3,3%

Minoriteter -0,1% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0%

Totalindkomst ordinære aktionærer 3,9% 4,2% 10,0% 1,9% 3,2%

Balancer
Tilgodehavender fra salg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Varebeholdninger 167,9% 195,9% 57,9% 61,7% 68,8%

Andre kortfristede driftsaktiver, netto 123,6% 103,3% 103,7% 101,9% 106,5%

Leverandørgæld -191,5% -199,2% -61,6% -63,6% -75,3%

Arbejdskapital 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Langfristede immaterielle aktiver 4,3% 4,0% 4,7% 5,2% 6,2%

Langfristede materielle aktiver 94,9% 95,4% 94,4% 95,7% 95,4%

Andre langfristede driftsaktiver, netto 0,8% 0,5% 0,8% -0,9% -1,6%

Anlægskapital 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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År-til-år ændringer i procent

Resultatopgørelser
Nettoomsætning -1,7% 3,7% -6,9% 0,6% 2,3%

Driftsomkostninger -2,1% 3,7% -6,0% 1,3% 1,2%

EBITDA 5,6% 4,0% -21,1% -13,3% 28,8%

Afskrivninger 3,6% 20,0% -33,0% 42,5% -11,2%

Amortiseringer #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

EBIT 6,3% -1,3% -16,3% -31,1% 55,2%

Skat på EBIT 3,6% -19,4% 23,6% -40,8% 40,9%

NOPAT 7,3% 4,8% -26,8% -26,9% 60,3%

Core andet driftsoverskud -718,4% 20,6% -6,7% -104,5% -1244,8%

Usædvanlige driftsposter #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -99,5% -100,0%

Driftsoverskud i alt 44,5% 8,3% 135,4% -82,9% 90,3%

Core netto finansielle poster -74,1% 318,9% -154,5% -227,3% -85,7%

Usædvanlige finansposter #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Totalindkomst før minoriteter 33,5% 13,8% 116,3% -80,5% 71,2%

Minoriteter -25,5% 102,9% -47,9% -27,0% 0,0%

Totalindkomst ordinære aktionærer 35,2% 12,4% 121,1% -80,9% 73,0%

Balancer
Tilgodehavender fra salg #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Varebeholdninger 5,5% 15,0% -4,6% -3,5% 10,8%

Andre kortfristede driftsaktiver, netto 168,4% -17,6% 223,9% -11,0% 3,8%

Leverandørgæld 17,7% 2,6% -0,2% -6,5% 17,6%

Arbejdskapital 135,1% -1,4% 222,8% -9,4% -0,6%

Langfristede immaterielle aktiver 43,2% 11,0% 12,3% 21,3% 25,6%

Langfristede materielle aktiver 14,3% 18,6% -4,9% 11,0% 5,1%

Andre langfristede driftsaktiver, netto -59,4% -22,1% 52,3% -222,4% 76,8%

Anlægskapital 13,6% 17,9% -3,9% 9,5% 5,5%

Netto driftsaktiver 22,4% 15,2% 23,0% 3,6% 3,8%

Netto finansielle forpligtelser 354,2% 21,1% -23,5% 21,5% -16,1%

Minoritetsinteresser -12,3% 30,8% 16,4% -100,0% #DIV/0!

Ordinær egenkapital 9,4% 14,1% 31,2% 2,6% 6,2%

Permanent rentabilitet
Analyse af Core ROIC

Core DOsa lg / NDA 11,5% 10,2% 6,3% 4,1% 6,3%

+ Core DOandet / NDA 3,2% 3,3% 2,6% -0,1% 1,1%

+ UP DO / NDA 0,0% 0,0% 17,8% 0,1% 0,0%

= ROIC 14,8% 13,5% 26,6% 4,1% 7,4%

Core OGsa lg 3,0% 3,1% 2,4% 1,8% 2,7%

AOH 3,798 3,325 2,594 2,324 2,293

Analyse af Core r
Core NFO / NFF -2,8% -6,5% 3,7% -4,9% -0,7%

+ UP NFO /NFF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

= r -2,8% -6,5% 3,7% -4,9% -0,7%
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Bilag 3 – Proformaopgørelser: 

 

Proformaopgørelser Budgetperiode Termialår

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Resultatopgørelse
Nettoomsætning 56.710 57.844 59.290 60.476 61.685 62.919

Driftsoverskud fra salg 1.541 1.460 1.757 1.651 1.684 1.718

Andet driftsoverskud 227 289 296 302 308 315

Driftsoverskud i alt 1.768 1.749 2.054 1.953 1.992 2.032

Netto finansielle omkostninger' -30 -42 -55 -64 -95 -117

Nettooverskud 1.738 1.707 1.999 1.890 1.897 1.916

Balance
Primo arbejdskapital 6.449 6.652 7.115 7.257 7.402 7.550

Primo anlægskapital 18.295 19.088 19.566 19.957 20.356 20.763

Primo netto driftsaktiver 24.744 25.741 26.681 27.214 27.758 28.314

Primo netto finansielle forpligtelser 2.174 3.089 4.002 4.626 6.940 8.494

Primo egenkapital 22.570 22.652 22.678 22.588 20.819 19.819

Samlet finansiering 24.744 25.741 26.681 27.214 27.758 28.314

Pengestrømsopgørelse
DO 1.768 1.749 2.054 1.953 1.992 2.032

D NDA 997 940 534 544 555 566

FCF 772 810 1.520 1.409 1.437 1.466

Gældsfinansiering (F ) -885 -871 -569 -2.250 -1.459 -53

Netto dividende (d ) 1.657 1.680 2.090 3.659 2.896 1.519

Samlet finansiering 772 810 1.520 1.409 1.437 1.466
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Bilag 4 – WACC: 

WACC-beregning

WACC

Nominelle tal

Noter:

Risikofri rente 2,257% Rf; Markedsrenten for en 20-årig tysk statsobligation på værdiansættelsestidspunktet.

Markedsrisikopræmie 5,3% EMRP; Baseret på PwC's "Cost of Capital" studie.

Ugearet beta (βa) 0,77 Ugearet beta (βa) er fastlagt ud fra en analyse af sammenlignelige selskaber.

Kapitalstruktur 0,30 Selskabets kapitalstruktur (D/E)

Gearet beta (βe) 0,95 βe = βa x (1 + (1 - T) + D/E)

Selskabsspecifikt risikotillæg 0,0% Selskabsspecifikt risikotillæg (se vores illikviditetsrabat)

Afkastkrav til egenkapitalen (Ke) 7,3% Ke = Rf + βe x EMRP

Risikofri rente 2,257% Rf; Markedsrenten for en 20-årig tysk statsobligation på værdiansættelsestidspunktet.

Gældspræmie 3,6%
Gældpræmie er indregnet således, at niveau for lånefinansiering afspejler, hvad man kan forvente denne type 

virksomhed kan opnå i markedet, baseret på DSM egen lånerente

Afkastkrav til fremmedkapitalen før skat 5,9% Kd, før skat = (Rf + DM)

Marginal skattesats 22,0%
Vi har i beregningen af WACC antaget, at selskabet kan udnytte skatteskjoldet fra fremmedkapitalen fuldt ud. Der er 

anvendt en selskabsskattesats på 22 % for at afspejle niveauet fra 2016, som kommer til at gælde fremadrettet. 

Afkastkrav til fremmedkapitalen efter skat (Kd) 4,6% Kd, efter skat = Kd, før skat x (1-T)

Gæld / totalkapital 30,0% Gæld / Totalkapital baseret på samenlignelige selskaber.

Egenkapital/Totalkapital 70,0% Egenkapital / Totalkapital = 1 - (Gæld/Totalkapital) 

Vægtet gennemsnitligt afkastkrav (WACC) 6,5% WACC = [Kd x (D / (D + E)) + Ke x (E / (D + E)]

Beregning af det vægtede gennemsnitlige afkastkrav 


