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0. Executive summary

The purpose of the thesis is to identify the non-financial and financial value drivers for the two

car dealers Andersen & Martini and Semler and clarify which car dealer is the best at creating

value for its shareholders. The identification of the value drivers is performed on the basis of a

strategic analysis, a financial analyses and a valuation as of 31 July 2014.

Andersen & Martini deals cars within the segment of middle class cars with dealerships in the

Copenhagen area. Semler deals a more differentiated range of cars with both middle and upper

class cars. Semler’s dealerships are represented all over Denmark. Apart from the car dealerships

Semler also imports the cars and sells the imported cars to independent dealerships.

Andersen & Martini is quoted on the stock exchange, NASDAQ OMX, although the majority of

shares are held by the chief executive officer and descendants of the company’s founders. Semler

is a family-owned business and the management is the primary owners.

The strategic analysis consists of analysis of both the external and internal environments, includ-

ing analyzing the macro-economic environment, the industry and internal factors. The industry is

highly competitive, and the non-financial value drivers are the brands of cars the dealerships are

dealing and the placement of the dealerships.

The financial analysis comprises an analysis of the return on equity in each of the two businesses.

The financial analysis shows that Semler generally generates a better return on equity than An-

dersen & Martini which primarily relates to Semler’s ability to create profit from their invest-

ments, even in the short term.

The valuation of the two businesses showed an underestimation of Semler’s value and an overes-

timation of Andersen & Martini’s value. The difference related to Semler’s valuation is primarily

due to the fact that the valuation was compared to the per share value according to the Financial

statements as of 31 December 2013 which do not take into account expectations on future re-

turns. The difference related to Andersen & Martini’s difference is due to the slow reaction time

to financial results on the stock exchange and the fact that people invest in shares with the pur-

pose of long-term profit.
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1. Indledning

1.1 Præsentation af emnet

Salget af biler i Danmark har været svingende over de seneste fem år1, og danskernes forbrugs-

mønster har ændret sig under krisen. Generelt beholder danskerne bilerne i længere tid og bilfor-

handlerne har oplevet en stigning i både brugte biler og små, brændstoføkonomiske biler i de se-

nere år. Ifølge data fra Marketline2 forventes en jævn stigning i antal solgte biler, mens branchens

omsætning forventes at være svagt faldende fra 2014.

Der findes et utal af bilforhandlere i Danmark. Nogle sælger nye biler, mens andre sælger brugte.

Nogle forhandler kun et bilmærke, mens andre forhandler flere forskellige bilmærker. Ud over

selve salget af biler beskæftiger bilforhandlerne sig også med en række andre ydelser, som deres

eftersalgsmarked bestående af serviceaftaler og reparationer, formidling af forsikringer og finan-

siering samt import af biler. Hver bilforhandler kæmper om køberne i et marked præget af høj

priskonkurrence.

Denne afhandling vil behandle de to bilforhandlere Andersen & Martini og Semler, som begge

forhandler flere forskellige bilmærker og er repræsenteret af forhandlere flere steder.

1.2 Problemformulering

Formålet med afhandlingen er at foretage en sammenlignende analyse af de ikke-finansielle og de

finansielle værdidrivere i den børsnoterede bilforhandler Andersen & Martini A/S og den fami-

1 Bilag 3 Top 30 antal solgte biler i Danmark i perioden 2009-2013
2 www.marketline.com
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lieejede bilforhandler og –importør Semler-koncernen. Den sammenlignende analyse tager ud-

gangspunkt i en strategisk og regnskabsmæssig analyse samt en værdiansættelse af de to virk-

somheder pr. den 31. juli 2014.

1.1.1 Overordnet problemformuleringsspørgsmål

Afhandlingen skal således belyse følgende overordnede problemstilling:

Hvilke ikke-finansielle og finansielle værdidrivere er af betydning for de to virksomheder og hvi-

len virksomhed er bedst til at skabe værdi for aktionærerne?

1.1.2 Undersøgelsesspørgsmål

Problemstillingen vil blive løst ved hjælp af nedenstående undersøgelsesspørgsmål:

Strategisk analyse

 Hvilke samfundsmæssige tendenser påvirker Andersen & Martinis samt Semlers fremti-

dige indtjening?

 Hvordan kan konkurrenceintensiteten på markedet for salg af person- og varebiler karak-

teriseres?

 Hvilke interne forhold har betydning for Andersen & Martinis samt Semlers strategiske

positioner?

Regnskabsanalyse

 Hvordan har Andersen & Martinis samt Semlers rentabilitet udviklet sig over de seneste 5

regnskabsår?

 Hvilke finansielle værdidrivere er af betydning for hver af de to virksomheder?

Budgettering og værdiansættelse

 Hvad er forventningerne til de to virksomheders fremtidige resultater på baggrund af den

strategiske og regnskabsmæssige analyse?

 Hvor store er driftsaktivitetens kapitalomkostninger i hver af de to virksomheder?

 Hvor stor er forskellen mellem værdiansættelserne og de faktiske aktiekurser, og hvad

skyldes forskellene?

1.3 Afgrænsning

Grundet afhandlingens begrænsede omfang både i forhold til antal sider og tidsforbrug afgrænses

der fra følgende problemstillinger og indgangsvinkler.
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1.3.1 Industridefinition

Som udgangspunkt er alle former for transportmidler konkurrenter til Andersen & Martini samt

Semler, idet alle former for transportmidler kan dække behovet for at blive transporteret fra A til

B. Det vil sige, at offentlige transportudbydere som Movia, DSB og Metroselskabet og flyselska-

ber som Norwegian, SAS og Jet Time også er konkurrenter til Andersen & Martini samt Semler,

fordi de kan hjælpe med at transportere folk fra A til B og dermed forhindre disse personer i at

købe en bil. Dog må industrien defineres noget mere afgrænset, da afhandlingen ellers bliver for

omfangsrig.

De to virksomheder sælger person- og varebiler, hvorfor industrien må defineres som markedet

for person- og varebiler. Dermed afgrænses der også fra andre transportmidler, som kan konkur-

rere med person- og varebiler – afhængigt af turens længde – så som cykler, knallerter, motorcyk-

ler og lastbiler. Desuden opererer begge virksomheder på markedet for brugte biler, leasing af

biler samt firmabiler, hvilket derfor også defineres som en del af industrien.

Andersen & Martini sælger dels almindelige biler indenfor mærkerne Opel, Kia, Peugeot, Fiat og

Saab samt eksklusive biler; Cadillac og Corvette3, og Semler sælger dels de almindelige bilmær-

ker Volkswagen, Skoda, Seat og Audi og desuden de eksklusive bilmærker Porsche, Bentley,

Lamborghini og Lotus. Ifølge De Danske Bilimportørers hjemmeside4 er der i Danmark kun solgt

få Cadillac, idet der er solgt i alt 43 Cadillac i årene 2009 – 2013. Der er ikke solgt nogen Corvet-

te, 156 Porsche, 13 Bentley, 1 Lamborghini og 4 Lotus i perioden. Derfor vurderes de eksklusive

bilmærker at være et meget lille marked for Andersen & Martini og Semler og kommer derfor til

at udgøre en mindre del af afhandlingen.

Semler-koncernen består af flere divisioner; import-, support- og detaildivisionen ifølge koncern-

oversigten fra årsrapporten 20135. Importdivision består af import af Semlers bilmærker som be-

skrevet i virksomhedsbeskrivelsen under præsentationen af virksomheden i afsnit 2.2. Derudover

består supportdivision af levering af IT til både Semlers egne forhandlere og de eksterne forhand-

lere, oversættelse for både Semlers egne bilmærker og desuden andre bilmærker, udlejning af

flyvemaskine og ejendomsudlejning. Eftersom Semler har en del flere aktiviteter end Andersen &

Martini, og der ikke findes et regnskab for detaildivisionen alene, er det nødvendigt at afgrænse.

Hvad angår den strategiske del af opgaven, vil denne alene tage udgangspunkt i detail-divisionen,

hvorimod den regnskabsmæssige analyse vil tage udgangspunkt i hele Semler-koncernen, hvor

der ved sammenligningen til Andersen & Martini tages højde for, at flere af Semlers aktiviteter

har en anden karakter med eksempelvis andre dækningsgrader og andre kapitalbehov.

3 Kilde: www.a-m.dk – her definerer Andersen & Martini selv Cadillac og Corvette som eksklusive bilmærker.
4 Kilde: www.bilimp.dk
5 Se bilag 1 Semler koncernoversigt pr. 31. december 2013
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De to virksomheder vurderes at være sammenlignelige, idet størstedelen af omsætningen i Sem-

ler-koncernen må opstå i detaildivisionen. Ifølge årsregnskabet for Semler Retail A/S, som er

’moderselskab’ i detaildivisionen, for 20126 i forhold til årsregnskabet for Semler-koncernen for

2012 udgør nettoomsætningen for Semler Retail A/S 54 % af Semler-koncernens nettoomsæt-

ning. Detaildivisionens omsætning vurderes at udgøre en større del end de 54 %, fordi en stor del

af de enkelte selskaber i koncernens omsætning må elimineres. Importdivisionen sælger dels til

sine egne forhandlere, hvor omsætningen derfor elimineres og dels til 142 eksterne forhandlere.

Fra supportdivision må salget af IT til detaildivisionen blive elimineret, mens omsætningen fra

salg af IT til de eksterne forhandlere indgår i omsætningen. Ligeledes må en del af omsætningen

fra oversættelse blive elimineret, mens oversættelse for eksterne bilmærker må indgå i koncer-

nens nettoomsætning. Ejendomsudlejning består primært af udlejning af ejendomme til koncer-

nens egne bilforhandlere7. Eftersom størstedelen af Semler-koncernens omsætning kommer fra

detaildivisionen, vurderes det, at de to virksomheder regnskabsmæssigt godt kan sammenlignes.

Industrien for opgaven er derfor handel af personbiler. Desuden omfatter industrien alle typer va-

rebiler.

1.3.2 Øvrige afgrænsninger

I forbindelse med budgetteringen anvendes foreløbige 2014-tal til at fremskrive det antal solgte

biler. Dermed tages der ikke højde for eventuelle sæsonudsving. Umiddelbart vurderes det heller

ikke, at der er de store sæsonudsving, dog med undtagelse af bilforhandlernes ’nytårskur’, hvor

de fleste bilforhandlere inviterer kunder i en weekend i starten af det nye år, hvor der er rabat på

udvalgte bilmodeller. Selvom dette må skabe et mersalg i januar og desuden et lavere salg i de

sidste måneder af året, fordi folk forventer at få et godt tilbud i januar, antages det, at der ikke er

sæsonudsving. Dermed antages bilsalget at være jævnt fordelt over hele året.

1.4 Model og struktur

Nedenstående figur viser strukturen for afhandlingen.

Indledning
Præsentation af

virksomhederne

Strategisk

analyse
Budgettering Værdiansættelse Konklusion

Regnskabs-

analyse

6 Årsregnskabet for Semler Retail A/S for 2013 er ikke offentliggjort på tidspunktet for aflevering af afhandlingen.
7 Informationer om de enkelte selskabers aktiviteter er hentet fra www.semler.dk samt fra selskabernes årsrapporter.

Figur 1: Struktur i afhandlingen Kilde: Egen tilvirkning
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Nærværende afsnit skal belyse, hvad de forskellige dele af afhandlingen indeholder, hvilke mo-

deller der vil blive anvendt og hvordan modellerne skal være med til at besvare de stillede under-

søgelsesspørgsmål.

1.4.1 Præsentation af virksomhederne

Til at starte med præsenteres Andersen & Martini A/S og Semler-koncernen, herunder virksom-

hedernes historie, organisation, strategi, den finansielle udvikling, markederne og konkurrenter.

Med præsentationen får man mulighed for at danne sig et indtryk af, hvilke virksomheder man

har med at gøre.

1.4.2 Strategisk analyse

Til den strategiske analyse anvendes forskellige kendte analysemodeller, som skal afdække de

ikke-finansielle værdidrivere. Det kan både være tale om eksterne og interne værdidrivere, som

enten er hæmmende eller fremmende for de to virksomheders værdiskabelse. Til at besvare de tre

undersøgelsesspørgsmål indenfor den strategiske analyse skal der foretages analyser på flere for-

skellige niveauer:

- Samfundsniveau – PEST-analyse: Analysen beskriver de eksterne faktorer, der har ind-

flydelse på virksomheden.

- Brancheniveau – Porter’s five forces: Analysen omfatter de branchespecifikke faktorer af

betydning for virksomheden.

- Intern analyse – BCG-matrice, Porter’s generiske strategier og SWOT: Analyserne af-

dækker de ressourcer og forretningsområder, der har betydning for værdiskabelsen.

1.4.3 Regnskabsmæssig analyse

Regnskabsanalysen består af en rentabilitetsanalyse for at finde frem til de finansielle værdidrive-

re i Andersen & Martini og Semler. Ud over rentabilitetsanalysen foretages en sammenlignende

gennemgang af interessenterne og begrebsrammen for de to virksomheder. Reformulering af

virksomhedernes resultatopgørelser og balancer ender ud med en opdeling af virksomhedens

drifts- og finansieringsaktiviteter. Reformuleringen synliggør dermed driftsaktiviteterne, hvilke

udgør de primære finansielle værdidrivere.

1.4.4 Budgettering og værdiansættelse

Budgettering tager udgangspunkt dels i den strategiske dels i den regnskabsmæssige analyse. Der

vil blive budgetteret over en 5-årig periode samt en terminalperiode. Budgettering ender ud i pro-

forma-opgørelser, og til værdiansættelsen skal dels vælges en værdiansættelsesmodel og dels skal

driftsaktiviteternes kapitalomkostninger (rwacc) fastlægges.
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1.4.5 Konklusion

Den sidste del af afhandlingen indeholder konklusionen, hvor det endeligt vurderes, hvilke vær-

didrivere der er af betydning for de to virksomheder, og hvilken virksomhed der er bedst til at

skabe værdi. Dermed besvares de stillede undersøgelsesspørgsmål og den overordnede problem-

formulering.

1.5 Metode

Den anvendte metode i afhandlingen består både af teori og empiri, hvilket beskrives nedenfor.

1.5.1 Teori

Teorien består af anvendelse af forskellige anerkendte modeller til at hjælpe med at besvare un-

dersøgelsesspørgsmålene.

I den strategiske analyse anvendes PEST-analysen til på samfundsniveau at beskrive de faktorer,

der har betydning for bilbranchen. Til at analysere branchen anvendes Porter’s five forces, hvor-

med konkurrenceintensiteten vurderes. Boston Consulting Group’s Growth-Share matrice og Por-

ter’s generiske konkurrencestrategier benyttes til at analysere de interne faktorer, der har betyd-

ning for værdiskabelsen. Den strategiske analyse afsluttes med en SWOT-analyse, som opsum-

merer virksomhedernes interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler.

Til den regnskabsmæssige analyse anvendes den udvidede DuPont-model til at dekomponere de

forskellige nøgletal. I reformuleringen, budgetteringen og værdiansættelsen tages der udgangs-

punkt i Ole Sørensens bog ’Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang’8, hvor

der er redegjort for principperne for reformulering, opstilling af proforma-opgørelser samt valg

og benyttelse af værdiansættelsesmodeller.

1.5.2 Empiri

Ved udarbejdelse af afhandlingen er der alene brugt sekundære data, og dermed er det kun offent-

ligt tilgængeligt information, der lægger til grund for afhandlingen. Her vil det primære data-

grundlag være virksomhedernes årsrapporter. Desuden anvendes data fra branche- og forbruger-

organisationerne De Danske Bilimportører og FDM. Ligeledes anvendes forskellige databaser

som Euromonitor, MarketLine og Danmarks Statistik til indsamling af information om branchen

og markedet.

8 Bog 3 i henhold til litteraturlisten



Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen
Kandidatafhandling - Cand.merc.aud. 2014

Mette Petersen

13

1.6 Kildekritik

Det primære datagrundlag for afhandlingen vil være Andersen & Martinis samt Semlers årsrap-

porter for regnskabsårene 2009-2013. Det må i årsrapporterne forventes, at der er tale om høj

grad af troværdighed. Det skyldes, at årsrapporterne er revideret af eksterne revisorer, som skal

være uafhængige, og revisionspåtegningerne giver høj grad af sikkerhed for, at årsrapporterne er

uden væsentlig fejlinformation. Desuden er Andersen & Martini en børsnoteret virksomhed og

skal derfor aflægge årsrapport efter IFRS. I den forbindelse stiller IASB nogle kvantitative krav

til årsregnskaber aflagt efter IFRS om, at årsregnskaberne skal være relevante, pålidelige, forståe-

lige og sammenlignelige9. Dette er med til at højne troværdigheden.

Desuden er forskellige selskabsmeddelelser til Fondsbørsen anvendt. Disse er ikke nødvendigvis

revideret, men må alligevel vurderes at være af høj troværdighed, da Andersen & Martini som

børsnoteret selskab må have en interesse i at offentliggøre korrekte og fuldstændige informatio-

ner. På den måde sikrer Andersen & Martini sin troværdighed overfor aktionærerne og offentlig-

heden generelt.

Herudover er der lavet forskellige materialeindsamlinger på internettet. Der er brugt flere forskel-

lige nyhedsmedier, hvormed afhandlingen ikke er bygget på et medies opfattelse.

Desuden er Andersen & Martinis samt Semlers egne hjemmesider anvendt til informationssøg-

ning. Hjemmesiderne bruges som markedsføring af virksomhederne og de produkter og ydelser,

der sælges, hvorfor det kun vil være nødvendige og ’gode’ informationer, der er præsenteret på

hjemmesiderne. Når hjemmesiden bruges som markedsføring, kan produkter og ydelser blive

præsenteret som bedre, end de egentlig er, og det er vigtigt at holde sig for øje, når data herfra

anvendes.

I forbindelse med den strategiske analyse er det i høj grad eget kendskab til branchen og egen op-

fattelse af industrien, markedet og bilmærker, der er fremtrædende. Det er vigtigt at være op-

mærksom herpå, når konklusioner skal vurderes.

De anvendte oplysninger og forudindtagede ideer om virksomhederne og om branchen generelt

finder dog alligevel anvendelse, da der er tale om en ekstern analyse, og enhver anden analytiker

vil sandsynligvis bruge de samme kilder og have lignende forudindtagede ideer om branchen til

at løse afhandlingens problemstillinger.

9 IASB Conceptual framework - www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-
Framework/Pages/Conceptual-Framework-Summary.aspx
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1.7 Begrebsafklaring

I afhandlingen er begrebet bilmærke anvendt. Bilmærke refererer til de forskellige mærker, der

findes så som Audi, Nissan, Mazda mv. Afhandlingen tager desuden udgangspunkt i, at bilmær-

kerne kan opdeles i fem kategorier ud fra forskellige parametre som pris, størrelse, funktioner og

opfattet brandværdi. I den forbindelse fremgår af bilag 2 forfatterens opfattelse af de forskellige

bilmærker, hvormed de 30 mest solgte personbilmærker i 2013 er opdelt i kategorierne (1) dyre,

eksklusive biler, (2) dyre familiebiler, (3) almindelige familiebiler, (4) discount og (5) niche biler.

Almindelige familiebiler vurderes at være de bilmærker, som har flere modeller, som passer til

familier og udbydes til priser, som størstedelen af Danmarks befolkning har råd til. De dyre fami-

liebiler vurderes at være lidt dyrere og af lidt højere kvalitet end de almindelige familiebiler, men

alligevel bilmærker, som en stor del af befolkningen har råd til, hvilket også ses på bilernes pla-

cering på top 30-listen, hvor de ligger nr. 1 og nr. 3. De dyre, eksklusive biler er igen dyrere end

de dyre familiebiler, men henvender sig alligevel til en del af befolkningen. Desuden er de af hø-

jere kvalitet, og standardudstyret og funktionerne er mere omfattende end for de to kategorier af

familiebiler. Det vurderes, at der kun er et discount bilmærke, som ligger i en lavere prisklasse

end familiebilerne og generelt er mere ’skrabet’, hvad angår komfort og udstyr. Til sidst er der

niche bilerne, som med deres priser og muligheder ligger langt fra de øvrige kategorier.

2. Præsentation af virksomhederne

2.1 Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini blev grundlagt i 1930’erne af Percy Martini, som var ansat som finansmand

hos General Motors (GM) og Harald Andersen, som var bilsælger, også hos GM10. De blev enige

om at danne et interessentskab som autoriseret GM-forhandler i Storkøbenhavn. Under 2. ver-

denskrig, da salget af biler mere eller mindre gik i stå, supplerede man sortimentet med cykler,

ladcykler og barnevogne. Andersen & Martini blev børsnoteret i 1986.

I dag forhandler Andersen & Martini person- og varebiler indenfor mærkerne Opel, Cadillac,

Saab, Corvette, Peugeot, Kia og Fiat. Derudover tilbyder de leasing af biler, salg af brugte biler

og værkstedsservice. Andersen & Martinis hovedkontor ligger i Greve, og derudover er der for-

handlere med værksteder i Glostrup, Taastrup, Lyngby, Ballerup, Amager, Gladsaxe og Søborg.

10 www.a-m.dk/historien.html
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2.1.1 Organisation

Moderselskabet i koncernen er Andersen & Martini A/S. Der er et datterselskab; Andersen &

Martini Biler A/S, som er 100 % ejet af moderselskabet. I moderselskabets regnskab indgår des-

uden i alt syv filialer i form af forhandlerne i Storkøbenhavn11.

Selskabets aktiekapital er opdelt i A- og B-aktier. A-aktierne er unoteret og består af 358.400 ak-

tier á 10 kr. med hver 10 stemmer. B-aktierne er børsnoteret og består af 2.024.600 aktier á 10 kr.

med hver 1 stemme12.

A-aktierne er alle ejet af Helmsman Holding ApS. Derudover ejer Helmsman Holding ApS

1.273.276 B-aktier, hvormed selskabet ejer 68,47 % af kapitalen i Andersen & Martini og dermed

91,54 % af stemmerne. Helmsman Holding A/S er 100 % ejet af Commander Holding ApS, som

er ejet af den administrerende direktør i Andersen & Martini A/S Peter Hansen.

Selskabets direktion består af en person, som er Peter Hansen. Bestyrelsen består af fire personer;

Henning Hürdum (formand, medlem af revisionsudvalget), Erik Justesen (næstformand, medlem

af revisionsudvalget), Jens Erik Christensen (medlem, formand for revisionsudvalget) og Lars

Taarn Pedersen (medlem). Derudover er Per Martini, søn af Percy Martini, kommitteret medlem

af bestyrelsen13. Bestyrelsen er i alt 8.755 B-aktier, svarende til 0,36 % af kapitalen og 0,16 % af

stemmerne.

2.1.2 Strategi

Andersen & Martinis strategi er at levere et produkt, som lever op til kundernes ønsker og for-

ventninger14. For at leve op hertil har Andersen & Martini fokus på kvalificeret og personlig råd-

givning samt tillid.

Virksomhedens mission er, ”at enhver kundekontakt ved salg og service giver den højeste kunde-

tilfredshed indenfor bilbranchen i Danmark”. Missionen skal derfor sikre, at Andersen & Martini

kan fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye kunder for at opnå stigende indtjening.

Visionen er ”at være blandt Danmarks allerbedste bilforhandler målt på kundetilfredshed og ind-

tjening”. Visionen skal opnås ved at yde den bedste service og gøre noget ekstra for, at kunder

oplever den bedste service ved et bilsalg.

En del af Andersen & Martinis strategi er at deltage i forskellige sportssponsorater. Således spon-

sorerede de Birkerød Tennisklub i 2009, i 2010 sponsorerede de juniorturnering i TIK Tennis

Taastrup og desuden sponsorerer de Skovshoved Sejlklub.

11 Navne & Numre Erhverv – www.nnmarkedsdata.dk
12 Andersen & Martinis årsrapport 2013 s. 12 om aktionærinformation
13 Andersen & Martinis årsrapport 2013 – note 22 om bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere
14 http://www.a-m.dk/andersen-a-martini.html
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2.1.3 Udviklingen i aktiekursen

Nedenfor fremgår udviklingen i aktiekursen for de børsnoterede B-aktier for de seneste 5 år.

Den laveste aktiekurs i perioden var i maj 2013, hvor kursen var 30,1 kr. Højst var kursen i april

2012, hvor den nåede 50 kr.

2.2 Semler Gruppen

Semler Gruppen blev stiftet i 1917 af brødrene Axel og Johannes Semler og af deres far Axel

Semler15. Dengang hed virksomheden Skandinavisk Motor Co., og denne udgør i dag importde-

len af virksomheden. Til at starte med importerede man forskellige typer dæk. I 1948 blev virk-

somheden importør af Volkswagen (VW), hvorefter man har udvidet udvalget med flere bilmær-

ker. Mange af de biler, som blev importeret til Danmark i 1930’erne og frem til 1950’erne, blev

samlet af Skandinavisk Motor Co.

2.2.1 Organisation

Semler-koncernen er en familieejet virksomhed, hvor der i dag er 36 aktionærer, som alle er ef-

terkommere af Semler-familien. Koncernen består af det ultimative moderselskab Semler Hol-

ding A/S, som ejer Semler Gruppen A/S, som håndterer blandt andet HR, kommunikation og

økonomi. Herunder er der tre divisioner, som består af import-, support- og detail-divisionen.

15 http://www.semler.dk/Semler-Gruppen/Historien/Historien-om-Semler-Gruppen/

Figur 2: Udvikling i aktiekurs de seneste fem år Kilde: Euroinvestor
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Import-divisionen består af Skandinavisk Motor Co. A/S, som står for importen af bilmærkerne

Audi, Porsche, Seat, Skoda og VW til Danmark16. Support-divisionen vedrører leasingbiler, ud-

lejning af flyvemaskine, IT til hele koncernen og forhandlere samt ejendomsudlejning. Detail-

divisionen står for koncernens import af ovenstående person- og varebiler samt salg af bilmær-

kerne Bentley og Lamborghini. Derudover sælger detail-divisionen reservedele til de bilmærker,

de sælger, samt værkstedsydelser og andre serviceydelser. Ud over de tre divisioner er der to as-

socierede selskaber, som varetager import og salg af biler i henholdsvis Estland og Island. Kon-

cernoversigten fra koncernregnskabet 2013 fremgår af bilag 1.

Ifølge årsrapporten for Semler Holding A/S for 2013 besidder fire privat personer og to fonde

med adresse på Isle of Man mere end 5 % af aktiekapitalen17. Ingen aktionærer har bestemmende

indflydelse i selskabet, og ingen aktier har særlige rettigheder.

Semler Holding A/S ledes af en direktion på tre personer; Jens Bjerregaard, som også er admini-

strerende direktør i moderselskabet Semler Gruppen A/S, Kim Skovgaard, som også er admini-

strerende direktør i Skandinavisk Motor Co. A/S og Lars Simper, som også er administrerende

direktør i Semler Retail A/S. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf fire er medarbejder-

valgt og tre er iblandt de aktionærer, som ejer mere end 5 % af aktiekapitalen18.

2.3 Finansiel udvikling i virksomhederne

Udviklingen i Semlers samt Andersen & Martinis nettoomsætning for de seneste fem regnskabsår

er vist nedenfor.

Diagrammet viser, at der er stor forskel på de to virksomheders udvikling i nettoomsætning. Sem-

16 http://www.bilimp.dk/members/
17 Semler Holding A/S koncernregnskab 2013 – note 13
18 Semler Holding A/S koncernregnskab 2013 s. 7 - Selskabsoplysninger
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Figur 3: Nettoomsætning i tDKK Kilde: Årsrapporterne 2009-2013
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lers nettoomsætning er stigende henover perioden, mens Andersen & Martinis nettoomsætning

mere eller mindre ligger på samme niveau over perioden.

Semlers nettoomsætning består af alle virksomhedens divisioner som beskrevet tidligere. Forkla-

ringen på stigningen i omsætningen skal findes i blandt andet Semlers bilmærkers stigende mar-

kedsandel. Ifølge tal fra brancheorganisationen for bilimportører De Danske Bilimportører har

markedsandelen i forhold til totalmarkedet for de bilmærker, Semler importerer og forhandler

været stødt stigende hen over perioden fra en markedsandel på knap 15 % i 2009 til knap 27 % i

2013. Til sammenligning har markedsandelen for de bilmærker, som Andersen & Martini for-

handler, været faldende i perioden fra godt 24 % i 2009 til 20,5 % i 201319.

Derudover er der sket flere begivenheder i perioden, som har resulteret i øget omsætning for

Semler, blandt andet overtagelse af en forhandler i Herning i 2011, åbningen af Audi Gladsaxe i

201220 introduktionen af up!, Mii og Citigo21, som blev årets bil 201322 og introduktionen af den

nye Skoda Octavia-model, som er blevet kåret til årets bil og årets firmabil 201423.

Ser man på tallene for Andersen & Martini, som fremgår af bilag 10, er nettoomsætningen væ-

sentligt lavere i 2009 end i årene 2010-2012. Den lave nettoomsætning skyldtes ifølge årsrappor-

ten finanskrisen, hvor nettoomsætningen i 2007 og 2008 var over mDKK 900. Årsrapporten for-

klarer også, at der er skete en nedgang i antallet af solgte nye person- og varebiler i 2009 på 44 %

i forhold til 2008. I 2010 oplever Andersen og Martini en stigning i nettoomsætningen i forhold

til 2009 på mDKK 211, hvorefter nettoomsætningen bliver faldende igen.

Den faldende nettoomsætning skyldes fald i salget af nye biler, hvor man dog oplever en stigning

i salget af antallet af brugte biler og desuden en stigning i salget af værkstedsydelser. På trods af

at man i 2013 begynder at sælge og servicere Peugeot i tillæg til de øvrige bilmærker, oplever

man et fald på knap mDKK 100, hvilket skyldes, at man primært sælger de mindre, billigere bi-

ler.

2.4 Markedet

Begge virksomheder opererer alene indenfor det danske marked. Andersen & Martini opererer

kun i Storkøbenhavn, mens Semler er repræsenteret over hele landet.

Ifølge De Danske Bilimportører er der i alt nyregistreret 206.210 person- og varebiler24. Heraf

har Andersen & Martini solgt 5.470 nyregistreret person- og varebiler25, svarende til en markeds-

19 Bilag 3 Top 30 antal solgte biler i Danmark i perioden 2009-2013
20 Semler Holding A/S koncernregnskab 2013 s. 8-13 - Ledelsesberetningen
21 De tre modeller er henholdsvis VW, Seat og Skodas små brændstoføkonomiske modeller.
22 www.fdm.dk/nyheder/aarets-bil-2013-er-tre-af-en-slags
23 Semler Holding A/S koncernregnskab 2013 s.8-13 - Ledelsesberetningen
24 www.bilimp.dk/statistics/
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andel på 2,7 %, mens Semler har importeret for 53.939 af de nyregistrerede person- og varebi-

ler26, hvilket svarer til en markedsandel på 26,2 %. Semler har ikke offentliggjort tal for, hvor

mange nye person- og varebiler, der er solgt af deres forhandlere. Tallene er derfor ikke direkte

sammenlignelige, fordi Semler også sælger videre til eksterne bilforhandlere.

I dette marked er der monopolistisk konkurrence27. Der er rigtigt mange spillere i branchen, og

der er høj præferencegrad mellem bilmærkerne. Selvom Semler er noget større end de andre bil-

forhandlere, er der stadig monopolistisk konkurrence, fordi præferencen i høj grad handler om det

eller de bilmærker, en bilforhandler forhandler og prisen på bilerne og i mindre grad selve for-

handleren, hvilket er forklaret nedenfor i den strategiske analyse. De større bilforhandlere som

Andersen & Martini og Semler er ikke repræsenteret i alle byer, og folk vælger som regel den

nærmeste bilforhandler af det bilmærke, de nu engang ønsker at købe.

3. Strategisk analyse

3.1 Det eksterne miljø

Den strategiske analyse gennemføres med henblik på at analysere de strategiske faktorer i og

omkring Semler samt Andersen & Martini. Analysen opdeles i en ekstern og interne analyse,

hvor den eksterne analyse tager udgangspunkt i makromiljøet og forholdene i samfundet, som

bilforhandlere ikke har indflydelse på, men som alligevel er af betydning for bilforhandlerne. Den

eksterne analyse består af en PEST-analyse, som beskriver fjernmiljøet i samfundet generelt, og

Porter’s five forces, som forklarer nærmiljøet i den specifikke branche, som bilforhandlere opere-

rer i. Det er vigtigt for bilforhandlerne at kende til det eksterne miljø, så de har mulighed for at

reagere proaktivt på forandringer i makromiljøet, fordi faktorerne i samfundet påvirker virksom-

heders indtjeningsevne og værdiskabelse.

3.1.1 PEST-analyse

I en PEST-analyse28 analyseres de politiske, økonomiske, demografiske/sociokulturelle og tekno-

logiske faktorer i samfundet, som kan påvirke branchen.

3.1.1.1 Politiske faktorer

Størrelsen på de danske afgifter på biler er blandt den højeste i verden29. Dette har stor betydning

for, hvor mange og hvilken type biler der sælges i Danmark. Dette har stor bevågenhed i samfun-

25 Andersen & Martinis årsrapport 2013 s. 6-11 - Ledelsesberetning
26 www.semler.dk/Semler-Gruppen/Tal-og-fakta/Tal-og-Fakta/
27 Bog 1 s. 354-360
28 Bog 2 s. 51-61
29 www.cepos.dk/fileadmin/user_upload/Arkiv/PDF/august_2011/Eurostat_og_OECD__-
_Danmark_har_verdens_hoejeste_skattetryk.pdf
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det, hvor Lars Løkke Rasmussen i april 2014 foreslog at sænke afgiften på biler30. Især er der fo-

kus på at sænke afgiften på de mindre biler, som er mere økonomiske, og samtidig vil give man-

ge danskere mulighed for at udskifte deres ældre biler, som ikke kører lige så langt på literen som

de nyere biler. Afgifterne består dels af en registreringsafgift ved indregistreringen af bilen samt

den løbende vægt- eller ejerafgift. Registreringsafgiften er en procentsats af bilens værdi, hvor

vægtafgift afhænger af bilens vægt og ejerafgift afhænger af, hvor langt bilen kan køre pr. liter

brændstof. Om man skal betale vægt- eller ejerafgift afhænger af, om bilen er indregistreret før

eller efter 1. juli 199731.

Politikere har indflydelse på, hvor gammel man skal være for at køre bil. I dag skal man være 18

år, før man kan tage kørekort. Dette har betydning for størrelsen af det marked, der er tilgænge-

ligt for bilforhandlerne.

De politiske faktorer omhandler også fastlæggelse af færdselsloven. Færdselsloven stiller krav til

sikkerhedsudstyr som sikkerhedsseler og airbags, som er forskellige fra land til land. Ifølge lo-

vens § 33 a stilles der krav om, at man uden for lygtetændingstiden som minimum skal have nær-

lys tændt. Disse regler er forskellige fra land til land, og det er derfor noget bilimportørerne og -

forhandlerne skal være opmærksomme på, når de sælger biler til danskerne.

Ligesom der er afgifter på bilerne, er der i Danmark også afgift på brændstof. Det faktum at dan-

skerne ud over at være opmærksom på selv prisen på bilen også skal være opmærksom på, hvor

meget brændstof koster har igen betydning for, hvor mange og hvilken type biler der sælges.

En anden udgift, som pålægges enhver bilejer, er en ansvarsforsikring, som dækker, hvis føreren

af bilen er skyld i et trafikuheld og forvolder andre skade32. Det er politisk besluttet, at alle bileje-

re skal have en ansvarsforsikring for at beskytte andre trafikanter. Især har ansvarsforsikringen

stor betydning for, om yngre personer overhovedet har bil, idet forsikringspræmierne for unge,

uerfarne bilister er høje. Bilforhandlere forsøger dog at modvirke dette ved at formidle forsikrin-

ger sammen med købet af en bil, hvilket er en fordel for yngre bilister, fordi forsikringerne ofte er

billigere end forsikringsselskabernes.

Udbuddet af offentlig transport har stor indflydelse på, hvor mange biler der handles. Alternati-

verne til bilen så som bus, tog, metro og i fremtiden letbaner gør det muligt for folk at disse frem

for bilen. Samtidig er det politiske beslutninger, der afgør, hvor mange veje der er til biler og

dermed hvor meget trængsel der er i byerne og på motorvejene. En eventuel beslutning om road-

pricing i de større byer og på motorvejene kan have betydning for størrelsen af bilforhandlernes

marked.

30 http://politiken.dk/indland/politik/ECE2258027/lars-loekke-vil-saenke-registreringsafgiften/
31 www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1817286&vId=0
32 www.forsikringogpension.dk/forsikring/bil-motor/motorkøretøj-og-ansvarsforsikring/Sider/motoransvar.aspx
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Ud over de indenrigspolitiske love har EU også indført love, der har indflydelse på bilbranchen.

Eksempelvis er der indført regler om, hvor meget CO2 en ny bil må udlede33. Derudover har EU

lavet regler om blandt andet, hvornår og hvor meget lys der skal være tændt på bilen, hyppighe-

den af bilsyn, tekniske bestemmelser for bilen med hensyn til miljø og sikkerhed, dækmærkning

og meget andet34.

3.1.1.2 Økonomiske faktorer

Den anden faktor i analysen af omverdenen er økonomi. Den økonomiske situation i samfundet

har selvsagt stor betydning for, hvor mange biler der sælges. Den globale finanskrise har dels haft

betydning for producenterne af biler, hvor eksempelvis Saab gik konkurs i 201135, dels har den

haft betydning for danskernes forbrugsmønster.

I forbindelse med finanskrisen er folk blevet mere påpasselige med deres penge og sparer op

samtidig med, at arbejdsløsheden har været stor, hvilket har betydet, at bilsalget indenfor både

person- og varebiler har været svingende i perioden 2009-201336.

Renteniveauet i samfundet har også stor betydning, både for bilforhandlerne og for købere af bi-

ler. Hvis en virksomhed har en stor andel fremmedfinansiering, har renten stor betydning. Vil en

bilforhandler eksempelvis gerne åbne en ny forhandler og har brug for at låne penge hertil, kan en

for høj rente betyde, at det alligevel ikke vil være rentabelt for virksomheden at låne set i forhold

til den ekstra indtjening, investeringen vil give. Samtidig kan renteniveauet betyde, at långivere

slet ikke vil låne penge ud til virksomheden.

Desuden har renten i høj grad betydning for de mennesker, der har bil eller overvejer at købe bil.

Renteniveauet kan have betydning for, om folk overhovedet får lov til at låne penge i banken el-

ler andre långivere. Bilforhandlerne forsøger dog at imødegå dette ved at formidle lån med lavere

renter end man ellers kan låne til.

3.1.1.3 Demografiske og sociokulturelle faktorer

Den tredje faktor er den demografiske og sociokulturelle faktor. Først og fremmest begrænses

gruppen af potentielle købere af aldersbegrænsningen for at køre bil på 18 år, som beskrevet tid-

ligere.

En bil er ofte en del af folks livsstil, som giver dem mulighed for og frihed til at køre derhen,

hvor det passer dem og hvornår det passer dem. Især i et velfærdssamfund som Danmark er det

almindeligt at eje en bil37, og selvom det for nogle kan være ligeså nemt at tage det offentlige til

33 www.eu-oplysningen.dk/emner/energiklima/
34 www.fdm.dk/nyheder/saa-meget-eu-er-der-din-bil
35 www.dr.dk/Nyheder/Udland/2011/09/12/133350.htm
36 Bilag 3 Top 30 solgte personbiler i Danmark i perioden 2009-2013
37 Bilag 4 Antal familier med biler i forhold til antal familier i alt i Danmark
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der, hvor man skal hen, er bilen ofte et naturligt valgt, fordi det er nemt, hurtigt, og der er en vis

komfort ved at tage bilen.

Det, at man har langt mellem hjem og arbejde eller uddannelse har, betydning for, om man har en

bil, og om man bruger den til daglig. Bor man eksempelvis i København eller en anden større by,

er der som regel mulighed for at tage det offentlig eller cykle, hvorimod hvis man bor på landet,

har man ofte i højere grad brug for en bil, fordi der måske ikke er offentlig transport på den rute,

man tager eller den offentlige transport ikke kører ofte nok til, at det kan betale sig.

Selvom det er en del af ens livsstil at have og bruge bilen, er der samtidig kommet mere og mere

fokus på miljøet blandt danskerne. Derfor har mindre biler i de senere år vundet markedsandele38,

fordi de udleder mindre CO2, samtidig med at de kører længere pr. liter brændstof end de større

biler, hvormed der også er et økonomisk aspekt i de mindre biler for danskerne.

3.1.1.4 Teknologiske faktorer

Den teknologiske udvikling i samfundet og i hele verden er af stor betydning for bilbranchen. Fra

de første biler kom til Danmark i 189639 til i dag er der sket store ændringer. I dag er der større

komfort, sikkerhed og et utal af funktionaliteter, som man ikke kendte til dengang. Den seneste

teknologiske udvikling handler om at gøre bilerne mere og mere miljørigtige. Man er begyndt at

producere hybrid-biler, som har en kombineret el- og brændstofmotorer, og el-biler, som alene

kører på el. Disse biler er stadig dyrere end almindelige biler med brændstofmotorer, men til gen-

gæld er der afgiftsfritagelse på el-biler frem til 201840.

Desuden har de almindelige biler også fået forskellige funktioner, som gør, at de kører længere på

literen og sparer benzin. Blandt andet har flere biler et stop & go-system, hvor motoren stopper,

når man eksempelvis holder for rødt. Derudover kører de mindre biler, som generelt er lettere end

tidligere, langt på literen.

Den teknologiske udvikling stiller krav til bilforhandlerne, dels til sælgerne, som skal lære biler-

ne at kende og dels til mekanikerne, som får behov for mere og mere uddannelse efterhånden som

bilerne ændrer sig.

38

http://bil.di.dk/Statistik%20og%20analyser/Nyheder%20om%20statistik%20og%20analyser/Pages/Smaabilerharmin
drefremgang.aspx
39 http://bil.guide.dk/Veteran/Mercedes/Brancheinfo/De_f%C3%B8rste_biler_i_Danmark_2277482
40 www.ens.dk/sites/ens.dk/files/klima-co2/klimaplan-
2012/Baggrundsnotater/forlaengelse_af_afgiftsfritagelse_for_elbiler_2016-2018.pdf
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3.1.2 Porter’s five forces

Modellen Porter’s five forces41 anvendes til at analysere og vurdere konkurrenceintensiteten i den

branche, som Semler samt Andersen & Martini opererer i. Man kan dermed vurdere, hvor attrak-

tiv branchen er for virksomhederne, hvordan branchen er struktureret og styrkeforholdet mellem

virksomhederne i branchen. De fem parametre, som anvendes i analysen, er leverandørernes og

købernes forhandlingsstyrke, truslen fra nye indtrængere/adgangsbarrierer og fra substituerende

produkter samt rivalisering mellem de eksisterende virksomheder i branchen. Hver parameter

vurderes på skalaen lav, mellem og høj, således at den samlede konkurrenceintensitet kan vurde-

res til sidst.

3.1.2.1 Leverandørernes forhandlingsstyrke

Leverandørerne til branchen for bilforhandlere må defineres som alle bilimportører i Danmark,

når der er tale om nye biler. Derudover er leverandørerne til brugtvognsforhandlere både private,

som sælger deres bil og forhandlere, som videresælger de brugte biler, som de ofte køber som en

del af handlen af en ny bil. Nogle forhandlere som eksempelvis Semler er også selv importører af

biler.

Leverandørernes forhandlingsstyrke afhænger af, hvor mange bilimportører der er i Danmark i

alt, om de biler, som bilimportøren importerer, kan substitueres og den branche leverandøren

sælger til.

De Danske Bilimportører42 er brancheorganisation for bilimportører i Danmark. Der er i alt 30

medlemmer af De Danske Bilimportører. Under forudsætning af at alle bilimportører er medlem

af De Danske Bilimportører, er der ifølge medlemslisten en bilimportør til hvert bilmærke43,

hvilket gør, at den interne rivalisering i bilimportørbranchen er lav, fordi der ikke er et overlap.

Dog importerer nogle bilimportører flere bilmærker, eksempelvis importører Fiat Automobiles

Denmark A/S Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Jeep og Chrysler, og Skandinavisk Motor Co. A/S

(Semler) importerer Audi, Seat, Skoda og Volkswagen. Dermed er der forskel på størrelsen af

importørerne.

De forskellige forhandlere har et forskelligt mix af bilmærker, hvor Semler kun sælger de mær-

ker, de selv importerer, mens Andersen & Martini sælger Peugeot, Kia, Fiat mv., som betyder, at

de skal indgå aftaler med flere bilimportører. Der er mange forhandlere, der sælger andre mix af

bilmærker, hvorfor bilimportører har mange forskellige kunder.

Eftersom Danmark er et forholdsvist lille land, vurderes det ikke, at der er plads til mere end en

importør af hvert bilmærke, hvorfor det er svært for de etablerede bilimportører at udvide deres

41 Bog 2 s. 68-83
42 www.bilimp.dk
43 www.bilimp.dk/members/ - pr. d. 17. august 2014
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sortiment. Med mindre man er importør af de mere specialiserede biler, der kun rammer en lille

målgruppe som eksempelvis Subaru, er der hård konkurrence mellem bilmærkerne og dermed

bilimportørerne. Der er mange substitutter mellem mærker, idet der er mange biler inden for en

klasse44, som kan opfylde de samme behov, og som koster stort set det samme.

Den branche, bilimportørerne sælger til, er bilforhandlerbranchen, hvor der er mange spillere.

Bilimportørernes forhandlingsstyrke vurderes at være lav, fordi bilimportører har en interesse i at

de enkelte bilmærker er repræsenteret i så mange områder af landet som muligt. Bilimportørerne

kan selvfølgelig vælge at træde ud af en aftale med en forhandler, hvis forhandleren får et dårligt

ry i et område, men samtidig betyder det også, at det pågældende bilmærke ikke længere er re-

præsenteret i det pågældende område.

Når det kommer til brugtvognshandlere, er forhandlingsstyrken lav, fordi brugtvognsforhandle-

rens udvalg afhænger af, hvilke brugte biler de får mulighed for at købe. Forhandleren har en in-

teresse i at have et så bredt udvalg som muligt, hvad angår pris, antal kørte kilometer og årgang,

men er begrænset af, at der kun findes et vist antal brugte biler.

Samlet set vurderes det derfor, at leverandørernes forhandlingsstyrke i forhold til bilbranchen er

lav, fordi de har en interesse i at være repræsenteret bredt, og dette kræver, at der er nogle bilfor-

handlere, der er interesseret i at sælge bilimportørernes biler.

3.1.2.2 Købernes forhandlingsstyrke

Købernes forhandlingsstyrke afhænger af faktorer som, hvor mange aftagere der er, købernes

switching costs ved at vælge en forhandler frem for en anden og omkostninger til køb af bil i for-

hold til købernes øvrige omkostninger.

Køberne kan opdeles i to kategorier, som er de private forbrugere som købere af personbiler og

de erhvervsdrivende som købere af varebiler.

De private forbrugers forhandlingsstyrke vurderes at være størst. Privatforbrugere kan vælge et

nyt mærke og dermed også bilforhandler, hver gang de skal have ny bil.

Privatforbrugernes vælger derfor i højere grad bilmærke frem for forhandler. At valget falder på

den pågældende forhandler, har som regel noget at gøre med, at det er den nærmeste forhandler

af det bilmærke, som valget er faldet på. Dermed vurderes forbrugernes switching costs ved at

vælge den ene bilforhandler frem for den anden at være lave.

Når man vælger at købe ny bil, afsøger man ofte markedet af bilmærker for, hvilken bil der op-

fylder det behov, man har i det pågældende stadie i ens liv45, og hvilken prisklasse man har mu-

lighed for at operere indenfor. Herefter er man som regel nået frem til to eller tre biler, man kun-

44 Bilag 2 Opdeling af bilmærker i kategorier
45 Eksempler på forskellige stadier kan være: ens første bil, når man før børn, når børnene flytter hjemmefra, når man
beslutter at købe bil nr. 2 til familien mv.
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ne være interesseret i. Først her får bilforhandlerne indflydelse på, hvilken bil og dermed for-

handler, man vælger ved at reklamere i lokalaviser.

Det er i sidste ende bilforhandlerne, der sætter den endelige pris på den bil, man køber, dog selv-

følgelig indenfor et interval, der giver forhandleren en avance på den solgte bil. Forhandleren kan

give forskellige tilbud på eksempelvis udstyr, hvilket kommer til at have indflydelse på forbruge-

rens valg. Hvor meget ekstraudstyr så som aircondition/klimaanlæg, stop & go-system, lygter,

dæk og fælge, navigation osv. koster, har betydning for valget. Som regel vælger køberen, hvil-

ken bil og hvilket udstyr man gerne vil have, hvorefter forhandleren giver et samlet tilbud og

eventuelt et tilbud på forbrugerens brugte bil som en del af handlen.

Bilforhandlerne tilbyder ofte også andre ting, som har betydning for valget af forhandler. Det kan

være mulighed for tilkøb af forsikring til en fordelagtig pris, prisen på serviceeftersyn, at for-

handleren giver en fast pris for den gamle bil ved køb af en bestemt ny bil og finansiering af bilen

til gunstig rente.

Bilforhandlerne har desuden en anden væsentlig mulighed for at have indflydelse på forbrugernes

valg af forhandler, hvilket er beliggenhed. Bilforhandlere er ofte placeret samlet på en vej eller i

et kvarter, hvor op til 20 bilmærker så er repræsenteret. Skal forbrugeren rundt til flere bilfor-

handlere for at prøvekøre og indhente tilbud, vil man helst ikke bruge tid på at køre langt væk til

en forhandler, som ikke ligger i nærheden af de andre. Dermed har forhandlerne mulighed for at

influere forbrugernes valg ved at være repræsenteret i områder, hvor andre forhandlere/bilmærker

også er repræsenteret.

En anden type tilbud, som bilforhandlerne ofte benytter sig af, er tilbuddet om at give en fast pris

for køberens gamle bil ved køb af en bestemt ny bil. Dette er især attraktivt for købere med gamle

biler, som ikke er meget mere end skrotprisen værd. Hvis køberen alligevel er på udkig efter en

bil i den pågældende klasse, er dette et stærkt incitament til at vælge den ene bilforhandler frem

for den anden.

Derudover er der naturligvis også forbrugere, der sværger til et bestemt bilmærke eller som har

fået en god service hos en bilforhandler og derfor vælger at handle hos den samme forhandler,

næste gang der skal købes ny bil.

Køberne kan hurtigt afsøge markedet for den bil, de gerne vil have. Det er nemt for køberne at få

alle de nødvendige informationer om de forskellige biler, så som priser, teknik, muligheder for

ekstraudstyr, forhandleren mv. via internettet. Derudover findes der vurderingssider som eksem-

pelvis Trustpilot46, hvor brugerne anmelder både produkter og forhandlere, hvormed køberne kan

få et overblik over andres erfaringer med bilerne og forhandlerne.

46 www.trustpilot.dk
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Bilen er en forholdsvist stor udgift for en hustand. Det skyldes dels, at selve omkostningen til bi-

len er stor, dels er der løbende omkostninger til forsikring, afgifter, service, reparationer og ben-

zin. Mange mener dog, at de har et behov for en bil, fordi der er langt til arbejde, de har børn mv.,

hvorfor mange laver plads i budgettet. Det mindsker forbrugernes forhandlingsstyrke, fordi de

mener, at de ikke kan undvære en bil.

Når det kommer til varebiler, er der højere grad af loyalitet til en forhandler, fordi forhandlerne

ofte tilbyder rabatter, hvis eksempelvis en selvstændigt erhvervsdrivende har behov for flere va-

rebiler. Derudover udskiftes varebiler ikke ligeså ofte som personbiler, da køberne her fokuserer

mere på funktionalitet, mens de private forbrugere har for vane at udskifte bilen hvert 5. - 7. år.

På brugtvognsmarkedet er købernes forhandlingsstyrke størst, fordi det for forhandleren handler

om at have lige netop den bil, som køberne vil have. Ud over valg af bilmærke og ekstraudstyr

som beskrevet ovenfor fokuserer køberne også på hvilken årgang bilen er, hvor mange kilometer

bilen har kørt og eventuelle ridser og buler, når de overvejer, hvilken bil de skal købe. Årgang og

antal kilometer skal i høj grad hænge sammen med bilens pris, hvilket kan være en svær balance-

gang for forhandlerne. Køberne vil have en kombination af den nyeste og billigste bil indenfor

deres budget, idet finansieringen af brugte biler helst skal have en kortere løbetid end på nye bi-

ler. Derfor er det også svært for de bilforhandlere, som primært sælger nye biler at konkurrere på

brugtvognsmarkedet, fordi det kræver et bredt udvalg af brugte biler.

Samlet set vurderes købernes forhandlingskraft at være høj, fordi de private forbrugere, som ud-

gør størstedelen af markedet, har meget lave switching costs. Dette gælder også på trods af, at

køberne mener, at de ikke kan undvære bilen, fordi antallet af hustande, der mener at have et be-

hov for en bil, er nogenlunde konstant, og derfor gælder det for de enkelte forhandlere om at

’stjæle’ kunderne fra hinanden.

3.1.2.3 Truslen fra nye indtrængere/adgangsbarrierer

Truslen fra nye indtrængere omhandler mulighederne for at komme ind i branchen, og dermed

hvor høje adgangsbarriererne er. Er der få og lave adgangsbarrierer, er truslen fra nye indtrænge-

re lav. Selvom adgangsbarriererne var lave, skal det også vurderes, om det vil være en reel kon-

kurrence for Semler samt Andersen & Martini.

Det kræver kapital at træde ind i bilforhandlerbranchen. For at konkurrere med eksisterende bil-

forhandlere skal man dels have lokaler eller showroom, hvor man kan vise de biler, man har til

salg frem. Samtidig skal man lave en aftale med en bilimportør om forhandling af et eller flere

bilmærker. Man skal købe nogle biler, som kan fungere som demonstrationsbiler, så køberne kan

prøvekøre bilerne. De fleste bilforhandlere har også eget værksted, så køberne kan få udført ser-

vice og reparation af de biler, der er købt hos forhandleren.
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Udover kapitalen skal man finde en god placering til sin forretning. Som beskrevet tidligere lig-

ger der ofte mange forhandlere i et område, hvor de største bilmærker er repræsenteret47. Derfor

er det vigtigt at overveje, om det eller de bilmærker man har tænkt sig at forhandle i forvejen er

repræsenteret i det område, hvor man har tænkt sig at placere sin forretning. Er mærket i forvejen

repræsenteret, vil køberne sandsynligvis gå til den eksisterende forhandler, idet der alt andet lige

må være nogle erfaringer med den pågældende forhandler, og et bilkøb er en forholdsvis stor in-

vestering, som kræver en vis grad tillid.

I opstartsfasen er det vigtigt at markedsføre sit produkt og sit bilforhandlerbrand effektivt. Som

regel er det bilimportørerne, der står for markedsføringen af selve bilerne, eksempelvis når der

kommer en ny model på markedet. Derfor er det bilforhandlernes opgave at sikre, at de har præ-

sentable lokaler, mulighed for at prøvekøre, mulighed for at få bilen på værksted, serviceaftaler

mv., som gør, at køberne vælger den ene forhandler frem for den anden.

Derudover skal man overveje, at køberne har to års reklamationsret på de solgte biler, hvilket

kræver ekstra kapital i tilfælde af, at der er mange fejl ved bilen. Desuden skal man have prøve-

nummerplader, så køberne kan prøvekøre bilerne.

Lokale myndigheder kan også have betydning for nye indtrængere. Der kan være regler i lokal-

planen om, hvordan området kan bebygges, eksempelvis om man vil placere sin forretning tæt på

et villakvarter eller i et industrikvarter. Dette kan besværliggøre processen omkring opstarten af

forretningen.

I forhold til at blive direkte konkurrent til Semler og Andersen & Martini, vurderes det, at det

kræver en del, idet de to virksomheder begge er etablerede og velkendte familievirksomheder, og

begge er repræsenteret i bredt repræsenteret enten i Københavnsområdet eller i hele landet.

Samlet set vurderes truslen fra nye indtrængere at være lav, fordi det kræver en del startomkost-

ninger og etablering af sit brand, og fordi der i forvejen er mange spillere på markedet.

3.1.2.4 Truslen fra substituerende produkter

Substituerende produkter defineres som produkter, som køberne kan vælge at købe, hvis prisen

på det første produkt skulle stige. Det kan betyde, at man måske går på kompromis med kvalite-

ten, men så længe produktet opfylder det eller de samme behov, er der tale om et substituerende

produkt.

Der findes generelt alverdens substituerende produkter, der kan transportere en person fra et sted

til et andet. Her kan nævnes; biler, cykler, motorcykler, busser, tog, metro, fly, segways, letbane,

knallert, lastbiler, både, færger, hestevogne, kano, kajak osv. Spørgsmålet er dog, om disse trans-

47 Eksempelvis Biløen Amager – www.bil-oen-amager.dk



Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen
Kandidatafhandling - Cand.merc.aud. 2014

Mette Petersen

28

portmidler kan opfylde de samme behov som en person- eller varebil. Desuden kan der være sub-

stituerende produkter i form af værkstedsydelser hos selvstændige mekanikere.

Behovet omkring personbiler er selvfølgelig det basale behov; at transportere en person fra et

sted til et andet, hvilket alle de ovenstående transportmidler kan opfylde. Dog kan personbilen

have flere passagerer ad gangen og have baggage med, hvilket udelukker en del af transportmid-

lerne. Samtidig har man frihed til at vælge, om man vil køre korte eller lange ture, hvormed

transportmidler som cykler, knallerter og kano udelukkes som substituerende produkter. Med en

personbil kan man selv vælge præcist, hvor man vil køre hen frem for de offentlige transport, der

kører på bestemte ruter.

Det vurderes ikke, at der findes et transportmiddel, der kan opfylde de samme behov som en per-

sonbil, fordi personbiler kan opfylde så mange forskellige og varierede behov i hverdagen. Selv

hvis alle bilforhandlere satte prisen op på biler, er der intet andet produkt, som kan opfylde beho-

vene, hvor der ikke vurderes at være en trussel fra substituerende produkter, når det kommer til

personbiler.

Behovet omkring en varebil må være, at den kan transportere en til to personer og desuden værk-

tøj og materialer. Her kunne en lastbil være en substitut. Dog er lastbiler som regel dyrere, kræver

en anden type kørekort, og der er andre hastighedsbegrænsninger for lastbiler. Desuden er der

nogle personbiler, der kan bruges som varebiler, hvis bagsæderne tages ud, og den får gule num-

merplader. Afhængigt af en behov kunne denne type være en substitut for en varebil. Det vurde-

res ikke, at lastbilen er en reel substitut, fordi man kan have et andet kørekort til lastbil.

Mekanikere, som ikke er forhandlere af biler, kan substituere de værkstedsydelser, som bilfor-

handlere tilbyder. Det er dog forskelligt, om folk opfatter dem som en substitut. De selvstændige

mekanikere tager som regel alle bilmærker ind, hvilket betyder, at de har behov for et bredt kend-

skab. Mekanikerne hos bilforhandlerne er som regel uddannet i et bestemt bilmærke og arbejder

desuden kun med et eller få bilmærker til hverdag. Dermed mener mange, at bilforhandlernes

mekanikere er bedre og hurtigere end de selvstændige mekanikere. Oftest og især i garantiperio-

den bruger køberne bilforhandlerens mekaniker, så køberne samtidig har nemmere mulighed for

at reklamere, hvis der er en fejl ved bilen. Derfor vurderes truslen fra substitutter på dette område

som værende lav.

Samlet set vurderes der ikke at være nogen substitutter til personbiler, fordi ingen typer trans-

portmidler kan opfylde de samme behov. Varebilernes eneste substitut er en variant af en person-

bil, og forhandlerne sælger ofte både person- og varebiler indenfor et mærke. Derfor vurderes

truslen fra substitutter at være lav.

3.1.2.5 Rivalisering mellem virksomhederne i branchen

Den interne rivalisering i branchen vedrører alle de konkurrenter, der allerede eksisterer som

konkurrenter i bilforhandlerbranchen. De øvrige parametre i Porter’s five forces har betydning
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for, hvor mange konkurrenter der er i branchen, mens denne parameter påvirker graden af rivali-

sering. Graden af rivalisering afhænger af, hvor store konkurrenterne er i forhold til hinanden,

udgangsbarrierer, branchens vækstrate, hvor store de faste omkostninger er og graden af produkt-

differentiering.

Der er rigtigt mange konkurrenter i branchen. Semler er den største forhandler med forhandlere

over hele landet, men eftersom Andersen & Martini har en markedsandel på knap 3 %, vurderes

det, at der er rigtigt mange konkurrenter i branchen. Dog vurderes det ikke, at en Toyota-

forhandler i Vestjylland og en Toyota-forhandler på Falster er direkte konkurrenter til hinanden,

fordi folk som udgangspunkt vælger at handle hos en af de nærmeste bilforhandlere i forhold til

deres bopæl. Alligevel vurderes der at være intensiv konkurrence mellem de bilforhandlere, der

ligger i nærheden af hinanden, fordi der findes mange biler indenfor hver pris-/størrelsesklasse,

hvor folk ofte vælger den bil, hvor de får mest for pengene.

Udgangsbarriererne vurderes at være høje, fordi der er store omkostninger ved at være bilfor-

handler. Det kræver dels, at man kan få solgt de biler, man har på lager, dels at man kan få solgt

bygningen. Eftersom bygningen som regel består af et showroom og et værksted, kan den ikke

anvendes til andet, hvilket gør bygningen sværere at sælge.

Branchens vækstrate har stor betydning for rivaliseringen i branchen, fordi det afgør, hvor mange

biler der sælges, og dermed hvor mange biler den enkelte bilforhandler har mulighed for at sælge.

Ifølge Danmarks Statistik48 er der i alt 2.917 tusinde familier i Danmark i 2014. Heraf har 1.754

familier bil. Dette svarer til en andel på 60,13 %. Til sammenligning var andelen af familier med

bil 59,61 % i 2009.

Statistikken viser også, at antallet af familier er steget med 3,8 % i perioden 2009 til 2014, mens

antallet af familier med bil er steget med 4,7 % i samme periode. Dermed stiger andelen af fami-

lier med bil mere end antallet af familier. Det skal ses i lyset af, at der har været finanskrise i

størstedelen af perioden, hvorfor vækstraten for branchen vurderes at blive større i fremtiden.

Der vurderes at være høje faste omkostninger i branchen, fordi hver bilforhandler som minimum

skal have et lager af de biler, der er til salg, så kunderne har mulighed for at prøvekøre bilerne.

Derudover skal der også være et mindre lager af de mest almindelige reservedele. Som regel ta-

ger et serviceeftersyn en dag at udføre, så derfor skal de reservedele som oftest anvendes være på

lager, medmindre man har mulighed for at bestille dem hurtigt hjem. Samtidig har bilforhandler-

ne faste åbningstider, hvorfor der skal være et vist antal salgsmedarbejdere på arbejde i den tids-

periode, hvor der er åbent. Hvad angår medarbejdere på værkstedet skal der som udgangspunkt

også være en vis bemanding, så der er mulighed for at yde en hurtig service overfor kunderne.

48 Bilag 4 Antal familier med biler i forhold til antal familier i alt i Danmark
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Graden af produktdifferentiering afhænger meget af, hvem man taler med. Der er stor forskel på,

hvad folk lægger vægt på, når de skal vælge en bil. Hvert bilmærke har en brandværdi, som i høj

grad differentierer bilmærkerne fra hinanden. Folk bruger biler som et statussymbol, der skal vi-

se, hvor mange penge de har, og hvor meget de går op i biler. Samtidig vurderes det, at folk er

blevet mere økonomisk og miljømæssigt bevidste og går derfor efter biler med mindre motorer,

der kører længere på literen frem for kun at tænke på, hvor mange hestekræfter en bil har. Især

børnefamilier er nødt til at tænke mere på, om bilen opfylder behovene, og ikke mindst på om

prisen på bilen er indenfor deres budget og i mindre grad, hvilket logo der er på bilen. Bilfor-

handlerne bruger dermed de bilmærker, de sælger til at differentiere sig.

Derudover findes der mange forskellige klasser indenfor branchen, der kan opfylde forskellige

behov. Der er biler til den lille og store familier, sportsvogne, minibiler49, som ofte bruges som

bil nr. 2 eller som ens første bil, varevogne osv., så på den måde er der bred produktdifferentie-

ring indenfor branchen. Når folk først har besluttet sig for at købe eksempelvis en minibil, er der

mange at vælge imellem, og her konkurrerer forhandlerne som regel på priser alene. Denne hårde

konkurrence gør, at alle bilforhandlere får en lavere avance på deres salg.

Samlet vurderes rivaliseringen mellem konkurrenterne i branchen at være høj. Dette skyldes, at

der er høje udgangsbarrierer, hvorfor forhandlerne prøver at blive længst muligt i branchen. Der-

med er de nødt til at sælge bilerne til en billigere priser for at sikre likviditeten, og det skaber

konkurrence i branchen. Samtidig er der høje faste omkostninger, hvilket driver forhandlerne til

at forsøge at opnå stordriftsfordele, hvilket igen presser priserne. Det, at der er lav produktdiffe-

rentiering i branchen, som i eksemplet med minibiler, gør, at forhandlerne igen er nødt til at pres-

se priserne. Når køberne samtidig har lave switching costs, intensiverer dette konkurrencen

blandt forhandlerne.

3.1.2.6 Konklusion på Porter’s five forces

Her foretages en opsummering på analysen af Porter’s five forces som konklusion på vurderingen

af branchens attraktivitet og konkurrenceintensitet.

Det vurderedes, at leverandørernes forhandlingsstyrke var lav, fordi de har behov for, at deres

bilmærker er repræsenteret i så stor en del af Danmark som muligt. Det har den betydning, at

branchen bliver mere attraktiv.

Købernes forhandlingsstyrke var til gengæld høj, fordi køberne har lave switching costs, og fordi

køberne har fuld information omkring både biler og forhandlere. Dette er med til at intensivere

konkurrencen i branchen og gør dermed, at branchen bliver mindre attraktiv for bilforhandlerne.

49 Minibiler defineres som de biler, der typisk har en motorstørrelse på 1.0 liter og kan købes for under 100.000 kr.
Eksempelvis Peugeot 107, Toyota Aygo, Seat Mii, VW Up, Ford Ka mv.
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Der var ingen reel trussel fra substitutter til hverken person- eller varebiler, hvilket gør branchen

attraktiv.

Truslen fra nye konkurrenter er også lav, fordi der var høje adgangsbarrierer til branchen dels på

grund af opstartsomkostninger og dels på grund af, at det kan være svært at finde en god place-

ring til sin forretning. Dette gør branchen mere attraktiv.

Den interne rivalisering er høj i branchen, fordi der er stor priskonkurrence. Når køberne har lave

switching costs, og forhandlerne derfor ofte er tvunget til at konkurrere på pris, falder forhandler-

nes avancer og øger dermed konkurrenceintensiteten. Samtidig er udgangsbarriererne høje, hvil-

ket tvinger forhandlerne til at blive i branchen og dermed presse priserne yderligere.

Som konklusion vurderes det, at industriens attraktivitet er lav, fordi der er høj priskonkurrence

blandt bilforhandlerne, og køberne har fuld information til at vælge den bil, der opfylder deres

behov og ligger indenfor deres budget.

3.2 Det interne miljø

I denne del af den strategisk analyses ses der nærmere på at beskrive, analysere og vurdere An-

dersen & Martinis samt Semlers interne situation. Den interne analyse tager udgangspunkt i de

strategiske valg, Andersen & Martini og Semler har truffet i forhold til deres konkurrencemæssi-

ge situation i branchen. Ved analysen af det interne miljø anvendes to modeller til at analysere de

to virksomheders position i branchen; Boston Consulting Group’s Growth-Share matrice (BCG)50

og Porter’s generiske konkurrencestrategier51. Til sidst samles der op på Andersen & Martini

samt Semlers strategiske positioner i branchen ved hjælp af en SWOT-analyse.

3.2.1 Boston Consulting Group’s Growth-Share matrice

BCG anvendes til analyse af en virksomheds produktportefølje. De to primære parametre er mar-

kedsandel og branchens vækstrate. En virksomheds forskellige produkter kan falde i en af de fire

kategorier; stars, question marks, cash cow eller dogs. Placeringen af henholdsvis Andersen &

Martinis og Semlers bilmærker fremgår af figuren.

50 Bog 2 s. 239-241
51 Bog 2 s. 185-201
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3.2.1.1 Andersen & Martinis portefølje

Andersen & Martini forhandler Opel, Peugeot, Kia, Fiat, Cadillac, Saab og Corvette. Kia og Opel

vurderes, ud fra hvor mange Andersen & Martini har solgt52, og hvor mange der er solgt i alt i

Danmark i 201353, at være stars. Begge bilmærker ligger højt på listen over solgte bilmærker, og

det er også de biler, Andersen & Martini sælger flest af. Peugeot ligger også højt på listen over

solgte biler, men eftersom det er et nystartet forretningsområde, hvor sælgerne og mekanikerne

hos Andersen & Martini ikke har den samme ekspertise, som de har ved de andre bilmærker,

vurderes det at være question mark.

Andersen & Martini har et bilmærke i kategorien cash cows, hvilket er Fiat. Fiat har en relativt

lav markedsandel, fordi Andersen & Martini har solgt mere end dobbelt så mange Peugeot i

2013, selvom Peugeot først blev introduceret i april 2013 og er et helt nyt bilmærke for Andersen

& Martini. Andersen & Martinis dogs vurderes at være niche-bilmærkerne Cadillac, Saab og

Corvette. Andersen & Martini har ikke solgt nogle af disse biler i 2013, og deres markedsandel er

generelt i Danmark er stort set ikke eksisterende.

52 Bilag 5 Andersen & Martinis antal solgte biler 2009-2013
53 Bilag 3 Top 30 antal solgte personbiler i Danmark i perioden 2009-2013

Figur 4: Placering af bilmærker i BCG-matrice Kilde: Egen tilvirkning
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3.2.1.2 Semlers portefølje

Semlers bilmærker vurderes alene ud fra det samlede antal biler solgt i Danmark, dels fordi Sem-

ler er importør af bilmærkerne (bortset fra Lamborghini og Bentley), dels fordi Semler ikke of-

fentliggør tal for, hvor mange biler deres egne forhandlere sælger.

Semlers stars er VW og Skoda. VW ligger nr. 1 på listen over antal solgte biler i 2013, og Skoda

ligger nr. 5, begge over Andersen & Martinis to stars. Audi og Seat er cash cows, idet der sælges

noget færre end Semlers stars, mens de stadig har en forholdsvis stor markedsandel. Porsche,

Bentley og Lamborghini er alle dogs. Selvom der er solgt 34 Porsche og ingen Bentley og Lam-

borghini i 2013, er Porsche alligevel i denne kategori, fordi markedsandelen er så lav og samtidig

vurderes markedet for dyrere niche biler ikke at være stigende.

3.2.2 Porter’s generiske konkurrencestrategier

Porter’s generiske konkurrencestrategier er en model, der er baseret på henholdsvis det konkur-

rencemæssige omfang og konkurrencefordel. Der er fire konkurrencestrategier: differentiering,

differentieringsfokus, omkostningsstrategi og omkostningsfokus.

Virksomhedens konkurrencestrategi afhænger således af, om man vælger at targettere mange el-

ler få målgrupper, og om man vælger at differentiere sit produkt eller i stedet prøver at holde om-

kostningerne på et så lavt niveau, at man får mulighed for at sælge sine produkter billigere end

konkurrenterne.

3.2.2.1 Andersen & Martinis konkurrencestrategier

Når det kommer til de almindelige familiebiler, bruger Andersen & Martini disse bilmærker til at

ramme mange målgrupper. Der findes mange forskellige typer biler indenfor hvert mærke, hvor

der eksempelvis er mindre biler, så som Opel Adam og Corsa, Fiat Punto og 500, Peugeot 107,

207 og 208 og Kia Picanto og Rio. Derudover har alle mærkerne familiebilerne, Peugeot har mo-

dellerne 308, 3008 og 508, Opel har Astra, Zafira og Insignia, Kia har Cee’d og Carens, og Fiat

har Panda og Qubo54. Varevogne tæller blandt andet Opel Vivaro og Peugeot Partner. Dermed

har Andersen & Martini et bredt sortiment indenfor de forskellige mærker og har mange konkur-

renter, som det fremgår af kategoriseringen af bilmærkerne i bilag 2.

Andersen & Martini og de andre bilforhandlere har dog ingen indflydelse på, hvilke biler de en-

kelte bilmærker producerer og hvilke bilmodeller, bilimportørerne af bilmærkerne vælger at im-

portere til Danmark. Andersen & Martini vælger i stedet kun, hvilke bilimportører de vil samar-

bejde med, og derfra er de nødt til at handle med de modeller, som bilimportørerne vælger at im-

portere. Desuden har bilimportørerne deres egen promovering af hvert bilmærke i form af en

54 Informationer om de forskellige biler er fra www.a-m.dk
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hjemmeside55, hvor hvert bilmærke promoveres, og hvor der er henvisninger til forhandlere af

bilmærket. Bilimportørerne har også reklamer i tv, i aviser og på internettet, når der er nye mo-

deller eller tilbud. Det må derfor vurderes, at det langt hen ad vejen er bilimportørerne, der til-

trækker kunder til bilforhandlerne frem for bilforhandlerne selv. Samtidig er det ikke Andersen &

Martini, der sætter priserne på bilerne, men bilimportørerne. Andersen & Martini kan selvfølgelig

give et tilbud på en bil, men for at opnå en avance, er der en minimumspris, som de er nødt til at

holde sig til.

Andersen & Martinis mission er, at al kundekontakt skal give den højeste kundetilfredshed inden-

for bilbranchen. De parametre, som Andersen & Martini har mulighed for at skrue på, er dermed

nærmere at have den rette placering, så kunder, der ser en reklame i tv for et af de bilmærker,

som Andersen & Martini forhandler, så køberne vælger dem fremfor en anden forhandler. Der-

udover skal Andersen & Martini har et godt rygte i deres nærmiljø, og når kunderne først er

kommet til Andersen & Martini, er det vigtigt for dem, at de har de bedste medarbejdere til at

servicere kunderne.

Den vigtigste parameter, Andersen & Martini kan skrue på, er at have de bilmærker, som køberne

generelt er interesseret i. Andersen & Martini forhandler tre af de bilmærker, der ligger på top 10

over de mest solgte bilmærker i Danmark ifølge bilag 3 i 2013. Dette er et stærkt udgangspunkt

for at tiltrække kunder.

Andersen & Martini fører en omkostningsstrategi i forhold til deres omkostninger til lokaler. Det-

te vurderes ud fra de bilforhandlere af nye biler, som ligger på Englandsvej, Amager56, hvor seks

ud af de ni forhandlere af biler, der ligger i området, har nyere moderne lokaler med højt til loftet,

mens Andersen & Martinis lokaler er af ældre dato. Andersen & Martini oplyser dog i årsrappor-

ten 2013, at ejendomme i Ballerup er under ombygning og færdiggøres i løbet af 201457.

Samtidig er de biler, som Andersen & Martini primært sælger (de almindelige familiebiler) nogle

af de biler, der rammer bredest i befolkning, forholdevist billige biler, hvor der er mange substi-

tutter som oplistet i bilag 2.

Saab konkurrerer ifølge kategoriseringen med bilmærker som Volvo og Audi og forhandles i de

samme lokaler som Cadillac og Corvette, som beskrevet nedenfor. Eftersom Saab er gået konkurs

og dermed repræsenterer et forholdsvist lille marked med 846 solgte biler i perioden 2009-2013 i

Danmark og kun 21 solgte biler i perioden 2012 – 201458, vurderes det ikke relevant at analysere

på Andersen & Martinis konkurrencestrategi, hvad Saab angår.

55 Listen over hjemmeside fremgår: www.bilimp.dk/members/
56 www.bil-oen-amager.dk
57 Andersen & Martinis årsrapport 2013 – ledelsesberetning s. 8
58 Bilag 3 Top 30 antal solgte personbiler i Danmark i perioden 2009-2013
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Når det kommer til Andersen & Martinis salg af Cadillac og Corvette, er Andersen & Martinis

differentieringsfokus, idet der er tale om en meget lille målgruppe, hvilket baseres på, at der kun

er 43 Cadillac siden 200959 og ingen Corvette i samme periode. Desuden ligger disse biler i en

anden prisklasse og opfylder nogle andre behov end de almindelige familiebiler. Andersen &

Martinis konkurrencefordel vurderes at være differentiering, fordi de lokaler, Andersen & Martini

har til deres to eksklusive mærker i Søborg er nyere og mere elegante end de øvrige lokaler.

3.2.2.2 Semlers konkurrencestrategi

Semler Gruppen har flere forretningsområder end Andersen & Martini som beskrevet under virk-

somhedspræsentationen i afsnit 2.2. Dog analyseres kun på Semlers konkurrencestrategi, hvad

angår salg af biler. Desuden ses der bort fra, at Semler selv importerer de bilmærker, de forhand-

ler, hvormed de i højere grad end Andersen & Martini selv har mulighed for at sætte priserne på

bilerne.

Semler sælger bilmærkerne VW, Audi, Seat, Skoda og Porsche. Generelt har de fleste af disse

bilmærker de samme klasser af bilmodeller som Andersen & Martini (mindre biler, familiebiler

og varevogne). Dermed er Semlers konkurrencemæssige fordel ligeledes mange målgrupper.

Semlers største bilmærke er VW, som står for mere end halvdelen af Semlers antal importerede

biler i 201360, og desuden er VW det mest importerede bilmærke i perioden 2011-201456. Desu-

den er Audi den mest solgte bil i flere år blandt de dyre, eksklusive biler. Dermed har Semler de

to mest populære biler indenfor to grupper56. Semler har desuden mere moderne lokaler og har de

største lokaler og areal baseret på de bilforhandlere, der ligger på Englandsvej. Derfor vurderes

det, at Semler anvender en differentieringsstrategi, når det kommer til bilmærkerne VW, Audi,

Seat og Skoda.

Hvad angår Semlers forhandling af Porsche, er der ligesom Andersen & Martinis forhandling af

Cadillac og Corvette tale om differentieringsfokus, fordi der er få målgrupper, og bilerne ligger i

den dyre ende af skalaen.

3.2.3 SWOT-analyse

Nedenstående figur viser i oversigtsform, hvilke interne styrker og svagheder, der gør sig gæl-

dende for henholdsvis Andersen & Martini og Semler samt hvilke eksterne forhold, der påvirker

bilforhandlerbranchen.

59 Bilag 3 Top 30 antal solgte personbiler i Danmark i perioden 2009-2013
60 www.semler.dk/Semler-Gruppen/Tal-og-fakta/Tal-og-Fakta/
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Interne forhold

Styrker Svagheder

Andersen & Martini

 Bredt udvalg af biler indenfor ’middel-

klasse’ biler

 Stor markedsandel indenfor de bilmær-

ker, de sælger

 Bredt repræsenteret i Købehavnsområ-

det

 Ældre lokaler

 Dyre, niche bilmærker

Semler

 Største bilforhandler i Danmark – stor

markedsandel

 Stærke bilmærker

 Repræsenteret over hele landet

 Dyre, niche bilmærker

Eksterne forhold

Muligheder Trusler

 Samfundets økonomiske udvikling

 Lavt renteniveau

 Miljøbevidsthed – mindre biler

 Teknologisk udvikling – mere miljø-

venlige biler

 Høje afgifter på biler og brændstof

 Udviklingen af offentlig transport

 Teknologisk udvikling kræver efterud-

dannelse

3.2.3.1 Andersen & Martinis interne forhold

Den strategiske analyse viste, at Andersen & Martini har et bredt udvalg i kategorien indenfor de

almindelige familiebiler. Dette vurderes at være en styrke, fordi bilmærkerne kan substituere hin-

anden. Selvom køberne har lave switching costs, når de skal vælge biler, kan Andersen & Martini

holde fast i kunden, fordi de kan tilbyde en anden bil i samme klasse til nogenlunde samme pris,

hvis den bil, som køberen til at starte med ville købe hos Andersen & Martini, alligevel ikke le-

vede op til forventningerne. Desuden har de biler, som Andersen & Martini forhandler, en stor

markedsandel i Danmark, hvormed bilerne er kendt af de fleste, og dermed er det ofte disse biler,

folk tænker på, når de skal ud og købe en almindelig familiebil.

Figur 5: SWOT-analyse Kilde: Egen tilvirkning
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Andersen & Martini er desuden bredt repræsenteret i Københavnsområdet, hvormed de kender

deres nuværende og potentielle kunder bedre, fordi kunderne i Københavnsområdet må antages at

være mere ens end kunder fra henholdsvis Jylland og Sjælland. Desuden kan værkstederne hjæl-

pe hinanden, hvis et værksted mangler en reservedel, som et andet værksted har, hvormed de kan

yde en bedre og hurtigere service overfor kunderne, fordi de kan færdiggøre serviceeftersyn og

reparationer hurtigere.

Andersen & Martinis svagheder vurderes at være, at deres lokaler er ældre end flere andre for-

handlere. Nyere og større lokaler tiltrækker alt andet lige flere kunder, især dem der bare er ude

og ’ose’. Samtidig har Andersen & Martinis omkostningsstrategi dog den fordel, at der er mulig-

hed for at sælge bilerne til en lidt lavere pris i forhold til konkurrenterne. Dermed har Andersen

& Martini større mulighed for at vinde den priskonkurrence, der foregår mellem forhandlerne.

En anden svaghed, som også gælder for Semler, vurderes at være de dyre, niche bilmærker. Ser

man på antallet af biler solgt indenfor disse mærker, vurderes det ikke, at der kan være den store

avance i forhold til den plads disse bilmærker optager i salgslokalerne, og for Andersen & Marti-

nis vedkommende har de en forhandler i Søborg, der alene beskæftiger sig med bilmærkerne

Corvette, Cadillac, Saab og andre brugte biler61 i kategorierne niche biler og dyre, eksklusive bi-

ler.

3.2.3.2 Semlers interne forhold

Semlers styrke er de stærke bilmærker, som har stærke positioner indenfor de forskellige katego-

rier. Semlers bilmærker bliver mere og mere populære og har vundet årets bil flere gange inden-

for de seneste år. Semlers bilmærker kan dog ikke på samme måde som Andersen & Martini sub-

stituere hinanden, fordi de i højere grad ligger i forskellige kategorier. Dermed må Semler alt an-

det lige have sværere ved at holde fast i kunderne, fordi de ikke kan tilbyde en anden bil, hvis den

første bil alligevel ikke viste sig at være sagen for kunden.

Semler er dog repræsenteret over hele landet og er markedsleder i Danmark. Dette giver kunder-

ne en anden opfattelse af forhandleren i forhold til Andersen & Martini, fordi Semler er så stærk i

markedet.

3.2.3.3 Eksterne forhold – fælles

De eksterne forhold er ens for de to virksomheder, fordi det er forhold, som har indflydelse på

branchen, men som ingen af virksomhederne har indflydelse på.

Generelt er der tale om et opsving i økonomien i Danmark62, hvilket er en mulighed for bilfor-

handlere, fordi det gør, at danskerne tør at bruge flere penge. Brugtvognsmarkedet har været sti-

61 http://www.am-exclusive.dk/
62 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2014/05/26/144232.htm
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gende i de seneste år ifølge ledelsesberetningerne i Andersen & Martinis årsrapporter, hvor man i

fremtiden må forvente, at folk investerer i nye biler.

Der er en større miljøbevidsthed blandt både befolkningen og bilproducenterne, hvormed folk

køber de mindre biler. Dette er dels en mulighed for forhandlere, fordi bilerne er billigere og folk

dermed har mulighed for at købe bilerne, men samtidig er det en trussel, fordi der er så stor pris-

konkurrence på de mindre biler.

Det lave renteniveau er også en mulighed for mersalg i bilbranchen, idet folk får større mulighed

for at låne penge, fordi de har råd til at betale renter og samtidig kan bilforhandlerne formidle bil-

ligere finansiering.

En trussel for bilbranchen er de høje afgifter på biler, som gør, at bilerne generelt er meget dyre.

Det gør det sværere for bilforhandlerne at få solgt biler. Samtidig er der høje afgifter på brænd-

stof, hvilket gør, at folk ikke vil købe de store biler, som ikke kører så langt på literen.

Udviklingen i offentlig transport, eksempelvis udvidelsen af metroen i København, har betydning

for antallet af biler, der sælges. Hvis folk får nemmere mulighed for at komme til arbejde eller

uddannelse, vil de måske overveje ikke at have bil fremover.

Den teknologiske udvikling gør mod el- og hybridbiler gør, at både sælgerne og mekanikerne får

behov for efteruddannelse for at kunne følge med, hvilket er dyrt, både fordi det tager tid og på

grund af selve udgiften hertil.

3.3 Delkonklusion på den strategiske analyse

Det skal understreges, at den strategiske analyse i høj grad viser, at det ikke er bilforhandlerne,

folk lægger vægt på, når de skal vælge en bil, men i høj grad de bilmærker, forhandlerne sælger.

Selvfølgelig har det også betydning, hvor forhandleren er placeret i forhold til folks bopæl, men

det er primært bilmærkerne, der afgør, hvilken bilforhandler man vælger. Dermed består de ikke-

finansielle værdidrivere primært af bilmærkerne. Derfor må det konkluderes, at Semler er bedst

til at skabe værdi, idet de vælger at forhandle de stærkeste bilmærker.

4. Regnskabsanalyse

I det foregående kapital er Andersen & Martini samt Semlers strategiske positioner i forhold til

konkurrenterne i branchen blevet analyseret, og dermed er de væsentligste ikke-finansielle vær-

didrivere af betydning for virksomhedernes værdiskabelse blevet afdækket. I dette og de følgende

kapitler vil de finansielle værdidrivere, som har betydning for værdiskabelsen, blive fastlagt.
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Regnskabsanalysen, budgetteringen og værdiansættelsen er foretaget med udgangspunkt i Ole

Sørensens lærebog herom; ’Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang’63.

Til brug for udførslen af regnskabsanalysen, indledes denne med en gennemgang af de interes-

senter, de to virksomheder har samt en gennemgang af anvendt regnskabspraksis. Dermed opnås

en forståelse for, hvem der har interesse i Andersen & Martini samt Semler, og hvilken begrebs-

ramme virksomhederne aflægger regnskab efter. Desuden giver gennemgangen af interessenterne

også en ide om, hvilke afkastkrav de to virksomheders ejere har, hvilket anvendes i forbindelse

med værdiansættelsen.

Den finansielle del af regnskabsanalysen tager udgangspunkt i en reformulering af resultatopgø-

relser, balancer og egenkapitalopgørelser. På baggrund af de reformulerede opgørelser udføres en

nøgletalsanalyse, som består i at analysere rentabiliteten for dermed at komme frem til, hvilke

historiske og fremtidige værdidrivere, der er væsentlige for virksomhederne. Nøgletalsanalysen

skal danne grundlaget for prognosen af den fremtidige udvikling. Ud fra prognosen kan profor-

ma-opgørelser udarbejdes, og disse anvendes til budgetteringen og den endelige værdiansættelse

af Andersen & Martini samt Semler.

Både Andersen & Martinis og Semlers regnskabsår følger kalenderåret, og der foretages reformu-

lering af de seneste fem regnskabsårs årsrapporter; 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. Det vurderes

tilstrækkeligt at analysere på de seneste 5 regnskabsår i forhold til at afdække en repræsentativ

periode.

4.1 Interessenter

Der findes mange forskellige interessenter til Andersen & Martini samt Semler, og de har alle

forskellige informationsbehov, hvilket benævnes heterogene informationsbehov64. I det efterføl-

gende vil de forskellige informationsbehov for Andersen & Martinis og Semlers interessenter

blive analyseret med fokus på ejernes informationsbehov.

4.1.1 Andersen & Martinis interessenter

Andersen & Martini er som tidligere nævnt børsnoteret, hvor de primære ejere dog er den admi-

nistrerende direktør Peter Hansen med familie, og desuden ejer bestyrelsesmedlemmerne en del

af de børsnoterede aktier. Når en virksomhed er børsnoteret, er der krav om den maksimale in-

formationsmængde, fordi der aflægges årsregnskab efter IFRS og desuden efter Årsregnskabslo-

vens krav til klasse D-virksomheder. Dermed skal ledelsesberetningen indeholde flere informati-

oner om eksempelvis god selskabsledelse end virksomheder i de andre regnskabsklasser skal op-

63 Bog 3
64 Bog 4 s. 196-201
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lyse, og desuden er der flere krav til specifikationsgraden i form af noter. Børsnoterede virksom-

heder har en interesse i at give al den information, der stilles krav om, fordi virksomheden er i

offentlighedens søgelys og derfor rammes hårdere, når det opdages, at der er ting, der ikke er som

de skal være.

Selvom Andersen & Martini er børsnoteret, er der sandsynligvis et ønske om at oplyse mindst

muligt, fordi størstedelen af aktionerne og dermed stemmerettighederne ejes af folk, der allerede

har fuldt kendskab til virksomheden som direktør og bestyrelse. IFRS’ informationskrav forven-

tes dog at dække alle interessenter informationsbehov.

Investorer i Andersen & Martini anvender årsregnskabet i forhold til prognose, hvor den potenti-

elle investor ud fra de finansielle opgørelser forsøger at vurdere virksomhedens evne til at gene-

rere overskud i fremtiden. Investoren vurderer derved, om det kan betale sig at investere i virk-

somheden fremfor eksempelvis at have pengene stående på en rentebærende konto eller at inve-

stere i andre virksomheder. Desuden tages det i betragtning, om Andersen & Martini historisk har

udbetalt udbytte til ejerne.

4.1.2 Semlers interessenter

Semler er ikke børsnoteret og er ifølge årsrapporten for 2013 samt Semlers hjemmeside ejet af

efterkommere af de familier, der grundlagde virksomheden. Semler har sandsynligvis en interesse

i, at alle aktier bliver på familiens hånd, da det vurderes at være en del af deres image at være en

familieejet virksomhed og bibeholde sin bestemmende indflydelse. Ejernes afkastkrav vurderes

derfor ikke i samme grad at være af betydning, fordi man i højere grad har en interesse i at behol-

de sine aktier fremfor at placere sine penge der, hvor det giver størst afkast.

Selvom ejerne vurderes at holde fast i sine aktier, har årsregnskabet alligevel en vis betydning for

investorerne. Årsregnskabet bruges af ejerne til at vurdere ledelsens evne til at føre forretningen

videre og vurdere, om de personer er de rette til opgaven. Det er dog svært at vurdere, om de øv-

rige ejere kan ændre på ledelsen på en generalforsamling. Der er nemlig ingen information om,

hvor mange stemmerettigheder de forskellige ejers ejerandel består af, kun at nogle medlemmer

af direktionen og bestyrelsen ejer mere end 5 % af aktiekapitalen.

4.2 Anvendt regnskabspraksis

4.2.1 Andersen & Martini

Andersen & Martini har været børsnoteret siden 1986 og aflægger derfor årsregnskaber efter

IFRS og årsregnskabslovens regler om klasse D. Ifølge årsrapporten for 2009 overgik Andersen

& Martini til regnskabsaflæggelse efter IFRS pr. 1. januar 2009. Anvendt regnskabspraksis i de

efterfølgende årsrapporter for 2010 – 2013 angiver, at der ikke har været ændringer ud over, at

man i 2013 har oprettet datterselskabet Andersen & Martini Biler A/S, hvilket betyder, at der fra
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2013 er tilføjet et afsnit om konsolideringspraksis. Dermed er der ikke sket ændring til indreg-

nings- og målingsmetoderne i de eksisterende regnskabsposter, hvorfor tallene for hele analyse-

perioden må være sammenlignelige.

4.2.2 Semler

Semler er ikke børsnoteret og aflægger derfor årsregnskab efter årsregnskabsloven alene. Ud fra

størrelsen på Semlers nettoomsætning, balancesum og antal ansatte, er Semler placeret i regn-

skabsklasse stor C, som dermed skal følge reglerne i årsregnskabslovens § 78-101. Ifølge alle års-

regnskaberne, som vedrører analyseperioden, har Semler i hele perioden tilhørt regnskabsklasse

stor C, og der har ingen været ændringer til anvendt regnskabspraksis i perioden.

4.3 Reformulering

Der foretages reformulering af resultatopgørelse og balance for at kunne identificere de værdi-

skabende finansielle drivere fra henholdsvis drifts- og finansieringsaktiviteten. IFRS og årsregn-

skabslovens skemakrav stiller krav til opstillingen, som gør, at drifts- og finansieringsaktiviteten

ikke kan læses direkte ud af årsregnskaberne, hvorfor det er nødvendigt at reformulere de offici-

elle opgørelser.

4.3.1 Driftsaktivitet

Driftsaktiviteten65 er de primære værdiskabende aktiviteter, som virksomheder har valgt at foku-

sere på. Det er disse aktiviteter, som skaber nettoomsætning. Reformulering af resultatopgørelsen

vil ende ud med en totalindkomst, som vil svare til forskydning i egenkapital fra primo til ultimo.

I de fem regnskabsår har forskydningen i egenkapitalen bestået af overførsel af totalindkomst,

opkøb af egne aktier, udbytte og værdireguleringer. Det er kun Semler, som har haft værdiregule-

ringer, hvilke er dirty surplus-poster, som bogføres direkte på egenkapitalen uden om resultatop-

gørelsen. I forbindelse med reformulering af resultatopgørelsen omfatter derfor at inkludere alle

overskudskomponenter, så opgørelsen bliver fuldstændig.

Reformulering af balancen består i at opdele posterne driftsaktiver og –forpligtelser. Driftsaktiver

består af de aktiviteter, der skaber og vedligeholder den nuværende og fremtidige indtjening. De

poster, der relaterer sig til at skabe nettoomsætningen er dermed en del af driftsaktiviteten.

65 Bog 3 s. 18
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4.3.2 Finansieringsaktivitet

Finansieringsaktiviteten66 udledes af driftsaktiverne og er de sekundære værdiskabende aktivite-

ter. Finansieringsaktiviteterne består i at fremskaffe fremmedkapital og egenkapital, så behovet

for finansiering af driftsaktiviteterne afdækkes. Reformuleringerne vil vise dels de finansielle po-

ster i resultatopgørelserne, dels de finansielle aktiver og forpligtelser i balancerne, som vil blive

brugt til analysen af egenkapitalens forrentning.

4.4 Reformulering af egenkapitalopgørelserne

I første omgang reformuleres egenkapitalopgørelserne, fordi disse opsummerer de transaktioner

og posteringer, der vedrører transaktioner med ejerne. Ved reformulering af egenkapitalopgørel-

serne simplificeres egenkapitalopgørelsen ved at opdele posterne i transaktioner med ejerne og

totalindkomst. Transaktioner med ejerne består af foreslået og udbetalt udbytte samt opkøb af

egne aktier. Totalindkomsten udgør de øvrige forskydninger i egenkapitalen, som i Andersen &

Martinis tilfælde alene vedrører årets resultat, mens Semler også har værdireguleringer.

De rapporterede egenkapitalopgørelser fremgår af bilag 6 og 7. De reformulerede egenkapitalop-

gørelser for henholdsvis Andersen & Martini og Semler fremgår nedenfor:

66 Bog 3 s. 18

Reformuleret egenkapitaopgørelser 2013 2012 2011 2010 2009

Primosaldo 93.746 98.691 97.125 98.289 97.143

Opkøb af egne aktier -2.962 - - -9.002 -

Transaktioner med ejerne -2.962 0 0 -9.002 0

Årets totalindkomst 1.269 -4.945 1.566 7.838 1.146

Totalindkomst 1.269 -4.945 1.566 7.838 1.146

Ultimosaldo 92.053 93.746 98.691 97.125 98.289

Figur 6: Reformuleret egenkapitalopgørelser Andersen & Martini Kilde: Egen tilvirkning
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4.5 Reformulering af balancerne

De rapporterede balancer for de fem regnskabsår for begge virksomheder fremgår af bilag 8 og 9.

Reformuleringen ender ud i mellemtotalerne driftsaktiver og –forpligtelser samt finansielle akti-

ver og forpligtelser og resulterer i nettodriftsaktiver, som svarer til egenkapitalen. I forbindelse

med reformuleringen er der visse forhold, der har været nødvendige at tage højde for, som be-

skrevet nedenfor.

4.5.1 Særlige forhold ved reformulering af balancerne – Andersen & Martini A/S

4.5.1.1 Driftslikviditet

De likvide beholdninger deles op i henholdsvis driftslikviditet, som hører under driftsaktiver og

øvrige likvide beholdninger, som hører under finansielle aktiver. Alle virksomheder har et behov

for at kunne betale sine kreditorer løbende, hvorfor dette må betegnes som driftslikviditet. Virk-

somhederne viser ikke selv, hvor stor en andel af sine likvide beholdninger, der er nødvendige for

at betale kreditorerne løbende, hvorfor man som tommelfingerregel anvender 0,5-2 % af netto-

omsætningen67.

Eftersom 0,5 % af nettoomsætningen udgør mere end de faktiske likvide beholdninger, giver det

67 Bog 3 s. 161

Reformuleret egenkapitaopgørelser tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Primosaldo 842.357 760.217 633.267 628.461 705.813

Forslået udbytte 115.000 60.000 75.000 10.000 -

Udloddet udbytte -60.000 -75.000 -10.000 - -

Transaktioner med ejerne 55.000 -15.000 65.000 10.000 0

Regulering, værdi af sikringstransaktioner 21.714 -2.369 -32.117 -11.879 -14.093

Nettoopskriv-ning efter den indre værdis metode 15.417 1.088 2.548 - -

Årets resultat 107.228 98.421 91.519 6.685 -63.259

Regulering primo -1.342 - - - -

Totalindkomst 143.017 97.140 61.950 -5.194 -77.352

Ultimosaldo 1.040.374 842.357 760.217 633.267 628.461

Minoritetsinteresser 14.550 12.645 9.709 3.212 2.176

Ordinær egenkapital 1.025.824 829.712 750.508 630.055 626.285

Driftslikviditet tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsætning 677.185 774.113 822.700 828.270 617.372
0,5 % af nettoomsætningen 3.386 3.871 4.114 4.141 3.087

Likvide beholdninger ifølge årsregnskabet 1.089 2.720 765 2.528 1.743

Figur 7: Reformuleret egenkapitalopgørelser Semler Kilde: Egen tilvirkning

Figur 8: Driftslikviditet Andersen & Martini Kilde: Egen tilvirkning
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ikke mening at allokere dele af de likvide beholdninger til driftsaktiver, hvorfor de likvide be-

holdninger bliver præsenteret som finansielle aktiver i reformuleringerne.

4.5.1.2 Udskudte skatteaktiver og –forpligtelser

I de reformulerede balancer præsenteres udskudt skat som driftsaktiver og –forpligtelser, fordi

den udskudte skat primært opstår som forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige

driftsoverskud.

4.5.1.3 Værdipapirer

Værdipapirer er som hovedregel finansielle aktiver, når der er tale om en investering af oversky-

dende likviditet og dermed holdes til udløb68. Hvis der derimod er tale om en kortfristet investe-

ring, hvor virksomheden ønsker at tjene penge på kortsigtede kursudsving, er der tale om et

driftsaktiv. Der er ingen nærmere oplysninger, om det er planen at holde værdipapirerne til udløb,

men eftersom værdipapirerne er klassificeret som langfristede aktiver, må det antages, at der er

tale om en investering, hvor værdipapirerne holdes til udløb. Dette vurderes også, selvom der er

sket et fald i beholdning på tDKK 1.672 fra 2012 til 2013. Værdipapirer er derfor klassificeret

som finansielle aktiver i de reformulerede balancer.

4.5.1.4 Leasingbiler og –gæld

Leasingbiler er i årsregnskabet klassificeret under materielle anlægsaktiver. Dette skyldes, at der

er tale om finansiel leasing, hvor alle væsentlige risici og fordele knyttet til ejendomsretten er

overdraget til Andersen & Martini fra leasinggiveren69. Ifølge note 1770 i årsregnskabet for 2013

kan Andersen & Martini frit disponere over leasingbiler indenfor en fastsat ramme, og en udgået

demobil erstattes således af en ny. Eftersom der er tale om demobiler, som er en naturlig del af

Andersen & Martinis forretning, er leasingbiler klassificeret som driftsaktiver.

Den tilhørende gæld er passiveret som kortfristet gæld i årsregnskabet. I de reformulerede balan-

cer indregnes leasingforpligtelsen som en finansiel forpligtelse71.

4.5.1.5 Reformulerede balancer for regnskabsårene 2009-2013

På baggrund af ovenstående vurderinger og de officielle balancer ifølge årsregnskaber, jf. bilag 8

er de reformulerede balancer opstillet:

68 Bog 3 s. 162
69 IAS 17
70 Andersen & Martinis årsrapport for 2013 – note 17
71 Bog s. 163



Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen
Kandidatafhandling - Cand.merc.aud. 2014

Mette Petersen

45

Reformuleret balancer tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Netto driftsaktiver
Software og licenser 698 433 413 - -
Immaterielle aktiver 698 433 413 - -

Grunde og bygninger 150.891 126.296 127.620 90.180 92.084
Indretning af lejede lokaler 1.028 1.743 1.684 1.720 1.971

Tekniske anlæg og maskiner 4.337 5.256 6.289 2.713 3.435
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5.415 5.013 5.428 4.155 3.633

Leasingbiler 6.425 579 1.016 5.531 3.675

Materielle aktiver under opførelse 1.124 35 - - -
Materielle aktiver 169.220 138.922 142.037 104.299 104.798

Deposita 1.044 1.868 1.889 1.718 1.691

Udskudte skattepassiver -2.035 -1.925 -3.468 -2.817 -29
Jubilæumsforpligtelser -499 -515 -493 -749 -665
Garantiforpligtelser - - -46 -750 -600

Depositum -1.063 -1.056 -500 - -
Andre langfristede aktiver, netto -2.553 -1.628 -2.618 -2.598 397

Anlægskapital 167.365 137.727 139.832 101.701 105.195

Varebeholdninger 180.485 178.483 174.829 119.474 99.787
Tilgodehavender fra salg 24.459 28.179 29.156 51.371 32.676
Igangværende arbejder for fremmed regning 133 102 272 523 284

Andre tilgodehavender 8.898 10.544 18.977 21.259 17.700
Forudbetalte omkostninger 488 572 1.289 366 -
Periodeafgrænsningsposter - - - - 671
Kortfristede driftsaktiver 214.463 217.880 224.523 192.993 151.118

Garantiforpligtelser -230 -530 - - -

Forudbetalinger fra kunder -5.141 -5.074 -4.968 -4.248 -3.300
Leverandørgæld -48.823 -44.726 -37.788 -34.598 -35.952
Anden gæld -20.208 -33.240 -34.269 -41.031 -40.686
Kortfristede driftsforpligtelser -74.402 -83.570 -77.025 -79.877 -79.938

Arbejskapital 140.061 134.310 147.498 113.116 71.180

Nettodriftsaktiver 307.426 272.037 287.330 214.817 176.375

Finansielle aktiver

Værdipapirer 124 1.796 - - -

Likvide beholdninger 1.089 2.720 765 2.528 1.743
Leasinggæld - langfristet -205 -473 -708 -943 -1.167
Realkreditinstitutter - langfristet -91.368 -81.148 -83.277 -49.434 -51.457

Kortfristet del af langfristede forpligtelser -2.803 -2.273 -3.211 -2.262 -2.159
Gæld til pengeinstitutter - kortfristet -73.338 -41.617 -51.285 -35.338 -10.659

Gæld vedrørende leasede demo- og
udlejningsbiler - kortfristet -48.872 -57.296 -50.923 -32.243 -14.387

Netto finansielle aktiver -215.373 -178.291 -188.639 -117.692 -78.086

Egenkapital 92.053 93.746 98.691 97.125 98.289

Figur 9: Reformuleret balancer Andersen & Martini Kilde: Egen tilvirkning
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4.5.2 Særlige forhold ved reformulering af balancerne – Semler

4.5.2.1 Kapitalandele i associerede virksomheder

Associerede virksomheder omfatter de virksomheder, hvor Semler ejer mellem 20 og 50 % af

stemmerettighederne i virksomheden. Ifølge koncernoversigten fra årsrapporten for 2013, som

fremgår af bilag 1, samt note 10 i koncernårsrapporten for 2013 omfatter de associerede virksom-

heder AS Adole Invest, som er den estiske enhed, der varetager import og salg af Skoda samt

Hekla hf, som er den islandske importør og forhandler af Skoda, Audi og VW. Dermed relaterer

de associerede virksomheders aktiviteter sig direkte til Semlers driftsaktivitet. Selvom kapitalan-

delene måles efter den indre værdis metode og dermed indeholder de associerede virksomheders

netto finansielle forpligtelser, klassificeres kapitalandelene som driftsaktiver72.

4.5.2.2 Værdipapirer

Som beskrevet ovenfor ved Andersen & Martini skal det overvejes, om værdipapirer er en del af

drifts- eller finansieringsaktiviteten. Semler har to typer værdipapirer, som er klassificeret som

henholdsvis finansielle aktiver (kun i 2013) og kortfristede aktiver (hele analyseperioden) i de

officielle balancer. Der er ingen oplysninger om hensigten med værdipapirerne. Værdipapirer

klassificeres som finansielle aktiver.

4.5.2.3 Driftslikviditet

Som beskrevet ovenfor opdeles de likvide beholdninger i driftsaktiver og finansielle aktiver.

Ifølge noter til de likvide beholdninger73 i årsregnskaberne for 2012 og 2013 er der rådighedsbe-

grænsning på en del af de likvide beholdninger. Rådighedsbegrænsningen vedrørende Semler

Ejendomme A/S er opstået som følge af sikringstransaktioner, som er indgået på de to ovenstå-

ende beløb. Rådighedsbegrænsningen vedrørende Semler Bilfinans A/S er beløb, der alene kan

frigives til dækning af tab på låne- og leasingporteføljen i selskabet. Disse rådighedsbegrænsnin-

ger klassificeres som et driftsaktiv under arbejdskapital.

72 Bog 3 s. 162
73 Semler Holding A/S koncernregnskaber - note 12 for 2013 og note 11 for 2012

Driftslikviditet tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsætning 9.004.486 7.866.775 7.545.200 6.058.959 5.023.546

0,5 % af nettoomsætningen 45.022 39.334 37.726 30.295 25.118

Likvide beholdninger, rapporteret 68.456 67.729 56.482 49.101 27.515

- Semler Ejendomme A/S 6.554 26.534 0 0 0

- Semler Bilfinans A/S 25.265 21.807 0 0 0

Likvide beholdninger uden rådighedsbegrænsning 36.637 19.388 56.482 49.101 27.515

Figur 10: Driftslikviditet Semler Kilde: Egen tilvirkning
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Eftersom 0,5 % af nettoomsætningen i 2012 og 2013 overstiger likvide beholdninger uden rådig-

hedsbegrænsning, vurderes der ikke at være nogen driftslikviditet i disse år. I perioden 2009-

2011 overstiger de likvide beholdninger 0,5 % af nettoomsætningen, hvorfor 0,5 % af nettoom-

sætningen er klassificeret som driftslikviditet under driftsaktiver.

4.5.2.4 Udskudt skat

Ligesom ved Andersen & Martini er udskudte skatteaktiver og –passiver klassificeret som netto

driftsaktiver under anlægskapitalen.

4.5.2.5 Minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser opstår som følge af, at Semler ikke ejer majoriteten af kapitalen i alle datter-

selskaber og associerede selskaber i koncernen. Derfor tilhører en del af egenkapitalen i koncer-

nen minoritetsinteressenterne. Minoritetsinteresser er hverken omfattet af driftsaktiverne eller de

finansielle forpligtelser, hvorfor de præsenteres under disse i de reformulerede balancer.

4.5.2.6 Reformulerede balancer for regnskabsårene 2009-2013

På baggrund af ovenstående vurderinger og de officielle balancer ifølge årsregnskaber, jf. bilag 9

er de reformulerede balancer opstillet:
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Reformuleret balancer tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Netto driftsaktiver

Goodwill 11.110 2.565 3.466 - -

Software og licenser 5.340 3.048 4.652 2.158 1.923

Udviklingsprojekter under udførelse 11.110 - - - -

Immaterielle aktiver 27.560 5.613 8.118 2.158 1.923

Indretning af lejede lokaler 4.009 3.890 - - -

Grunde og bygninger 994.873 934.104 886.563 905.329 915.344

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 448.961 387.332 28.667 297.201 309.926

Anlæg under udførelse 80 9.433 413.202 - -

Materielle aktiver 1.447.923 1.334.759 1.328.432 1.202.530 1.225.270

Kapitalandele i associerede virksomheder 45.015 31.743 30.893 43.192 42.299

Kapitalandele med negativ værdi -1.139 - - - -

Udskudt skatteaktiv - - - 10.341 3.755

Udskudt skattepassiv -10.914 -14.483 -7.455 - -

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser -54.616 -56.511 -60.321 -66.812 -67.161

Andre hensatte forpligtelser -40.940 -40.756 -46.743 -39.545 -18.729

Andre langfristede aktiver, netto -62.594 -80.007 -83.626 -52.824 -39.836

Anlægskapital 1.412.889 1.260.365 1.252.924 1.151.864 1.187.357

Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning 31.819 48.341 - - -

Driftslikviditet - - 37.726 30.295 25.118

Varebeholdninger 1.305.975 1.219.483 1.096.644 854.261 850.148

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 293.100 399.631 454.689 326.731 287.260

Tilgodehavender hos associerede virksomheder - - - - 196

Andre tilgodehavender 173.954 152.293 119.810 58.266 90.607

Periodeafgrænsningsposter 12.134 18.207 5.550 6.430 1.935

Tilgodehavende selskabsskat - - 5.221 7 -

Kortfristede driftsaktiver 1.816.982 1.837.955 1.719.640 1.275.990 1.255.264

Leverandører af varer og tjenesteydelser -295.065 -268.992 -213.463 -246.440 -204.995

Gæld til associerede virksomheder - - -131 - -1.975

Selskabsskat -4.845 -3.996 - - -1.007

Anden gæld -551.336 -840.023 -826.919 -505.334 -448.707

Periodeafgrænsningsposter -75.544 -75.776 -61.261 -58.405 -10.620

Kortfristede driftsforpligtelser -926.790 -1.188.787 -1.101.774 -810.179 -667.304

Arbejdskapital 890.192 649.168 617.866 465.811 587.960

Netto driftsaktiver 2.303.081 1.909.533 1.870.790 1.617.675 1.775.317

Finansielle aktiver

Likvide beholdninger 36.637 19.388 18.756 18.806 2.397

Værdipapirer (kort- og langfristede) 975 678 518 1.358 5.471

Banker og realkreditinstitutter (langfristet) -656.421 -603.581 -620.311 -636.832 -602.461

Banker og realkreditinstitutter (kortfristet) -629.348 -471.016 -499.827 -364.528 -550.087

Netto finansielle aktiver -1.248.157 -1.054.531 -1.100.864 -981.196 -1.144.680

Minoritetsinteresser 14.550 12.645 9.709 3.212 2.176

Egenkapital 1.040.374 842.357 760.217 633.267 628.461

Figur 11: Reformuleret balancer Semler Kilde: Egen tilvirkning
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4.6 Reformulering af resultatopgørelserne

Reformulering af resultatopgørelserne ender ud i mellemtotalerne driftsoverskud og netto finan-

sielle omkostninger, som hænger sammen med de reformulerede balancer, som viser henholdsvis

netto driftsaktiver og netto finansielle aktiver. I forbindelse med reformuleringen er der visse for-

hold, der har været nødvendige at tage højde for. Disse er beskrevet nedenfor.

4.6.1 Særlige forhold ved reformulering af resultatopgørelserne – Andersen & Mar-

tini

4.6.1.1 Allokering af skatteomkostningen

I forbindelse med reformuleringen skal den rapporterede skatteomkostning fordeles på henholds-

vis driftsoverskud og netto finansielle omkostninger, så de to overskudskomponenter kan opgøres

på efter skat-basis74. Der foretages en allokering af skatteomkostningen, fordi det skal præsente-

res, at man har en skattefordel af de netto finansielle omkostninger. Derfor er skatten på drifts-

overskuddet lig med den rapporterede skatteomkostning samt skattefordelen af de netto finansiel-

le omkostninger.

Selskabsskatteprocenten og den effektive skatteprocent i resultatopgørelsen er sjældent den sam-

me. Dette skyldes, at den effektive skatteprocent berøres af blandt andet tilbageførslen af udgif-

ter, som ikke er fradragsberettiget (de permanente forskelle) og eksempelvis forskelle mellem de

skattemæssige og regnskabsmæssige af- og nedskrivninger (de midlertidige forskelle). Andersen

og Martini har de fleste år en skatteomkostning, men i 2012 var der underskud, hvorfor man hav-

de en indtægt. Den effektive skatteprocent har været stabil i årene 2009-2011, men væsentligt

lavere i 2013, hvilket sandsynligvis skyldes det fremfør bare underskud, som opstod i 2012.

4.6.1.2 Nedskrivning på varelagre

Nedskrivning på varelagre er del af den normale drift, som kan skyldes ukurans, lavere omsætte-

lighed grundet ny teknologi og udvikling i samfundet og dermed salgspriser generelt75. Dermed

indregnes nedskrivninger som regel i driftsoverskuddet.

Andersen & Martini oplyser om nedskrivninger i note 12 om varebeholdninger i årsregnskabet

for 2013. Ifølge oplysningerne vedrører nedskrivningerne både reservedele og biler. Eftersom der

74 Bog 3 s. 191-194
75 Bog 3 s. 174

2013 2012 2011 2010 2009

Effektiv skatteprocent 8% -24% 29% 26% 30%

Figur 12: Effektiv skatteprocent Andersen & Martini Kilde: Egen tilvirkning
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ikke er oplysninger om usædvanlige nedskrivninger, er de driftsførte nedskrivninger klassificeret

under driftsoverskuddet i reformuleringen.

4.6.1.3 Reformulerede resultatopgørelser for årene 2009-2013

På baggrund af ovenstående vurderinger og de officielle resultatopgørelser ifølge årsregnskaber,

jf. bilag 10 er de reformulerede resultatopgørelser opstillet:

De reformulerede resultatopgørelser er opstillet ud fra metodikken i Bog 3, jf. nedenstående op-

stillinger.

Tab fra salgstilgodehavender er hentet fra oplysninger i noterne om tilgodehavender i årsrappor-

terne. Der er ingen information om, hvor i resultatopgørelserne disse er driftsført, hvorfor det er

antaget, at de er driftsført under salgsomkostninger.

Reformuleret resultatopgørelser tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsætning 676.782 773.625 822.176 827.797 616.819
Driftsomkostninger -663.106 -765.755 -807.617 -805.669 -603.405

EBITDA 13.676 7.870 14.559 22.128 13.414

Afskrivninger -5.936 -7.177 -6.318 -6.848 -6.722
Amortiseringer -144 -108 -50 - -

Core driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 7.596 585 8.191 15.280 6.692

Skat på EBIT -1.664 -225 -2.145 -3.951 -1.754

Core driftsoverskud fra salg efter skat (NOPAT) 5.932 360 6.047 11.329 4.938

Samlet driftsoverskud efter skat 5.932 360 6.047 11.329 4.938

Core netto finansielle omkostninger, efter skat -2.559 -2.593 -2.904 -2.353 -2.962
Usædvanlige finansielle driftsposter, efter skat -2.104 -2.712 -1.577 -1.139 -830

Samlede netto finansielle omkostninger, efter skat -4.663 -5.305 -4.481 -3.491 -3.792

Totalindkomst 1.269 -4.945 1.566 7.838 1.146

Core driftsoverskud fra salg tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Rapporteret nettoomsætning 677.185 774.113 822.700 828.270 617.372

Tab på salgstilgodehavender 403 488 524 473 553

Core nettoomsætning 676.782 773.625 822.176 827.797 616.819

Produktionsomkostninger -589.900 -686.865 -730.566 -704.876 -514.200

Indirekte produktionsomkostninger - - - -29.402 -25.665

Salgsomkostninger -47.828 -49.634 -49.712 -46.841 -41.048

Administrationsomkostninger -25.378 -29.256 -27.339 -24.550 -22.492

Core driftsomkostninger -663.106 -765.755 -807.617 -805.669 -603.405

Core driftsoverskud fra salg før afskrivninger og

amortiseringer (EBITDA) 13.676 7.870 14.559 22.128 13.414

Afskrivninger på materielle langfristede aktiver -5.936 -7.177 -6.318 -6.848 -6.722

Amortiseringer på immaterielle langfristede aktiver -144 -108 -50 0 0

Core driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 7.596 585 8.191 15.280 6.692

Skat på EBIT -1.664 -225 -2.145 -3.951 -1.754

Core driftsoverskud fra salg efter skat (NOPAT) 5.932 360 6.047 11.329 4.938

Figur 13: Reformuleret resultatopgørelser Andersen & Martini Kilde: Egen tilvirkning

Figur 14: Core driftsoverskud fra salg Andersen & Martini Kilde: Egen tilvirkning
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I årsregnskabet for 2009 og 2010 blev produktionsomkostninger benævnt vareforbrug, hvorefter

bruttoresultatet fremkom. Herefter var der en linje sammen med salg- og administrationsomkost-

ninger benævnt indirekte produktionsomkostninger, som dermed først indgik i resultat af primær

drift. I årsrapporten for 2011, hvor man begyndte at vise produktionsomkostninger i stedet for

vareforbrug og indirekte produktionsomkostninger, er sammenligningstallene for 2010 præsente-

ret således, at vareforbrug og indirekte produktionsomkostninger er blevet til produktionsom-

kostninger, som præsenteres som en del af bruttoresultatet. Dette ændrer nøgletallene, men for

sammenlignelighedens skyld i den efterfølgende analyse vil de to poster blive vist samlet som

produktionsomkostninger for hele analyseperioden.

De netto finansielle omkostninger er opdelt i henholdsvis core og usædvanlige netto finansielle

omkostninger, hvor core poster er de permanente indtægter og omkostninger, som forventes at gå

igen fra år til år, mens de usædvanlige poster svinger fra år til år og ikke knytter sig til driftsaktiv-

teten. Nedenstående opstilling viser opdelingen ud fra oplysninger om de finansielle poster fra

noterne i årsregnskaberne:

Ud fra ovenstående beregninger er skat på EBIT opgjort ud fra den rapporterede skatteomkost-

ning og skattefordelene på henholdsvis core og usædvanlige netto finansielle omkostninger:

Netto finansielle omkostninger tDKK 2013 2012 2011 2010 2009
Core finansielle omkostninger

Renteomkostninger til realkreditinstitutter -1.052 -1.408 -1.759 -1.735 -1.692
Renteomkostninger til pengeinstitutter -2.446 -2.090 -2.187 -1.492 -2.468
Core finansielle indtægter

Renteindtægter 86 41 74 90 211
Core netto finansielle omkostninger, før skat -3.412 -3.457 -3.872 -3.137 -3.949

Skattefordel (25 %) 853 864 968 784 987

Core netto finansielle omkostninger, efter skat -2.559 -2.593 -2.904 -2.353 -2.962

Usædvanlige finansielle omkostninger

Kurstab 0 0 0 0 -16

Øvrige renteomkostninger -2.875 -3.664 -2.264 -1.600 -1.208
Usædvanlige finansielle indtægter

Rykkergebyrer mv. 59 48 91 72 117

Kursavance 11 0 71 10 0
Usædvanlige netto finansielle omkostninger, før skat -2.805 -3.616 -2.102 -1.518 -1.107
Skattefordel (25 %) 701 904 526 380 277
Usædvanlige netto finansielle omkostninger,

efter skat -2.104 -2.712 -1.577 -1.139 -830

Skatteallokering tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Skat af årets resultat 110 -1.543 651 2.787 490

+ Skattefordel core netto finansielle omkostninger 853 864 968 784 987
+ Skattefordel usædvanlige poster 701 904 526 380 277

= Skat på driftsoverskud 1.664 225 2.145 3.951 1.754

= Skat på EBIT 1.664 225 2.145 3.951 1.754

Figur 15: Netto finansielle omkostninger Andersen & Martini Kilde: Egen tilvirkning

Figur 16: Skatteallokering Andersen & Martini Kilde: Egen tilvirkning
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4.6.2 Særlige forhold ved reformulering af resultatopgørelserne – Semler

4.6.2.1 Allokering af skatteomkostningen

Ligesom ved Andersen & Martini er der foretaget allokering af Semlers skatteomkostning. Sem-

ler har dog også usædvanlige driftsposter, som består af andre driftsindtægter og –omkostninger,

hvormed der også er foretaget en allokering af skatteomkostningen hertil.

Semlers effektive skatteprocent har været stabil henover perioden med undtagelse af 2010, hvil-

ket sandsynligvis skyldes det fremførbare underskud fra 2009.

4.6.2.2 Resultat fra kapitalandele i associerede virksomheder

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder klassificeres som andet driftsoverskud76 i

den reformulerede resultatopgørelse, eftersom disse indtægter ikke er en del af de 100 % ejede

virksomheders rapporterede nettoomsætning.

4.6.2.3 Reformulerede resultatopgørelser for årene 2009-2013

På baggrund af ovenstående vurderinger og de officielle resultatopgørelser ifølge årsregnskaber,

jf. bilag 11 er de reformulerede resultatopgørelser opstillet:

76 Bog 3 s. 179

2013 2012 2011 2010 2009

Effektiv skatteprocent 23% 25% 23% -27% 21%

Reformuleret resultatopgørelser tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsætning 9.004.486 7.866.775 7.545.200 6.058.959 5.023.546
Driftsomkostninger -8.636.690 -7.599.226 -7.274.804 -5.952.388 -5.028.068

EBITDA 367.796 267.549 270.396 106.571 -4.522

Afskrivninger -77.850 -115.245 -97.407 -103.132 -85.545
Amortiseringer -8.397 -6.524 -1.905 -3.301 -9.823

Core driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 281.549 145.780 171.084 138 -99.890

Skat på EBIT -63.401 -36.810 -38.675 7.644 24.467

Core driftsoverskud fra salg efter skat (NOPAT) 218.149 108.970 132.410 7.782 -75.424

Core andet driftsoverskud, efter skat -6.110 1.088 4.200 -2.607 -10.300

Permanent driftsoverskud 212.039 110.058 136.610 5.175 -85.724

Usædvanlige driftsposter, efter skat 36.836 51.875 30.176 25.700 51.082

Samlet driftsoverskud efter skat 248.875 161.933 166.785 30.874 -34.642

Core netto finansielle omkostninger, efter skat -8.664 1.694 5.254 -13.694 -30.977
Usædvanlige finansielle omkostninger, efter skat 173 - 11 - -547

Samlede netto finansielle omkostninger, efter skat -8.491 1.694 5.265 -13.694 -31.523

Totalindkomst før minoriteter 240.384 163.627 172.050 17.180 -66.165

Minoritetsinteressers resultatandel -2.739 -4.118 -2.983 -495 6

Totalindkomst til ordinære aktionærer 237.645 159.509 169.067 16.685 -66.159

Figur 17: Effektiv skatteprocent Semler Kilde: Egen tilvirkning

Figur 18: Reformuleret resultatopgørelser Semler Kilde: Egen tilvirkning
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De reformulerede resultatopgørelser er opstillet ud fra metodikken i bog 3, hvor først core drifts-

overskud fra salg er opgjort:

Semler præsenterer ingen oplysninger om tab på salgstilgodehavender. Der er sandsynligvis tab

på tilgodehavender i virksomheden, men der er ikke de samme krav til oplysninger som Ander-

sen & Martini har, da Semler ikke er børsnoteret.

Core andet driftsoverskud består resultat af kapitalandele i associerede virksomheder, som er en

tilbagevendende indtægt/omkostning, selvom der er store udsving i de associerede virksomheders

resultat fra år til år. Der er ingen skatteallokering, eftersom resultat af kapitalandele indregnes i

årsregnskabet på efter skat-basis.

De usædvanlige poster består af andre driftsindtægter og – omkostninger. Ifølge anvendt regn-

skabspraksis i årsregnskaberne vedrører disse poster indtægter og omkostninger ’af sekundær ka-

rakter, herunder tab ved afhændelse af materielle og immaterielle anlægsaktiver’. Der er ingen

specifikationer af præcist, hvad disse omfatter. Det er antaget, at driftsindtægterne og –

omkostningerne består af gevinst og tab på immaterielle og materielle aktiver, hvilke er usædvan-

lige driftsposter77.

77 Bog s. 174

Core driftsoverskud fra salg tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Rapporteret nettoomsætning 9.004.486 7.866.775 7.545.200 6.058.959 5.023.546

Tab på salgstilgodehavender - - - - -

Core nettoomsætning 9.004.486 7.866.775 7.545.200 6.058.959 5.023.546

Vareforbrug/omkostninger til varer og hjælpematerialer -7.529.452 -6.485.432 -6.204.852 -4.945.094 -3.958.254

Andre eksterne omkostninger -405.460 -447.927 -428.390 -377.414 -467.492
Personaleomkostninger -701.778 -665.867 -641.562 -629.880 -602.322

Core driftsomkostninger -8.636.690 -7.599.226 -7.274.804 -5.952.388 -5.028.068

Core driftsoverskud fra salg før afskrivninger og

amortiseringer (EBITDA) 367.796 267.549 270.396 106.571 -4.522

Afskrivninger på materielle langfristede aktiver -77.850 -115.245 -97.407 -103.132 -85.545

Amortiseringer på immaterielle langfristede aktiver -8.397 -6.524 -1.905 -3.301 -9.823

Core driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 281.549 145.780 171.084 138 -99.890

Skat på EBIT -63.401 -36.810 -38.675 7.644 24.467

Core driftsoverskud fra salg efter skat (NOPAT) 218.149 108.970 132.410 7.782 -75.424

Core andet driftsoverskud tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Indtægter fra associerede virksomheder, efter skat -6.110 1.088 4.200 -2.607 -10.300

Core andet driftsoverskud, efter skat -6.110 1.088 4.200 -2.607 -10.300

Figur 19: Core driftsoverskud fra salg Semler Kilde: Egen tilvirkning

Figur 20: Core andet driftsoverskud Semler Kilde: Egen tilvirkning
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De finansielle poster ud fra noterne i koncernårsregnskaberne for 2009-2013 er opdelt i core og

usædvanlige poster. Oplysninger om de finansielle poster viser alene opdelingen mellem renter til

tilknyttede virksomheder og så øvrige renter. De øvrige renter kan bestå af renteindtægter på li-

kvide beholdninger og renteomkostninger til banker og realkreditinstitutter, som er permanente

poster og desuden af eksempelvis morarenter på tilgodehavender fra salg og leverandørgæld, som

er usædvanlige poster. De øvrige renteomkostninger vurderes primært at bestå af renter til banker

og realkreditinstitutter, eftersom Semler har en gæld til disse på knap 1,3 mia. kr. i 2013, hvorfor

de klassificeres som permanente poster. De øvrige renteindtægter må primært bestå af renteind-

tægter på likvide beholdninger. Eftersom der ikke er tilstrækkelige informationer til at opdele de

øvrige renteindtægter, må det antages, at de består af permanente renteindtægter:

Ud fra ovenstående opstillinger er skatteallokeringen foretaget:

Usædvanlige poster tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Andre driftsindtægter 57.542 74.873 46.602 44.200 68.109

Andre driftsomkostninger -8.427 -5.707 -6.368 -9.934 -

Skat på andre driftsindtægter, netto (25 %) -12.279 -17.292 -10.059 -8.567 -17.027

Usædvanlige driftsposter netto, efter skat 36.836 51.875 30.176 25.700 51.082

Netto finansielle omkostninger tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Øvrige renteomkostninger -44.473 -50.301 -62.842 -61.431 -70.793
Øvrige renteindtægter 32.921 52.560 69.847 43.172 29.491
Core netto finansielle omkostninger, før skat -11.552 2.259 7.005 -18.259 -41.302
Skattefordel (25 %) 2.888 -565 -1.751 4.565 10.326
Core netto finansielle omkostninger, efter

skat -8.664 1.694 5.254 -13.694 -30.977

Usædvanlige netto finansielle omkostninger

Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder - - - - -859
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder - - 15 - 130

Renteindtægter fra associerede virksomheder 231 - - - -
Usædvanlige netto finansielle omkostninger,
før skat 231 - 15 - -729
Skattefordel (25 %) -58 - -4 - 182
Usædvanlige netto finansielle

omkostninger, efter skat 173 0 11 0 -547

Figur 21: Usædvanlige poster Semler Kilde: Egen tilvirkning

Figur 22: Netto finansielle omkostninger Semler Kilde: Egen tilvirkning
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De reformulerede opgørelser anvendes i de efterfølgende afsnit til rentabilitetsanalysen.

4.7 Rentabilitetsanalyse

Rentabilitetsanalysen er en analyse af de to virksomheders nøgletal over tid. For at nå frem til et

kvalificeret estimat af virksomhedernes fremtidige udvikling anvendes analysen til at identificere

de finansielle værdidrivere bag rentabiliteten. Analysen tager udgangspunkt i den Udvidede Du-

Pont-model78.

4.7.1 ROE

Udgangspunktet for rentabilitetsanalysen er egenkapitalforretningen, ROE79, som viser, hvor me-

get ejerne får ud af at investere i virksomheden. Formlen for ROE er:

ܧܱܴ =
ܽݐܶ ݈݅݊݀ ݉݇ ݅ݐ�ݐݏ ݀ݎ݈� ݅݊ æ݁ݎ �ܽ ݊݅݇ݐ æ݁ݎ ݎ

݊݁ܩ ݊݁݉ ݊ݏ ݈݃݅݅ݐ �݁݃݁݊ ݇ܽ ݅ ܽݐ ݈

De underliggende finansielle værdidrivere vil blive analyseret ved at dekomponere ROE. Udvik-

lingen i egenkapitalens forrentning i de to virksomheder fremgår nedenfor:

78 Bog 3 s. 210-223
79 Bog 3 s. 210

Skatteallokering tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Skat af årets resultat 72.849 54.666 50.488 -3.642 -17.947
+ Skattefordel core netto finansielle omkostninger 2.888 -565 -1.751 4.565 10.326

+ Skattefordel usædvanlige poster -58 - -4 - 182

= Skat på driftsoverskud 75.679 54.101 48.733 923 -7.439

- Skat allokeret til usædvanelige driftsposter -12.279 -17.292 -10.059 -8.567 -17.027

- Skat allokeret til core andet driftsoverskud - - - - -

= Skat på EBIT 63.401 36.810 38.675 -7.644 -24.467

Figur 23: Skatteallokering Semler Kilde: Egen tilvirkning
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Som det fremgår af ovenstående har der for begge virksomheder været store udsving i forretnin-

gen af egenkapitalen i analyseperioden. De underliggende grunde til denne udvikling analyseres

ved dekomponering af ROE i tre niveauer.

Nøgletallene for de to virksomheder fremgår af nedenstående tabel:
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ROE

Semler

Andersen & Martini

Nøgletal tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Andersen & Martini

Egenkapitalens forretning ROE 1,4% -5,1% 1,6% 8,0% -3,2%

Afskastningsgrad ROIC 2,0% 0,1% 2,4% 5,8% 5,6%

Overskudsgrad OG 0,9% 0,0% 0,7% 1,4% 0,8%

Aktivernes omsætningshastighed AOH 2,336 2,766 3,275 4,232 6,994

Netto låneomkostninger r 2,4% 2,9% 2,9% 3,6% -39,8%

Spread SPREAD -0,3% -2,8% -0,5% 2,2% 45,4%

Finansiel gearing FGEAR 2,119 1,907 1,564 1,002 -0,194

Semler

Egenkapitalens forretning ROE 25,0% 19,8% 23,9% 2,7% -19,3%

Afskastningsgrad ROIC 11,8% 8,6% 9,6% 1,8% -3,7%

Overskudsgrad OG 2,8% 2,1% 2,2% 0,5% -0,7%

Aktivernes omsætningshastighed AOH 4,275 4,162 4,326 3,571 5,296

Netto låneomkostninger r 0,7% -0,2% -0,5% 1,3% 5,5%

Spread SPREAD 11,1% 8,7% 10,1% 0,5% -9,2%

Finansiel gearing FGEAR 1,241 1,364 1,508 1,692 1,828

Minoritetsaktionærernes andel MIA 1,204 1,761 1,571 13,293 -2,833

Figur 24: Udvikling i ROE Kilde: Egen tilvirkning

Figur 25: Nøgletal Kilde: Egen tilvirkning



Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen
Kandidatafhandling - Cand.merc.aud. 2014

Mette Petersen

57

4.7.1.1 Niveau 1 – afkastningsgraden

Niveau 1 i dekomponeringen af egenkapitalforretningen analyserer dels afkastet på netto driftsak-

tiverne dels finansieringsaktiviteterne ved beregning af nøgletallene ROIC, FGEAR, r og SPRE-

AD. Ved dekomponering på dette niveau fremkommer følgende formel:

ܧܱܴ = +ܥܫܱܴ] ܣܫܯ�ݔ�[(ܦܣܧܴܲܵ�ݔ�ܴܣܧܩܨ)

Afkastningsgraden (ROIC) måler, hvor profitabelt analysevirksomheden kan udnytte de ressour-

cer, som udgøres af nettodriftsaktiverne, som virksomheden har til rådighed. Ved beregning af

nøgletallet sættes det samlede driftsoverskud overfor de gennemsnitlige nettodriftsaktiver, hvor-

med det årlige afkast af aktivernes værdi måles. ROIC sammenholder netto låneomkostninger i

procent, r, som beregnes som de netto finansielle omkostninger i forhold til de gennemsnitlige

netto finansielle forpligtelser. Såfremt ROIC overstiger r, vil ROE overstige ROIC. Dermed vil

afkastet af aktiverne være større end den rente, man har finansieret aktiverne med. I formlen tages

desuden højde for MIA, som er minoritetsaktionærernes andel80. Er MIA lig med 1,0 opnår mino-

ritetsaktionærerne samme forretning af egenkapitalen som de ordinære aktionærer. Såfremt MIA

er større end 1,0, er de ordinære aktionærers forretning større end minoritetsaktionærernes.

Andersen & Martinis afkastningsgrad (ROIC) har været svingende henover perioden. Dette skyl-

des, at udsvinget i netto driftsaktiverne er væsentligt større i perioden end udsvinget i driftsover-

skuddet. Ifølge de reformulerede balancer sker der er stigning i perioden på både grunde og byg-

ninger samt varebeholdninger, selvom nettoomsætningen og dermed driftsoverskuddet ikke føl-

ger den samme stigning. Desuden fremgår det, at r overstiger ROIC i alle analyseårene, bortset

fra år 2010. Dette betyder samtidig, at ROE er lavere end ROIC de samme år, og således har det

80 Bog 3 s. 211-216
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Figur 26: Udvikling i ROIC Kilde: Egen tilvirkning
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været dyrere for Andersen & Martini at finansiere aktiverne end afkastet på aktiverne har været.

Andersen & Martini beskriver i ledelsesberetningerne i årsrapporterne for de fem regnskabsår, at

man har tilpasset organisationen for at mindske omkostningerne og fokuseret på øget effektivitet

hvad angår kundeservice, mens omsætningen har været. Dermed forsøger man at opfylde sin vi-

sion om at blive Danmarks bedste bilforhandler samtidig med, at man har brugt finanskrisen på at

tilpasse forretningen, så man er klar til, at der kommer gang i samfundet igen.

Semlers afkastningsgrad var stigende fra 2009 til 2011, hvorefter der var en lille tilbagegang i

2012, men i 2013 er afkastningsgraden steget igen. Der har således været en sammenhæng mel-

lem udviklingen i organisationen i form af nettodriftsaktiver og udviklingen i nettoomsætningen

og dermed i driftsoverskuddet. Afkastningsgraden har oversteget låneomkostningerne i alle åre-

ne, bortset fra 2009. Derfor har ROE også været højere end ROIC i 2010-2013, hvilket betyder,

at aktivernes afkast har været større end finansieringsrenten i perioden. Semler har ligesom An-

dersen & Martini ifølge ledelsesberetningerne tilpasset omkostningsniveauet i årsrapporterne for

at sikre den fremtidige indtjening og har samtidig mærket effekten heraf tidligere end Andersen

& Martini.

4.7.1.2 Niveau 2 – dekomponering af ROIC

ROIC er en af driverne i forhold til ROE. Derfor dekomponeres ROIC for at finde frem til, hvad

der driver ROIC. ROIC er sammensat henholdsvis af overskudsgraden (OG), som måler over-

skuddet ved salg for en krone og af aktivernes omsætningshastighed (AOH), som måler salget pr.

krone investeret i nettodriftsaktiver81. Formlen er således:

ܥܫܱܴ =
ܵܽ ݉ ݈݁ ݀�ݐ ݅ݎ ݁ݒݏ݂ݐ ݇ݏݎ ݀ݑ

ܰ ݉ݐ݁ݐ ݊ݐæݏ ݅݊ ݃
�ݔ�

ܰ ݉ݐ݁ݐ ݊ݐæݏ ݅݊ ݃

݊.ݏ݊ܩ ݀ݐ݁ݐ ݅ݎ ܽݏ݂ݐ ݁ݒ݅݇ݐ ݎ

Eftersom OG måler overskuddet ved en krones salg, måler OG, hvor gode virksomhederne er til

at tilpasse omkostningerne i forhold til de indtægter. Der vil altid være faste omkostninger til ek-

sempelvis lokaler, som kan være svære at tilpasse på kort sigt, samtidig med at variable omkost-

ninger som vareforbrug og direkte lønninger vil være mulige at tilpasse, således at overskudsgra-

den kan ligge nogenlunde stabilt henover en periode. Ved store udsving i nettoomsætning vil der

ofte være en tidsforskydning mellem den faldende omsætning og reaktionen fra virksomhederne.

Hvis en bilforhandler oplever et lavere salg i en måned, vil man sandsynligvis ikke ændre på be-

mandingen hos forhandleren, men hvis det fortsætter i længere tid, vil man begynde at overveje,

om man skal i gang med at tilpasse de umiddelbart justerbare variable omkostninger og først efter

et godt stykke tid med faldende omsætning, begynder man at overveje, om der skal ske større

ændringer, eksempelvis i form af at lukke filialen.

81 Bog 3 s. 216-220
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Hvad AOH angår, viser den inverse værdi af AOH, hvor meget der er bundet i nettodriftsaktiver

til at skabe en krones salg. Der er sammenhæng mellem AOH og OG, idet en høj omsætningsha-

stighed ofte betyder, at der er høj grad af konkurrence, og der er derfor grænser for, hvor høj OG,

man kan skabe, fordi man er nødt til at presse priserne for at få kunderne til at vælge én fremfor

konkurrenterne. Denne type virksomheder er derfor nødt til at forsøge at holde omkostningerne

på et så lavt niveau som muligt for at kunne skabe yderligere salg til lave priser.

Som det fremgår af ovenstående, følger både Andersen & Martinis samt Semlers udvikling den

samme udvikling som ROIC. Derfor må det umiddelbart konkluderes, at det primært er over-

skudsgraderne, der driver ROIC i begge virksomheder.

Ifølge de reformulerede balancer består nettodriftsaktiverne i begge virksomheder primært af va-

rebeholdninger og af grunde og bygninger. Af ovenstående graf fremgår det, at begge virksom-

heders AOH ligger indenfor niveauet 2,3-4,3, hvor Semlers AOH er stigende frem mod 2011 og

derefter stabil, mens Andersen & Martinis AOH er faldende fra 2010. Semler har dermed formået
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Figur 27: Udvikling i overskudsgrader Kilde: Egen tilvirkning

Figur 28: Udvikling i aktivernes omsætningshastighed Kilde: Egen tilvirkning
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at øge AOH og dermed tilpasset nettodriftsaktiverne til omsætningen, mens Andersen & Martinis

nettodriftsaktiver er steget mere end nettoomsætningen fra 2010 og frem.

De underliggende drivere bag OG og AOH analyseres yderligere i 3. niveau af dekomponeringen

af ROE.

4.7.1.3 Niveau 3 – dekomponering af OG og AOH

For at opnå en større forståelse for, hvad der driver ROIC, dekomponeres OG og AOH i niveau 3.

Overskudsgraden måler det samlede driftsoverskud i forhold til nettoomsætningen. Dekompone-

ringen af OG vil vise, hvor store de forskellige typer af omkostninger er i forhold til hinanden og

i forhold til nettoomsætningen. På samme måde vil dekomponeringen af AOH vise forholdet

mellem anlægs- og arbejdskapital og yderligere forholdet mellem de enkelte komponenter under

henholdsvis anlægs- og arbejdskapital. Der udføres en common-size -analyse82 for at sammenlig-

ne de to virksomheders OG og AOH.

4.7.1.3.1 Overskudsgrad

Nedenstående tabel viser common-size-analyse af henholdsvis Andersen & Martinis og Semlers

reformulerede resultatopgørelser:

Som det fremgår, er Semlers EBITDA højere end Andersen & Martinis. Dette skyldes sandsyn-

ligvis, at Semlers aktiviteter også omfatter ejendomsudlejning, hvor ’vareforbruget’ i høj grad

består af af- og nedskrivninger, som først indregnes under EBIT. Derudover kan der være for-

skelle i, hvor stor avance der er på de biler Andersen & Martini sælger i forhold til de biler, som

Semler sælger, og avancen ved salg af importerede biler til forhandlere vurderes også at være an-

82 Bog 3 s. 195-196

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Driftsomkostninger -98,0% -99,0% -98,2% -97,3% -97,8% -95,9% -96,6% -96,4% -98,2% -100,1%

EBITDA 2,0% 1,0% 1,8% 2,7% 2,2% 4,1% 3,4% 3,6% 1,8% -0,1%

EBIT 1,1% 0,1% 1,0% 1,8% 1,1% 3,1% 1,9% 2,3% 0,0% -2,0%

NOPAT 0,9% 0,0% 0,7% 1,4% 0,8% 2,4% 1,4% 1,8% 0,1% -1,5%

Permanent DO 0,9% 0,0% 0,7% 1,4% 0,8% 2,4% 1,4% 1,8% 0,1% -1,7%

Samlet DO efter

skat 0,9% 0,0% 0,7% 1,4% 0,8% 2,8% 2,1% 2,2% 0,5% -0,7%

NFO -0,7% -0,7% -0,5% -0,4% -0,6% -0,1% 0,0% 0,1% -0,2% -0,6%

Totalindkomst før

minoriteter 0,2% -0,6% 0,2% 0,9% 0,2% 2,7% 2,1% 2,3% 0,3% -1,3%
Totalindkomst 0,2% -0,6% 0,2% 0,9% 0,2% 2,6% 2,0% 2,2% 0,3% -1,3%

Andersen & Martini Semler

Figur 29: Overskudsgrader Kilde: Egen tilvirkning
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derledes. Som beskrevet under den strategiske analyse er der priskrig mellem forhandlerne, især

på de små biler, og dette kan give en lavere EBITDA for forhandlerne.

Ser man på EBIT, har Semler et større spring mellem EBITDA og EBIT end Andersen & Martini

har, hvilket viser, at Semler har større af- og nedskrivninger på materielle om immaterielle an-

lægsaktiver, hvilket til dels bekræfter, at Semlers EBITDA må være højere end Andersen & Mar-

tinis på grund af ejendomsudlejningen.

Andersen & Martini har ingen usædvanlige driftsposter. Semler tjener derimod penge på de akti-

viteter, der ikke indgår i kerneaktiviteten, og dermed er disse aktiviteter med til at løfte den sam-

lede totalindkomst for virksomheden.

De netto finansielle omkostninger udgør en meget lille del af begge virksomheders overskuds-

grader, dog er Semlers netto finansielle omkostninger i forhold til nettoomsætningen lavere end

Andersen & Martinis. Semler har således større mulighed for at finansiere sine netto driftsaktiver

ved hjælp af egenkapital fremfor fremmedkapital end Andersen & Martini har.

Samlet set viser dekomponeringen af OG, at OG primært drives af omkostningerne til varefor-

brug, lønninger, administration, salg mv., mens omkostninger til af- og nedskrivninger, skat og

finansielle poster udgør en meget lille del af denne type virksomheders omkostninger i forhold til

nettoomsætningen.

4.7.1.3.2 Aktivernes omsætningshastighed

Nedenstående tabel viser common-size-analyse af den inverse værdi af aktivernes omsætningsha-

stighed ud fra Andersen & Martinis og Semlers reformulerede balancer:

Ved sammenligningen af de inverse AOH på varebeholdninger, skal der tages højde for, at de to

virksomheder ud fra virksomhedsbeskrivelserne i afsnit 2 må have samme type varebeholdninger

i form af biler og reservedele, mens Semlers omsætning er påvirket af, at indtægter fra de øvrige

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009

Netto driftsaktiver 0,45 0,35 0,35 0,26 0,29 0,26 0,24 0,25 0,27 0,35

Varebeholdninger 0,27 0,23 0,21 0,14 0,16 0,15 0,16 0,15 0,14 0,17

Tilgodehavender fra salg 0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,03 0,05 0,06 0,05 0,06

Andre kortfristede driftsakiver 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02

Leverandørgæld -0,07 -0,06 -0,05 -0,04 -0,06 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04

Andre kortfristede driftsforpligtelser -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,07 -0,07 -0,12 -0,12 -0,09 -0,09

Arbejdskapital 0,21 0,17 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,08 0,08 0,12

Immaterielle aktiver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materielle aktiver 0,25 0,18 0,17 0,13 0,17 0,16 0,17 0,18 0,20 0,24

Netto andre langfristede driftsaktiver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

Anlægskapital 0,25 0,18 0,17 0,12 0,17 0,16 0,16 0,17 0,19 0,24

Andersen & Martini Semler

Figur 30: Inverse AOH Kilde: Egen tilvirkning
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aktiviteter som import og ejendomsudlejning, hvilket gør, at de inverse AOH ligger på et lavere

niveau. Generelt ligger Semlers inverse omsætningshastigheder på niveau i hele perioden, mens

Andersen & Martinis inverse omsætningshastigheder på varebeholdninger bliver højere og højere

fra 2010. Dette indikerer umiddelbart, at Andersen & Martini bliver dårligere til at vurdere, hvor

meget der skal købes ind i forhold til hvor meget der sælges. Især fra 2010 til 2011 er der et stort

hop i den inverse omsætningshastighed. Den høje inverse AOH i 2013 skal dog ses i forhold til,

at man begyndte at forhandle Peugeot i april 2013, hvor man er nødt til at indkøbe et basis lager

af især reservedele og desuden demobiler, selvom folk ikke har vænnet sig til, at Andersen &

Martini nu også er forhandler af Peugeot. Derfor vil der være en tilvænningsperiode, inden salget

af Peugeot for alvor kommer i gang. Samtidig går der længere tid før basis reservedelslageret ta-

ges i brug, fordi kunderne sandsynligvis ikke allerede får deres Peugeot repareret hos Andersen &

Martini.

Andersen & Martini har lavere inverse AOH på tilgodehavender fra salg, hvilket umiddelbart in-

dikerer, at Andersen & Martini har kortere kredittider og er bedre til at inddrage sine tilgodeha-

vender end Semler. Dette skal dog igen ses i forhold til, at Semlers omsætning består af andre

indtægter end indtægter fra salg af biler, reservedele og værkstedsydelser.

Hvad angår leverandørgæld, har Andersen & Martini højere inverse AOH end Semler, hvilket

umiddelbart indikerer, at Andersen & Martini er bedre til at udnytte kreditter hos leverandørerne.

Her skal dog også tages højde for, at Semler er importør af biler, hvor der sandsynligvis er andre

betalingsbetingelser direkte hos bilproducenterne fremfor de kredittider, der er hos de danske bil-

importører, som Andersen & Martini handler med.

Andersen & Martini har generelt højere inverse AOH end Semler. Dette er endda på trods af, at

Andersen & Martini må have færre bygninger end Semler, dels fordi der er færre forhandlere og

dels fordi Andersen & Martini også har deposita, hvilket indikerer, at en eller flere forhandlere

lejer bygninger. Dette skal dog igen holdes op imod, at Semler direkte tjener penge på udlejning

af nogle af sine bygninger, mens bygninger for Andersen & Martini alene er en omkostning, som

skal være med til at øge salget af biler.

4.8 Delkonklusion på rentabilitetsanalyse

Egenkapitalens forrentning er dekomponeret for at finde frem til de finansielle værdidrivere i

Andersen & Martini samt Semler. De finansielle værdidrivere består af den værdi, der skabes når

en virksomhed opnår et større afkast på sine investeringer end de omkostninger der afholdes til

investeringerne.

Rentabilitetsanalysen viser for Andersen & Martini en svingende ROE, hvilket primært drives af,

at investeringerne i nettodriftsaktiverne have været større end den tilhørende udvikling i drifts-

overskud. Investeringerne har derfor ikke givet Andersen & Martini det forventede driftsover-
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skud på kort sigt, men det må forventes, at reaktioner på investeringerne vil vise sig på længere

sigt.

ROE har for Semler været stigende. Den stigende egenkapitalforretning kommer sig primært af,

at ROIC også har været stigende, hvormed investeringerne i nettodriftsaktiver har selv på kort

sigt generere et større driftsoverskud.

Overskudsgraden for Andersen & Martini ligger generelt på et lavere niveau end Semler. Over-

skudsgraden drives alene af den primære driftsaktivitet, mens Semler også har andre aktiviteter,

som genererer et overskud.

Inverse AOH viser, at Andersen & Martini har bedre kredittider end Semler, både hvad angår til-

godehavender fra salg og gæld til leverandører, mens Semlers inverse AOH for varebeholdninger

viste, at Semler har en bedre lagerstyring end Andersen & Martini.

Samlet set vurderes det, at Semler er bedst til at skabe værdi ved hjælp af de finansielle værdidri-

vere, fordi Semler skaber overskud af sine investeringer hurtigere end Andersen & Martini. Sam-

tidig har Semler andre driftsaktiviteter, som genererer overskud og en bedre AOH for varebe-

holdninger, som udgør størstedelen af arbejdskapitalen.

5. Budgettering

I tidligere kapitler er der foretaget analyse af Andersen & Martinis samt Semlers strategiske posi-

tion samt af virksomhedernes regnskaber og rentabilitet. Disse ligger til grund for budgetteringen

og værdiansættelsen, som foretages i dette og det efterfølgende kapitel.

5.1 Valg af værdiansættelsesmodel

Inden budgetteringen kan påbegyndes, skal en værdiansættelsesmodel vælges, da det er den valg-

te værdiansættelsesmodellen, der afgør, hvilke regnskabsposter og nøgletal der skal budgetteres.

Bog 3 beskriver fire værdiansættelsesmodeller83, som enten kan beregnes ud fra tilbagediskonte-

ret forventet fremtidigt cash flow eller forventet fremtidigt residualoverskud. Hver værdiansættel-

sesmodel kræver forskellige inputs og bruger forskellige forudsætninger.

I afhandlingen anvendes den diskonterede cash flow-model, som har en fremtrædende position i

finansieringsteorien. Indenfor den diskonterede cash flow-model er der både den direkte og indi-

rekte model. Ved brug af den indirekte model budgetteres alene driftsaktiviteten, hvor den direkte

model også inddrager budgettering af finansieringsaktiviteten. Ved gennemgang af de to virk-

somheders årsrapporter, den strategiske samt den regnskabsmæssige analyse er der opnået forstå-

else for driftsaktiviteten. Der er stort set ikke opnået forståelse for finansieringsaktiviteten, hvor-

83 Bog 3 s. 29-39
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for valget falder på den indirekte model, som alene fokuserer på driftsaktiviteten. Eftersom virk-

somheder normalt ikke giver informationer om finansieringsaktiviteten, hvilket også gælder for

Andersen & Martini og Semler, ville budgettering af finansieringsaktivteten sandsynligvis bare

give et forvrænget billede af værdiansættelsen, hvorfor det vurderes, at den indirekte model er

bedst egnet. Den indirekte model beregner virksomhedsværdien (FCF), hvorefter værdien af de

netto finansielle forpligtelser fratrækkes for at komme frem til aktionærværdien.

Formlen for den indirekte diskonterede cash flow-model er:

బ
ಶୀ�∑

ிி
(ଵାೢ ೌ)


సభ �ା�

ிிశభ
(ೢ ೌି�)(ଵାೢ ೌ)

ିேிிబ

hvor: ܨܥܨ = ܱܦ − ܣܦܰ∆

Eftersom den indirekte cash flow-model er valgt, skal der foretages budgettering af driftsaktivite-

ten, som består af budgettering af salgsvækst, AOH, EBIT-margin, effektiv skatteprocent og core

andet driftsoverskud, hvilket er foretaget nedenfor i afsnit 5.1.2.

5.2 Forudsætninger for budgettering

I forbindelse med budgetteringen skal der udarbejdes proforma-opgørelser, som budgetterer de

fremtidige overskud, balanceposter og pengestrømme, og der skal fastlægges en terminalperiode.

Herefter foretages værdiansættelsen på baggrund af de udarbejdede proforma-opgørelser ved

hjælp af den valgte værdiansættelsesmodel.

Værdiansættelsen af Andersen & Martini samt Semler foretages på baggrund af virksomhedernes

officielle regnskaber frem til den 31. december 2013, mens øvrig offentlig information fra artikler

samt børs- og pressemeddelelser frem til den 31. juli 2014 er blevet inddraget i værdiansættelsen.

Værdiansættelsen af virksomhedernes egenkapital og dermed aktieværdierne sammenholdes med

den officielle aktiekurs pr. den 31. juli 2014 for Andersen & Martinis vedkommende og med ak-

tieværdien ifølge årsregnskabet pr. den 31. december 2014 for Semlers vedkommende.

5.2.1 Fastlæggelse af budgetperiode

Ved budgettering til brug for værdiansættelse skal der fastlægges en budgetperiode84. En værdi-

ansættelse udarbejdes med forventningen om going concern, hvorfor man burde budgettere i det

uendelige. I praksis fastsættes en budgetperiode, hvorefter det sidste år i budgettet, terminalperio-

den, angiver den forventede udvikling i virksomheden i teoretisk set resten af virksomhedernes

levetid. Derfor er budgetperioden den periode, hvor man kan fastsætte sine forventninger til ud-

sving i driften.

84 Bog 3 s. 250-254
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En budgetperiode kan strække sig fra 5 til 20 år. Når budgetperioden skal afgøres, skal der tages

højde for følgende fire forudsætninger85, som skal være opfyldt, før en terminalperiode kan be-

gynde:

 Vækst i salget skal falde til en konstant vækstrate på lang sigt.

 Der skal være tale om en konstant overskudsgrad.

 Aktivernes omsætningshastighed skal være konstant.

 Den finansielle gearing skal være konstant.

Det vurderes ud fra ovenstående, at budgetperioden kan fastlægges til 5 år med den efterfølgende

terminalperiode, hvormed årene 2014-2018 budgetteres, og år 2019 bliver terminalperioden.

5.2.2 Budgettering af driftsaktiviteten

Ved budgetteringen skal først driftsaktiviteten, som består af salg og driftsoverskuddet samt inve-

stering i nettodriftsaktiver budgetteres. Budgettering består dels i at tage udgangspunkt i grunde-

ne til de historiske resultater og samtidig overveje, hvordan den økonomiske udvikling i samfun-

det vil blive i fremtiden og dermed, hvordan driften i de to virksomheder vil udvikle sig.

5.2.2.1 Budgettering af salgsvæksten

Budgetteringen af salgsvæksten tager udgangspunkt i både den fortidige og fremtidige vækst.

Væksten måles både i samfundet, i branchen og i virksomhedens eget salg.

Ser man på udviklingen i samfundet generelt, er der tegn på, at samfundet er på vej ud af den fi-

nansielle krise. Blandt andet har Danske Bank præsenteret et resultat, som ligger på niveau med

2008-resultatet inden finanskrisen brød ud86, hvilket generelt vurderes at være en indikator for

samfundets udvikling.

Data fra Euromonitor viser udviklingerne i inflation og bruttonationalprodukt for Danmark de

seneste seks år:

Figuren viser, at stigningen i inflationen var forholdsvist lav fra 2012 til 2013. I løbet af de næste

fem år forventes det, at udviklingen i inflationen vil stige til et niveau omkring 2,5 % pr. år. Ud-

85 Bog 3 s. 250
86 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-73725989:danske-bankboss-det-g%C3%A5r-bedre-i-danmark.html

Udvikling i inflation og BNP 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inflation (% udvikling) 3,4 1,3 2,3 2,8 2,4 0,8

GDP (% real-udvikling) -0,8 -5,7 1,4 1,1 -0,4 0,4

Figur 31: Udvikling i BNP og inflation Kilde: Euromonitor
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viklingen i bruttonationalproduktet er også en indikator for samfundets udvikling. Udviklingen i

BNP udvikling har generelt været svingende i de seneste seks år. Ser man tilbage til perioden

2000 til 2007 har den årlige udvikling i BNP været mellem 2 og 4 %87. I løbet af budgetperioden

forventes den årlige udvikling i BNP at stige til 2 % i 2018, hvorefter udviklingen må forventes at

blive ca. 3 %.

Udviklingen i bilbranchen må primært vedrøre udviklingen i antallet af solgte biler. Nedenståen-

de oversigt viser udviklingen i antal solgte person- og varebiler på totalniveau i Danmark ifølge

De Danske Bilimportører88.

Det skal bemærkes, at 2014-tallene er estimeret ud fra 2014-tal pr. juni 2014, hvor antallet sim-

pelthen er fordoblet. Dermed er det antaget, at salget fordeler sig ligeligt hen over året, ifølge af-

grænsningen i afsnit 1.3.

Udviklingen i antal solgte personbiler forventes at blive omkring 8 % i 2014, hvilket ligger på

niveau med 2013. I fremtiden forventes det dog ikke, at man vil se de samme stigninger, fordi

markedet er ved at være oppe på et normalt niveau igen efter finanskrisen, hvorfor stigninger på

3-5 % forventes fremover.

Hvad angår varebiler, har salget været stort set uændret i fra 2010 til 2013, hvor der dog forventes

en stigning i 2014. Som beskrevet er der i medierne udtrykt positive forventninger til samfundet

økonomiske udvikling, hvilket må være en medvirkende faktor til den store stigning i 2014.

Fremover forventes markedet dog ligeledes at stabilisere sig, hvorfor stigninger på 4-6 % forven-

tes fremover. Det forventede antal solgte varebiler er lidt højere end for personbiler, fordi marke-

det har ligget stille i de seneste fire år.

5.2.2.1.1 Andersen & Martini

Andersen & Martinis historiske nettoomsætning i de seneste fem år har været meget svingende.

Man oplevede den højeste nettoomsætning i 2010 ifølge de reformulerede resultatopgørelser i

afsnit 4.6.1.3 på trods af, at finanskrisen startede i 2008. Herefter har nettoomsætningen været

faldende. Som udgangspunkt må det forventes, at Andersen & Martinis nettoomsætning vil stige

87 http://da.tradingeconomics.com/denmark/gdp-growth-annual – se bilag 12 for årlig vækst i BNP i perioden 2000-
2014
88 http://www.bilimp.dk/statistics/

Antal solgte biler - total i Danmark 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Personbiler 112.454 153.854 170.027 170.810 182.201 197.600

Personbiler - udvikling i % 37% 11% 0% 7% 8%

Varebiler 15.207 24.291 24.087 24.087 24.009 27.004

Varebiler - udvikling i % 60% -1% 0% 0% 12%

Figur 32: Udvikling i antal solgte person- og varebiler Kilde: De Danske Bilimportører
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til det niveau, som den lå på i 2010 på grund af den forventede positive udvikling i samfundet,

men dette betyder samtidig, at Andersen & Martinis nettoomsætning skal stige med mindst 23 %

i løbet af budgetteringsperioden, hvilket umiddelbart virker som en høj stigning. Grunden til den

høje stigning i nettoomsætningen fra 2009 til 2010 var, at markedet var historisk dårligt i 2009,

hvor man solgte 51 % færre biler end i 201089. Samtidig indeholder 2010-nettoomsætningen også

salg af 210 Saab-biler90, som Andersen & Martini overhovedet ikke har solgt nogle af i 2012 og

2013, efter Saab gik konkurs i 2011. De 210 Saab i 2010-nettoomsætningen svarer til knap 6 %

af det antal biler, Andersen & Martini solgte i 2010. Desuden kan der tages højde for, at Saab-

biler generelt er dyrere end de bilmærker, Andersen & Martini sælger flest af, hvilket gør, at

2010-niveauet må skulle nedjusteres med 7-8 procentpoint.

Samtidig er Andersen & Martini begyndt at sælge Peugeot i april 2013, hvor de har solgt 262 bi-

ler91. Ganget op på hele året ville det svare til 349 solgte Peugeot, forudsat at der ikke er sæson-

udsving. Dette virker umiddelbart som et lavt antal, eftersom Peugeot ligger over alle de andre

bilmærker, som Andersen & Martini sælger, på listen over antal solgte biler i 201387. Det forven-

tes, at Andersen & Martini i løbet af de næste fem år vil opleve, at salget af Peugeot stiger i takt

med udviklingen i Peugeots generelle markedsandel. Peugeots markedsandel har ligget i top 5

over antal solgte biler siden 2008, og det forventes, at Peugeot vil forblive i top 5 i fremtiden.

Hvad angår Andersen & Martinis andre bilmærkers markedsandele, ser det ud til at Kia generelt

er blevet mere og mere populær siden 2009, hvor Kia lå på en 14. plads i 2009 på listen over an-

tal solgt biler, mens den ligger på en 8. plads i 2014 (januar-juni)92. Derimod er Fiat og Opels

markedsandele faldet, eftersom Opel lå på en 6. plads i 2009 og på en 11. plads i 2014, mens Fiat

lå på en 10. plads i 2009 og en 16. plads i 2014. Dette giver også en nedgang i forhold til 2010-

niveauet.

Samlet set må det forventes, at Andersen & Martinis nettoomsætningen vil stige de næste par år,

hvorfor en stigning på 2,5 % pr. år forventes for 2014 og 2015, hvorefter nettoomsætningen for-

ventes at stige med 3 %, hvilket også vil være gældende i terminalperioden. Dermed lander An-

dersen & Martinis nettoomsætning på mDKK 800 i 2018, hvilket stadig er under 2010-niveauet,

men det giver alligevel mening, når man ser på de faldende markedsandele, som Opel og Fiat har

oplevet de seneste år og forventes at opleve fremover.

5.2.2.1.2 Semler

Semlers omsætning har ifølge de reformulerede resultatopgørelser været jævnt stigende fra 2009

til 2013 og er steget med knap 80 % i perioden. Udviklingen i omsætningen vedrører primært ud-

89 Andersen & Martinis årsrapport for 2013 – ledelsesberetning s. 6-11
90 Bilag 5 Andersen & Martinis antal solgte biler 2009-2013
91 Andersen & Martinis årsrapport for 2013 – ledelsesberetning s. 7
92 www.bilimp.dk/statistics
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viklingen i antallet af solgte biler indenfor de primære bilmærker, som Semler importerer og for-

handler; VW, Audi, Skoda og Seat. Nedenfor fremgår oversigt over udviklingen i antal solgte

person- og varebiler hvad angår Semlers bilmærker i forhold til året før:

Som det fremgår, er der store stigninger i antallet af solgte biler fra 2009 til 2010 og igen fra

2010 til 2011. Desuden følger udviklingen i omsætningen til dels udviklingen i antal solgte biler.

VW har ligget på en 1. plads over solgte personbiler i Danmark siden 2011 og desuden på en klar

1. plads siden 2009, hvad angår varebiler93.

Der er sket positive udviklinger for Semlers personbilmærker i forhold til andre bilmærker, hvor

VW er steget fra en 7. plads i 2009 til en 1. plads i 2013 på listen over antal solgte biler78. Skoda

er steget fra en 9. plads i 2009 til en 5. plads i 2013, SEAT er steget fra en 20. plads til en 16.

plads, mens Audi har ligget på et niveau på en 12. til 14. plads i perioden fra 2009 til 2013. Der-

med vinder Semlers bilmærker markedsandele og med Skoda Octavia som årets bil i 2013 og de

tre minibiler Up, Mii og Citigo som årets bil i 2012, forventes denne udvikling også for fremti-

den.

Samlet set forventes det, at Semlers omsætning vil stige i den høje ende af den forventede stig-

ning for branchen, hvormed der for 2014-2016 forventes en stigning på 5 %, hvorefter det forven-

tes, at omsætning vil stabilisere sig og stige med 3 % om året.

5.2.2.2 Budgettering af AOH

Ved budgettering af AOH skal omsætningshastigheden for henholdsvis arbejds- og anlægskapita-

len vurderes. Udviklingen i AOH for arbejdskapitalen forventes som regel at følge udviklingen i

salgsvæksten, hvor der dog skal tages højde for, om virksomhederne planlægger at ændre sine

kreditpolitikker, investere i et nyt lagersystem for at nedbringe antallet af lagerdage eller om der

sker ændringer i forhandlingsstyrken mellem virksomheden, kunderne og leverandørerne94. Det

forventes dog, at der ikke vil ske ændringer, hvorfor AOH for arbejdskapitalen forventes at følge

udviklingen i salgsvæksten for begge virksomheder.

Hvad angår udviklingen i AOH for anlægskapitalen, skal det tages i betragtning, om der er ledig

kapacitet eller om der er fuldkapacitetsudnyttelse, og om virksomhederne planlægger at åbne fle-

93 www.bilimp.dk/statistics/
94 Bog 3 s. 257-258

Stigning i antal solgte biler i forhold til året før 2010 2011 2012 2013

Personbiler 44% 30% 23% 29%

Varebiler 35% 38% -2% -9%

Udvikling i omsætning 21% 25% 4% 14%

Figur 33: Udvikling i antal solgte biler Semler Kilde: De Danske Bilimportører
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re forhandlere94. Der er ingen oplysninger i årsrapporterne om planlagte investeringer i eller over-

tagelser af forhandlere, og salgsvæksten er også budgetteret ud fra dette. Det må forventes, at

hver forhandlers kapacitet er maksimalt udnyttet. Det forventes også, at der i begge virksomheder

vil være løbende investeringer i anlægsaktiver, som følge af teknologisk udvikling omkring bi-

lerne og desuden forbedringer til salgslokalerne. Derfor er den forventede stigning i AOH for an-

lægskapital 1 % om året i alle år for begge virksomheder.

5.2.2.3 Budgettering af overskudsgraden fra salg

Når overskudsgraden fra salg (EBIT-margin) skal budgetteres, skal man overveje, om der vil ske

ændringer i omkostninger, som derved vil ændre den overskudsgrad, virksomhederne tidligere

har haft. Ændringer i omkostninger kan være som følge af nye teknologier og ændringer i lønnin-

ger og indkøbspriser.

Generelt forventes lønninger og indkøbspriser at stige i takt med udviklingen i inflationen. Der-

med forventes omkostningerne ikke at stige så meget som salgsvæksten. Dog skal der alt andet

lige flere medarbejdere til at sælge flere biler og værkstedsydelser, hvorfor EBIT-marginer for-

ventes at ligge på et stabilt niveau for begge virksomheder.

Ifølge rentabilitetsanalysen var Andersen & Martinis EBIT-margin, svingende i perioden 2009-

2013 fra 0,08 % - 1,85 %. Årsagen til den laveste EBIT-margin, som Andersen & Martini ople-

vede i 2012, var, at en stigning i personaleomkostninger som følge af en satsning på øget kunde-

service95. Det forventes, at Andersen & Martini vil mærke positive følger af denne investering i

fremtiden. Ud fra de historiske EBIT-marginer forventes den fremtidige EBIT-margin at ligge på

1,5 %.

Semlers EBIT-margin har været jævnt stigende i perioden 2009-2013, bortset fra et lille fald i

2012. Der er ingen direkte oplysninger i årsrapporterne om grundene til udviklingen i Semlers

EBIT-marginer. Det forventes, at Semlers EBIT-marginer stiger til 4 % i 2014, og at denne ud-

vikling forsætter fremadrettet.

5.2.2.4 Budgettering af den effektive skatteprocent

Selskabsskatteprocenten falder gradvist fra 25 % i 2013 til 22 % i 2016. Andersen & Martinis

effektive skatteprocent har ifølge afsnit 4.6.1.1 afveget væsentlig fra den gældende skatteprocent

på 25 % i perioden 2009-2013, hvilket skyldes mange forskellige forhold. Semlers effektive skat-

teprocent har ligget mere stabilt omkring de 25 % i perioden med undtagelse af i 2010, hvor den

var -27 %, jf. afsnit 4.6.2.1. Eftersom udviklingen i både EBIT-marginer og AOH forventes at

være stabile for begge virksomheder i budgetperioden og terminalperioden, forventes begge virk-

somheders effektive skatteprocenter at følge den gældende skatteprocent i hvert år.

95 Andersen & Martinis årsrapport for 2012 - ledelsesberetningen
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5.2.2.5 Budgettering af core andet driftsoverskud efter skat

Det er kun Semler, der har andet driftsoverskud, som består af resultat af kapitalandele. Andersen

& Martini har haft andet driftsoverskud i analyseperioden og forventes heller ikke at få det i

fremtiden. Semlers resultat af kapitalandele har været svingende i perioden, som det fremgik af

de reformulerede resultatopgørelser. Resultat af kapitalandele i fremtiden skal dog baseres på

2013-resultatet, fordi Semler først købte kapitalandelen i Hekla hf i 2013. Investeringen skal iføl-

ge ledelsesberetningen i koncernårsrapporten for 2013 søge at øge VW, Audi og Skodas mar-

kedsandele på Island, hvorfor det forventes, at omsætningen vil stige, men dog også at der skal

foretages nogle investeringer for at nå det mål, hvorfor den indre værdi ikke forventes at stige

lige så meget som den forventede omsætningsstigning. Derfor forventes resultat af kapitalandele

og dermed Semlers andet driftsoverskud at stige med 1 % om året.

5.2.3 Proforma-opgørelser og virksomhedsværdi

På baggrund af ovenstående budgettering er proforma-opgørelserne opstillet for henholdsvis An-

dersen & Martini samt Semler:

Terminalår

Proforma-opgørelser tDKK 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

Resultatopgørelse

Nettoomsætning 693.702 711.044 732.375 754.347 776.977 800.286

Core driftsoverskud fra salg, efter skat 8.064 8.159 8.569 8.826 9.091 9.363
Core samlet driftsoverskud, efter skat 8.064 8.159 8.569 8.826 9.091 9.363

Balance (primo)

Anlægskapital 167.365 169.039 170.729 172.436 174.161 175.902

Arbejdskapital 140.061 143.563 147.869 152.305 156.875 161.581
Nettodriftsaktiver 307.426 312.601 318.598 324.742 331.035 337.483

Budgetperiode

Terminalår

Proforma-opgørelser tDKK 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

Resultatopgørelse

Nettoomsætning 9.454.710 9.927.446 10.423.818 10.736.533 11.058.629 11.390.387

Core driftsoverskud fra salg, efter skat 293.096 303.780 325.223 334.980 345.029 355.380
Core andet driftsoverskud, efter skat -6.049 -5.988 -5.929 -5.869 -5.811 -5.752

Core samlet driftsoverskud, efter skat 287.047 297.791 319.295 329.111 339.219 349.628

Balance (primo)

Anlægskapital 1.427.018 1.441.288 1.455.701 1.470.258 1.484.961 1.499.810

Arbejdskapital 934.702 981.437 1.030.509 1.061.424 1.093.266 1.126.064

Netto driftsaktiver 2.361.719 2.422.725 2.486.209 2.531.682 2.578.227 2.625.875

Budgetperiode

Figur 34: Proforma-opgørelser Andersen & Martini Kilde: Egen tilvirkning

Figur 35: Proforma-opgørelser Semler Kilde: Egen tilvirkning
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6. Værdiansættelse

I dette kapitel foretages værdiansættelsen på baggrund af den strategiske og regnskabsmæssige

analyse samt budgetteringen. Værdiansættelsen består først af beregningen af diskonteringsfakto-

ren, rwacc, hvorefter selve værdiansættelsen med udgangspunkt i FCF-modellen kan foretages.

6.1 Kapitalomkostninger fra driftsaktiviteten

Ud over virksomhedsværdien skal kapitalomkostninger fra driftsaktiviteten også fastlægges. Dis-

konteringsfaktoren rwacc består af markedsværdien af egenkapitalen, markedsværdien af de netto

finansielle omkostninger, ejernes afkastkrav og de finansielle omkostninger efter skat ifølge

formlen:

௪ݎ =
ܸ
ா

ܸ
ே xݎ� +

ܸ
ேிி

ܸ
ே x r

6.1.1 Andersen & Martini

Markedsværdien af egenkapitalen (V0
E) er tDKK 92.053 pr. 31. december 2013. Værdien af de

netto finansielle forpligtelser måles ifølge regnskabspraksis i årsregnskabet til dagsværdi eller

amortiseret kostpris. Dette må antages at være markedsværdien, hvorfor de netto finansielle for-

pligtelser udgør tDKK 215.373 pr. 31. december 2013. Det forudsættes, at forholdet mellem

egen- og fremmedkapital vil være de samme som pr. 31. december 2013 fremadrettet.

6.1.1.1 Finansielle forpligtelsers afkastkrav

De finansielle forpligtelsers afkastkrav (rg) estimeres ud fra formlen:

ݎ = ൫ݎ )௦൯ݎ�+ 1 − (ݐ

Afkastkravet (rg) må som udgangspunkt være den rente, en virksomhed kan låne penge til i dag96.

Denne rente beregnes ud fra den samlede gæld til realkredit- og pengeinstitutter ifølge årsrappor-

ten 2013 i forhold til de samlede renteudgifter til ovenstående, hvilket giver en rente på 2 %.

Den risikofri rente (rf) fastsættes på baggrund af den rente, som en 10-årig statsobligation kan

give. Ifølge Nationalbankens statistikbank er renten på en 10-årig statsobligation pr. juni 2014

1,29 %, hvilket derfor må være den risikofri rente.

96 Bog 3 s. 48
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Selskabsskatteprocenten ændres over de næste par år, hvor den ender på 22 %. Eftersom en inve-

stering i aktier som regel strækker sig over en periode på mindst et par år, vurderes det, at det er

mest korrekt at anvende 22 % som selskabsskatteprocent.

Eftersom det samlede afkastkrav er 2 %, den risikofri rente er 1,29 % og selskabsskatteprocenten

er 22 %, bliver det selskabsspecifikke risikotillæg (rs) 1,27 %.

6.1.1.2 Ejernes afkastkrav

Ejernes afkastkrav (re) estimeres ud fra formlen:

ݎ = ݎ + ݎ)E)ߚ� ) (ݎ�−

rf er fastsat til 1,29 % ifølge ovenstående.

E(ݎ ) ݎ�− (Market Risk Premium) er et udtryk for det tillæg, som investorerne kræver for at

investere i aktier i forhold til at investere i statsobligation, hvor risikoen er lavere. IESE Business

School udarbejder hvert år en undersøgelse, hvor Market Risk Premium er estimeret til 6,4 % for

Danmark i 201397. Det skal dog her tages i betragtning, at kun seks personer har svaret for Dan-

mark, og desuden er spredningen i svarene fra 5,8 % til 7,4 %. Der er således forholdsvis stor

spredning fra få respondenter, hvilket skaber en usikkerhed omkring estimatet. Dette er dog det

bedste estimat, der er tilgængeligt, hvorfor det anvendes.

β er den værdi, der ganges på markedsrisikopræmien98. Beta angiver den risiko, investering i ak-

tier i den pågældende virksomhed er behæftet med i forhold til markedsporteføljen. Er beta lig

med 0, er der tale om en risikofri investering. E beta større end 1, er risikoen ved investeringen

større end markedsporteføljen.

Kilde Beta

www.markets.ft.com 0,4036

www.proinvestor.com 0,44

www.thomsonone.com 0,4

www.reuters.com 0,4

Ovenstående oversigt viser den historiske beta ifølge de forskellige kilder. Som det fremgår, er

den gennemsnitlige beta 0,4, hvilket indikerer, at der er tale om en investering, som har en min-

97 http://www.netcoag.com/archivos/pablo_fernandez_mrp2013.pdf
98 Bog 3 s. 45

Figur 36: Beta Andersen & Martini
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dre risiko end markedsporteføljen. Dette skyldes sandsynligvis, at der er tale om en illikvid aktie,

som handles sjældent, hvorfor investorerne kun i lav grad reagerer på nyheder så som gode eller

dårlige regnskabsmæssige resultater.

Ovenstående beta er historisk. Det vurderes, at der ikke vil ske ændringer i beta fremadrettet,

hvorfor beta på 0,4 anvendes i værdiansættelsen.

Ejernes afkastkrav er således beregnet til 3,33 %.

6.1.1.3 Beregning af rwacc for Andersen & Martini

På baggrund af ovenstående estimater af ejernes og de finansielle forpligtelsers afkastkrav, er

rwacc beregnet til 2,4 %.

6.1.2 Semler

Markedsværdien af egenkapitalen (V0
E) er tDKK 1.025.824 pr. 31. december 2013. Værdien af

de netto finansielle forpligtelser måles ligesom ved Andersen & Martini til dagsværdi og amorti-

seret kostpris, hvorfor markedsværdien af de netto finansielle forpligtelser er tDKK 1.248.157 pr.

31. december 2013. Også her forudsættes det, at forholdet mellem egen- og fremmedkapital vil

være uændret fremadrettet.

Beregning af rwacc er som udgangspunkt kun gældende for børsnoterede virksomheder, men for at

lave den sammenlignende analyse og en værdiansættelse af Semler, beregnes rwacc alligevel.

6.1.2.1 Finansielle forpligtelsers afkastkrav

Efter samme metode som ved Andersen & Martini er de finansielle forpligtelsers afkastkrav be-

regnet ud fra oplysninger i årsregnskabet for 2013 til 3,5 %. Eftersom den risikofri rente er fastsat

til 1,29 % og selskabsskatteprocenten er fastsat til 22 %, bliver det selskabsspecifikke tillæg 3,2

%.

6.1.2.2 Ejernes afkastkrav

E(ݎ ) ݎ�− (Market Risk Premium) er de samme som for Andersen & Martini ovenfor. Dermed

er det kun beta, der skal fastsættes. Hvis beta sættes til 1, vil re blive 6,4 % og dermed højere end

Andersen & Martinis afkastkrav. Dette vurderes ikke korrekt, fordi det for Semler er vigtigere,

hvem der ejer aktierne (familien) end hvor stort afkast, investeringen vil give. Selvom aktionæ-

rwacc tDKK 2013

Aktuelle

vægte

Forventede

vægte

Efter skat

afkastkrav

Markedsværdi af driftaktiviteten 307.426

Netto finansielle forpligtelser 215.373 0,70 0,7 2,00 r g

Markedsværdi af egenkapital 92.053 0,30 0,3 3,33 r e

Netto gæld 307.426 1,00 1,00 2,40 rwacc

Figur 37: rwacc Andersen & Martini Kilde: Egen tilvirkning
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rerne i Semler selvfølgelig må være interesseret i et afkast, må afkastkravet være lavere end for

Andersen & Martini. Da der ikke reelt set findes risikofri investeringer, fastsættes beta til 0,1,

hvormed ejernes afkastkrav bliver 1,8 %.

6.1.2.3 Beregning af rwacc for Semler

På baggrund af ovenstående beregninger er rwacc beregnet til 2,72 %:

6.2 Værdiansættelse

Værdiansættelsen af henholdsvis Andersen & Martini samt Semler foretages på baggrund af

FCF-modellen.

6.2.1 Værdiansættelse af Andersen & Martini

Værdiansættelsen af Andersen & Martini fremgår af nedenstående figur:

Værdien pr. aktie ifølge værdiansættelsen af Andersen & Martini A/S pr. 31. juli 2014 er -42,62

kr. Aktiekursen på børsen pr. 31. juli 2014 var 36 kr., hvorfor aktien i markedet synes at være

rwacc tDKK 2013

Aktuelle

vægte

Forventede

vægte

Efter skat

afkastkrav

Markedsværdi af driftaktiviteten 2.303.081

Netto finansielle forpligtelser 1.248.157 0,54 0,55 3,50 rg

Markedsværdi af egenkapital 1.054.924 0,46 0,45 1,80 re

Netto gæld 2.303.081 1,00 1,00 2,72 rwacc

Terminal

periode
tDKK 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

DO 8.064 8.159 8.569 8.826 9.091 9.363
NDA 307.426 312.601 318.598 324.742 331.035 337.483
FCF = DO - ΔNDA 2.889 2.162 2.425 2.532 2.643 2.757

Diskonteringsfaktor (1,024)
t

1,0240 1,0486 1,0737 1,0995 1,1259
PV FCF 2.821 2.062 2.259 2.303 2.347

PV FCF t.o.m 2018 11.792
Terminalværdi 114.871
PV af terminalværdi 102.026
Enterprise value 113.818

- Netto finansielle forpligtelser 215.373
Værdi af egenkapital -101.555

Værdi pr. aktie (2.383 stk.) -42,62

Budgetperiode

Figur 38: rwacc Semler Kilde: Egen tilvirkning

Figur 39: Værdiansættelse Andersen & Martini Kilde: Egen tilvirkning
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stærkt overvurderet, idet den beregnede aktiekurs er 218 % lavere end den faktiske aktiekurs.

Den officielle aktiekurs pr. 31. december 2014 var 39,6 kr.

Den officielle aktiekurs burde som udgangspunkt følge den beregnede aktiekurs, hvis markedet

var effektivt. Da værdiansættelsen er foretaget ud fra offentligt tilgængelige informationer, burde

et effektivt marked sikre, at den beregnede og den officielle aktiekurs er ens. Andersen & Marti-

nis aktie på Small Cap er dog en illikvid aktie, som sjældent handles. Dermed er reaktionstiden

på et dårligt resultat længere end på eksempelvis C20. Der er dog sket et fald på 9 % fra 31. de-

cember 2013 til 31. juli 2014. Dette kan forklares med periodemeddelelsen vedrørende 1. kvartal

2014, som er offentliggjort d. 14. maj 2014. Her rapporterer Andersen & Martini en stigning i

salget af både nye og brugte biler, men et fald i indtjeningen, hvilket har resulteret i et negativt

resultat for 1. kvartal 201499. Der er dog forsat forventninger om et positivt resultat for regn-

skabsåret 2014.

6.2.2 Værdiansættelse af Semler

Nedenstående figur viser værdiansættelsen af Semler-koncernen:

Værdiansættelsen pr. 31. juli 2014 viser, at værdien pr. aktie er 990,22 kr. Sammenlignet med

den beregnede aktiekurs pr. 31. december 2013 ud fra årsrapporten for 2013, er der en afvigelse

på 271 %, idet den beregnede aktiekurs er 266,76 kr. Dermed viser værdiansættelsen en overvur-

dering af aktierne.

99 http://investor.borsen.dk/artikel/3/1971983/andersen_martini_periodemeddelelse_vedr_1_kvartal_2014.html

Terminal

periode
tDKK 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

DO 287.047 297.791 319.295 329.111 339.219 349.628
NDA 2.361.719 2.422.725 2.486.209 2.531.682 2.578.227 2.625.875
FCF = DO - ΔNDA 226.042 234.307 273.822 282.565 291.571 300.848

Diskonteringsfaktor (1,0272)
t

1,0272 1,0551 1,0838 1,1133 1,1436
PV FCF 220.056 222.062 252.641 253.804 254.958

PV FCF t.o.m 2018 1.203.522
Terminalværdi 4.503.707
PV af terminalværdi 3.938.175
Enterprise value 5.141.698
- Netto finansielle forpligtelser 1.248.157

- Minoriteter 31.677
Egenkapitalværdi 3.861.864

Værdi pr. aktie (3.900 stk.) 990,22

Budgetperiode

Figur 40: Værdiansættelse Semler Kilde: Egen tilvirkning
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Værdiansættelsen er ligesom for Andersen & Martini foretaget ud fra offentligt tilgængelige in-

formationer. Det bør vurderes, om budgetteringen har været for positiv. På trods af finanskrisen

har Semlers nettoomsætning været stigende over hele perioden, og der er sket en stigning på 79

% fra 2009 til 2013. Eftersom koncernårsrapporternes ledelsesberetninger for 2009-2013 ikke

beskriver væsentlige ændringer i Semlers aktiviteter ud over overtagelsen af en forhandler i Her-

ning og åbningen af Audi Gladsaxe, må der være tale om organisk vækst i omsætningen. Væk-

sten skyldes stigende popularitet blandt Semlers bilmærker, herunder kåringen til årets biler i

2012 og 2013. Derfor synes den lave budgetterede omsætningsvækst i budgetperioden fra 2014

til 2018 på 17 % umiddelbart negativ i forhold til den faktiske omsætningsvækst fra 2009 til

2013. Budgetteringen er dog alligevel realistisk, idet det vurderes, at bilmarkedet i Danmark ikke

vil vokse uendeligt i fremtiden, og samtidig forventes det ikke, at alle vil vælge at købe et af

Semlers bilmærker i fremtiden.

Grunden til den store forskel mellem værdiansættelsen og den beregnede aktiekurs, må være, at

den beregnede aktiekurs alene tager højde for de historiske resultater. Forventninger til fremtiden

forekommer alene i ledelsesberetningerne i årsrapporterne. De finansielle resultater siger intet om

forventningerne til fremtiden.

7. Konklusion

Ud fra den overordnede problemstilling og de tilhørende undersøgelsesspørgsmål beskriver dette

kapitel i afhandlingen konklusionen.

I den strategiske analyse blev det konkluderet, at de samfundsmæssige tendenser, der er af væ-

sentlig betydning for Andersen & Martini samt Semler, er den positive forventning til den øko-

nomiske udvikling i samfundet i de kommende år. Samtidig er det lave renteniveau en mulighed

for bilbranchen at skabe et mersalg.

Analysen af bilbranchen konkluderede, at industriens attraktivitet er lav, hvormed konkurrencein-

tensiteten er høj. Dette skyldes, at der er høj grad af priskonkurrence blandt forhandlerne, som

presser forhandlernes indtjening. Samtidig har køberne fuld information til at vælge lige præcis

den bil, der passer til deres behov og budget, og køberne har ingen switching costs ved at vælge

det ene bilmærke/den ene forhandler frem for den anden.

Analysen af de interne forhold viste, at Andersen & Martinis udvalg af bilmærker indenfor den

samme kategori giver dem i stærk position i markedet, fordi bilmærkerne kan substituere hinan-

den. Samtidig giver deres placering af forhandlere forskellige steder i Københavnsområdet en

mulighed for at kende køberne bedre og supplere hinanden med viden og reservedele. Semlers

position som markedsleder indenfor bilforhandlerbranchen i Danmark med de stærkeste bilmær-

ker vurderedes at være en endnu stærkere position, fordi folk føler, at de kender Semler, og fordi

Semler har de to stærkeste bilmærker inden for kategorierne dyre biler (Audi) og dyre familiebi-

ler (VW).
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Den strategiske analyse viste, at det primært var de bilmærker, Andersen & Martini og Semler

vælger at sælge, som får folk til at vælge bilforhandleren og ikke så meget forholdene omkring

bilforhandleren. Dermed vurderedes det, at bilmærkerne er den primære ikke-finansielle værdi-

driver, og at Semler med de ’bedste’ bilmærker er bedst af de to virksomheder.

Rentabilitetsanalysen viste, at Andersen & Martinis egenkapitalforretning var svingende i analy-

seperioden, hvilket primært skyldtes stigningen i nettodriftsaktiverne, som var større end stignin-

gen i driftsoverskuddet. Semlers egenkapitalforretning var generelt stigende, fordi Semlers drifts-

overskud fulgte investeringerne i nettodriftsaktiver.

På trods af, at Andersen & Martini har bedre omsætningshastigheder, hvad angår tilgodehavender

fra salg og leverandørgæld, mens Semler har væsentligt bedre omsætningshastighed på varelage-

ret, som udgør størstedelen af nettodriftsaktiverne. Dermed vurderedes det, at Semler var bedre til

at skabe værdi i rentabilitetsanalysen.

Budgetteringen blev foretaget ud fra forventninger til fremtiden for de to virksomheder. Den an-

vendte værdiansættelsesmodel er den indirekte diskonterede cash flow-model, som på baggrund

af fremtidige pengestrømme beregner nutidsværdien af virksomheden. Driftsaktivitetens kapital-

omkostninger blev fastsat ud fra oplysninger i årsrapporterne og andre estimater til 2,4 % for An-

dersen & Martini og 2,72 % for Semler.

For Andersen & Martini blev aktiekursen pr. 31. juli 2014 sammenlignet med den beregnede ak-

tiekurs, og for Semler blev aktiekursen pr. 31. december 2013 ifølge årsrapporten sammenlignet

med den beregnede aktiekurs. For Andersen & Martini viste værdiansættelsen, at aktiekursen på

børsen er stærkt overvurderet, mens Semlers årsregnskabs aktiekurs er stærkt undervurderet, fordi

denne ikke indeholder forventninger til fremtiden.
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Bilag

Bilag 1 Semler koncernoversigt pr. 31. december 2013

Kilde: Semler Holding A/S koncernregnskab 2013
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Bilag 2 Opdeling af bilmærker i kategorier

Opdeling af de 30 mest solgte personbilmærker i 2013 i fem kategorier ud fra forfatterens egen

opfattelse – tal i parentes angiver placering på listen.

Dyre eksklusive bilmærker

Audi (12)

Mercedes-Benz (17)

BMW (18)

Volvo (20)

Dyre familiebiler

Volkswagen (1)

Toyota (3)

Almindelige familiebiler

Ford (2)

Peugeot (4)

Skoda (5)

Citroën (6)

Renault (7)

Kia (8)

Hyundai (9)

Opel (10)

Nissan (11)

Fiat (13)

Suzuki (14)

Chevrolet (15)

Seat (16)

Mazda (19)

Honda (21)

Alfa Romeo (24)

Mitsubishi (28)

Niche biler

Mini (23)

Subaru (25)

Tesla (26)

Smart (27)

Land Rover (29)

Porsche (30)

Discount biler

Dacia (22)

Top 30 mest solgte bilmærker - kilde: De Danske Bilimportører
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Bilag 3 Top 30 antal solgte personbiler i Danmark i perioden 2009-2013

Kilde: De Danske Bilimportører

Placering

2013
Bilmærke

Antal

solgte
1 VOLKSWAGEN 24.372
2 FORD 15.254
3 TOYOTA 14.476
4 PEUGEOT 14.137
5 SKODA 13.704
6 CITROEN 12.467
7 RENAULT 11.759
8 KIA 10.954
9 HYUNDAI 8.077

10 OPEL 6.474
11 NISSAN 6.098
12 AUDI 6.045
13 FIAT 5.901
14 SUZUKI 5.486
15 CHEVROLET 4.953
16 SEAT 4.938
17 MERCEDES-BENZ 4.280
18 BMW 3.959
19 MAZDA 3.205
20 VOLVO 1.717
21 HONDA 1.701
22 DACIA 684
23 MINI 491
24 ALFA ROMEO 324
25 SUBARU 117
26 TESLA 112
27 SMART 100
28 MITSUBISHI 86
29 LAND ROVER 74
30 PORSCHE 34

182.201Total antal solgte biler i 2013

Placering

2012
Bilmærke

Antal

solgte
1 VOLKSWAGEN 20.275
2 TOYOTA 15.922
3 PEUGEOT 15.238
4 FORD 13.127
5 CITROEN 13.057
6 KIA 10.980
7 SKODA 9.041
8 HYUNDAI 8.925
9 RENAULT 8.695
10 OPEL 7.394
11 FIAT 7.352
12 SUZUKI 6.420
13 CHEVROLET 6.106
14 AUDI 5.212
15 NISSAN 4.470
16 SEAT 3.648
17 MERCEDES-BENZ 3.639
18 BMW 2.909
19 MAZDA 2.763
20 HONDA 2.112
21 VOLVO 1.646
22 ALFA ROMEO 472
23 MITSUBISHI 438
24 MINI 341
25 SMART 191
26 SUBARU 51
27 LAND ROVER 46
28 LEXUS 39
29 JAGUAR 36
30 PORSCHE 35

170.823Total antal solgte biler i 2012
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Bilag 3 Top 30 antal solgte personbiler i Danmark i perioden 2009-2013 - fort-

sat

Placering

2011
Bilmærke

Antal

solgte
1 VOLKSWAGEN 17.023
2 PEUGEOT 16.659
3 FORD 15.759
4 CITROEN 13.279
5 TOYOTA 12.884
6 OPEL 9.861
7 HYUNDAI 9.559
8 RENAULT 8.670
9 CHEVROLET 8.659
10 SUZUKI 8.401
11 SKODA 6.915
12 FIAT 6.451
13 KIA 6.228
14 AUDI 5.057
15 MAZDA 4.147
16 NISSAN 3.783
17 MERCEDES-BENZ 3.313
18 BMW 3.190
19 VOLVO 2.142
20 SEAT 2.052
21 HONDA 1.741
22 MITSUBISHI 1.729
23 ALFA ROMEO 974
24 MINI 492
25 SMART 353
26 SAAB 198
27 SUBARU 82
28 LAND ROVER 71
29 LEXUS 66
30 PORSCHE 38

170.036Total antal solgte biler i 2011

Placering

2010
Bilmærke

Antal

solgte
1 FORD 17.346
2 PEUGEOT 13.920
3 CITROEN 12.973
4 TOYOTA 12.136
5 OPEL 10.461
6 VOLKSWAGEN 10.399
7 CHEVROLET 7.913
8 SUZUKI 7.772
9 HYUNDAI 7.683
10 FIAT 7.493
11 SKODA 6.815
12 KIA 5.336
13 RENAULT 5.288
14 AUDI 4.926
15 MAZDA 4.374
16 NISSAN 3.172
17 MERCEDES-BENZ 2.869
18 BMW 2.816
19 VOLVO 2.400
20 SEAT 1.697
21 MITSUBISHI 1.692
22 HONDA 1.479
23 ALFA ROMEO 829
24 SMART 563
25 MINI 492
26 SAAB 363
27 SUBARU 138
28 JAGUAR 55
29 LAND ROVER 53
30 CHRYSLER 49

153.858Total antal solgte biler i 2010

Kilde: De Danske Bilimportører
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Bilag 3 Top 30 antal solgte personbiler i Danmark i perioden 2009-2013 - fort-

sat

Kilde: De Danske Bilimportører

Placering

2009
Bilmærke

Antal

solgte
1 PEUGEOT 11.419
2 FORD 11.213
3 TOYOTA 10.466
4 CITROEN 8.991
5 SUZUKI 7.760
6 OPEL 7.071
7 VOLKSWAGEN 6.354
8 HYUNDAI 6.310
9 SKODA 5.109
10 FIAT 4.961
11 MAZDA 4.523
12 HONDA 3.813
13 AUDI 3.434
14 KIA 3.376
15 RENAULT 2.764
16 BMW 2.493
17 MERCEDES-BENZ 2.081
18 NISSAN 1.913
19 MITSUBISHI 1.732
20 SEAT 1.661
21 CHEVROLET 1.557
22 VOLVO 1.156
23 SMART 589
24 ALFA ROMEO 390
25 SAAB 264
26 MINI 254
27 SUBARU 178
28 CHRYSLER 70
29 JAGUAR 54
30 LAND ROVER 46

112.454Total antal solgte biler i 2009
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Bilag 4 Antal familier med biler i forhold til antal familier i alt

tusinder 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Familier i alt 2.810 2.827 2.847 2.868 2.891 2.917

Familier med bil i alt 1.675 1.676 1.696 1.711 1.712 1.754

Udvikling - familier i alt 3,8 %

Udvikling - familier med bil i alt 4,7 %

Kilde: Danmarks Statistik
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Bilag 5 Andersen & Martinis antal solgte biler 2009-2013

Bilmærke 2013 2012 2011 2010 2009

Peugeot 262 0 0 0 0

Fiat 106 208 171 202 146

Kia 1.369 1.306 669 640 424

Opel 1.230 1.298 1.853 2.485 1.618

Corvette 0 0 0 0 0

Cadillac 0 3 1 29 5

Saab 0 0 117 210 126

Kilde: Andersen & Martini A/S’ årsrapporter 2009-2013 - ledelsesberetning
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Bilag 6 Officielle egenkapitalopgørelser 2009-2013 – Andersen & Martini

tDKK Aktiekapital Reservefond

Overført

resultat

Egenkapital

i alt

Egenkapital 1.1.2013 23.830 50.000 19.916 93.746

Årets totalindkomst 1.269 1.269

Køb egne aktier -2.962 -2.962

Egenkapital 31.12.2013 23.830 50.000 18.223 92.053

Egenkapital 1.1.2012 23.830 50.000 24.861 98.691

Årets totalindkomst -4.945 -4.945

Egenkapital 31.12.2012 23.830 50.000 19.916 93.746

Egenkapital 1.1.2011 23.830 50.000 23.295 97.125

Årets totalindkomst 1.566 1.566

Egenkapital 31.12.2011 23.830 50.000 24.861 98.691

Egenkapital 1.1.2010 23.830 50.000 24.459 98.289

Årets totalindkomst 7.838 7.838

Opkøb egne aktier -9.002 -9.002

Egenkapital 31.12.2010 23.830 50.000 23.295 97.125

Egenkapital 1.1.2009 23.830 50.000 23.313 97.143

Årets totalindkomst 1.146 1.146

Egenkapital 31.12.2009 23.830 50.000 24.459 98.289

Kilde: Andersen & Martini A/S’ årsrapporter 2009-2013
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Bilag 7 Officielle egenkapitalopgørelser 2009-2013 – Semler

tDKK Aktiekapital

Nettoopskriv-

ning efter

den indre

værdis

metode

Overført

resultat

Forslået

udbytte

Egenkapital

i alt

Egenkapital 1.1.2013 19.500 3.636 759.221 60.000 842.357

Regulering primo -1.342 -1.342

Udloddet udbytte -60.000 -60.000

Regulering, værdi af

sikringstransaktioner 21.714 21.714

Årets resultat 15.417 107.228 115.000 237.645

Egenkapital 31.12.2013 19.500 19.053 886.821 115.000 1.040.374

Egenkapital 1.1.2012 19.500 2.548 663.169 75.000 760.217
Udloddet udbytte -75.000 -75.000
Regulering, værdi af

sikringstransaktioner -2.369 -2.369

Årets resultat 1.088 98.421 60.000 159.509

Egenkapital 31.12.2012 19.500 3.636 759.221 60.000 842.357

Egenkapital 1.1.2011 19.500 0 603.767 10.000 633.267

Udloddet udbytte -10.000 -10.000
Regulering, værdi af

sikringstransaktioner -32.117 -32.117

Årets resultat 2.548 91.519 75.000 169.067

Egenkapital 31.12.2011 19.500 2.548 663.169 75.000 760.217

Egenkapital 1.1.2010 19.500 0 608.961 0 628.461
Regulering, værdi af

sikringstransaktioner -11.879 -11.879

Årets resultat 6.685 10.000 16.685

Egenkapital 31.12.2010 19.500 0 603.767 10.000 633.267

Egenkapital 1.1.2009 19.500 13.208 673.105 0 705.813
Regulering, værdi af

sikringstransaktioner -14.093 -14.093

Årets resultat -13.208 -50.051 -63.259

Egenkapital 31.12.2009 19.500 0 608.961 0 628.461

Kilde: Semler Holding A/S koncernregnskaber 2009-2013
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Bilag 8 Officielle balancer 2009-2013 – Andersen & Martini

Aktiver tDKK 2013 2012 2011 2010 2009
Software og licenser 698 433 413 - -

Immaterielle aktiver 698 433 413 0 0

Grunde og bygninger 150.891 126.296 127.620 90.180 92.084

Indretning af lejede lokaler 1.028 1.743 1.684 1.720 1.971

Tekniske anlæg og maskiner 4.337 5.256 6.289 2.713 3.435
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5.415 5.013 5.428 4.155 3.633

Leasingbiler 6.425 579 1.016 5.531 3.675

Materielle aktiver under opførelse 1.124 35 - - -

Materielle aktiver 169.220 138.922 142.037 104.299 104.798

Andre værdipapirer og kapitalandele 124 1.796 - - -
Deposita 1.044 1.868 1.889 1.718 1.691

Andre langfristede aktiver 1.168 3.664 1.889 1.718 1.691

Langfristede aktiver 171.086 143.019 144.339 106.017 106.489

Nye og brugte biler samt reservedele 180.485 178.483 174.829 119.474 99.787

Varebeholdninger 180.485 178.483 174.829 119.474 99.787

Tilgodehavender fra salg 24.459 28.179 29.156 51.371 32.676

Igangværende arbejder for fremmed regning 133 102 272 523 284
Andre tilgodehavender 8.898 10.544 18.977 21.259 17.700

Forudbetalte omkostninger 488 572 1.289 366 -

Periodeafgrænsningsposter - - - - 671

Tilgodehavender 33.978 39.397 49.694 73.519 51.331

Likvide beholdninger 1.089 2.720 765 2.528 1.743

Kortfristede aktiver 215.552 220.600 225.288 195.521 152.861

Aktiver 386.638 363.619 369.627 301.538 259.350

Passiver

Aktiekapital 23.830 23.830 23.830 23.830 23.830
Reservefond 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Overført resultat 18.223 19.916 24.861 23.295 24.459

Egenkapital 92.053 93.746 98.691 97.125 98.289

Udskudt skat 2.035 1.925 3.468 2.817 29

Leasinggæld 205 473 708 943 1.167
Realkreditinstitutter 91.368 81.148 83.277 49.434 51.457

Jubilæumsforpligtelser 499 515 493 749 665

Garantiforpligtelser - - 46 750 600
Depositum 1.063 1.056 500 - -

Langfristede forpligtelser 95.170 85.117 88.492 54.693 53.918

Kortfristet del af langfristede forpligtelser 2.803 2.273 3.211 2.262 2.159

Garantiforpligtelser 230 530 - - -

Gæld til pengeinstitutter 73.338 41.617 51.285 35.338 10.659

Gæld vedrørende leasede demo- og udlejningsbiler 48.872 57.296 50.923 32.243 14.387

Forudbetalinger fra kunder 5.141 5.074 4.968 4.248 3.300
Leverandørgæld 48.823 44.726 37.788 34.598 35.952

Anden gæld 20.208 33.240 34.269 41.031 40.686

Kortfristede forpligtelser 199.415 184.756 182.444 149.720 107.143

Forpligtelser i alt 294.585 269.873 270.936 204.413 161.061

Passiver 386.638 363.619 369.627 301.538 259.350

Kilde: Andersen & Martini A/S’ årsrapporter 2009-2013
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Bilag 9 Officielle balancer 2009-2013 – Semler

Aktiver tDKK 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill 11.110 2.565 3.466 - -

Software og licenser 5.340 3.048 4.652 2.158 1.923

Udviklingsprojekter under udførelse 11.110 - - - -

Immaterielle aktiver 27.560 5.613 8.118 2.158 1.923

Indretning af lejede lokaler 4.009 3.890 - - -

Grunde og bygninger 994.873 934.104 886.563 905.329 915.344

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 448.961 387.332 28.667 297.201 309.926

Anlæg under udførelse 80 9.433 413.202 - -

Materielle aktiver 1.447.923 1.334.759 1.328.432 1.202.530 1.225.270

Kapitalandele i associerede virksomheder 45.015 31.743 30.893 43.192 42.299

Andre værdipapirer 320 - - - -

Finansielle anlægsaktiver 45.335 31.743 30.893 43.192 42.299

Anlægsaktiver i alt 1.520.818 1.372.115 1.367.443 1.247.880 1.269.492

Varebeholdninger 1.305.975 1.219.483 1.096.644 854.261 850.148

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 293.100 399.631 454.689 326.731 287.260

Tilgodehavender hos associerede virksomheder - - - - 196

Andre tilgodehavender 173.954 152.293 119.810 58.266 90.607

Periodeafgrænsningsposter 12.134 18.207 5.550 6.430 1.935

Udskudt skatteaktiv - - - 10.341 3.755

Tilgodehavende selskabsskat - - 5.221 7 -

Tilgodehavender 479.188 570.131 585.270 401.775 383.753

Værdipapirer 655 678 518 1.358 5.471

Likvide beholdninger 68.456 67.729 56.482 49.101 27.515

Kortfristede aktiver 1.854.274 1.858.021 1.738.914 1.306.495 1.266.887

Aktiver 3.375.092 3.230.136 3.106.357 2.554.375 2.536.379

Passiver

Aktiekapital 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500

Nettoopskrivning efter den indre værdis metode 19.053 3.636 2.548 - -

Overført resultat 886.821 759.221 663.169 603.767 608.961

Forslået udbytte 115.000 60.000 75.000 10.000 -

Egenkapital 1.040.374 842.357 760.217 633.267 628.461

Minoritetsinteresser 14.550 12.645 9.709 3.212 2.176

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 54.616 56.511 60.321 66.812 67.161

Udskudt skat 10.914 14.483 7.455 - -

Andre hensatte forpligtelser 40.940 40.756 46.743 39.545 18.729

Kapitalandele med negativ værdi 1.139 - - - -

Hensatte forpligtelser i alt 107.609 111.750 114.519 106.357 85.890

Langfristede gældsforpligtelser

Banker og realkreditinstitutter 656.421 603.581 620.311 636.832 602.461

Kortfristede gældsforpligtelser

Banker og realkreditinstitutter 629.348 471.016 499.827 364.528 550.087

Leverandører af varer og tjenesteydelser 295.065 268.992 213.463 246.440 204.995

Gæld til associerede virksomheder - - 131 - 1.975

Selskabsskat 4.845 3.996 - - 1.007

Anden gæld 551.336 840.023 826.919 505.334 448.707

Periodeafgrænsningsposter 75.544 75.776 61.261 58.405 10.620

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.556.138 1.659.803 1.601.601 1.174.707 1.217.391

Forpligtelser i alt 2.320.168 2.375.134 2.336.431 1.917.896 1.905.742

Passiver 3.375.092 3.230.136 3.106.357 2.554.375 2.536.379

Kilde: Semler Holding A/S koncernregnskaber 2009-2013
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Bilag 10 Officielle resultatopgørelser 2009-2013 – Andersen & Martini

Resultatopgørelse tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsætning 677.185 774.113 822.700 828.270 617.372

Produktionsomkostninger -592.775 -690.418 -733.713 -708.443 -515.125

Bruttoresultat 84.410 83.695 88.987 119.827 102.247

Indirekte produktionsomkostninger - - - -29.402 -28.274

Salgsomkostninger -50.853 -53.175 -52.871 -49.999 -44.210

Administrationsomkostninger -25.961 -29.935 -27.925 -25.146 -23.071

Resultat af primær drift 7.596 585 8.191 15.280 6.692

Finansielle indtægter 156 89 236 172 328

Finansielle omkostninger -6.373 -7.162 -6.210 -4.827 -5.384

Resultat før skat 1.379 -6.488 2.217 10.625 1.636

Skat af årets resultat -110 1.543 -651 -2.787 -490

Årets resultat 1.269 -4.945 1.566 7.838 1.146

Kilde: Andersen & Martini A/S’ årsrapporter 2009-2013
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Bilag 11 Officielle resultatopgørelser – Semler

Resultatopgørelse tDKK 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsætning 9.004.486 7.866.775 7.545.200 6.058.959 5.023.546

Andre driftsindtægter 57.542 74.873 46.602 44.200 68.109

Vareforbrug/omkostninger til varer

og hjælpematerialer -7.529.452 -6.485.432 -6.204.852 -4.945.094 -3.958.254

Andre eksterne omkostninger -405.460 -447.927 -428.390 -377.414 -467.492

Bruttoresultat 1.127.116 1.008.289 958.560 780.651 665.909

Personaleomkostninger -701.778 -665.867 -641.562 -629.880 -602.322

Ned- og afskrivninger -86.247 -121.769 -99.312 -106.433 -95.368

Andre driftsomkostninger -8.427 -5.707 -6.368 -9.934 0

Resultat af primær drift 330.664 214.946 211.318 34.404 -31.781

Andel af resultat i associerede

virksomheder efter skat -6.110 1.088 4.200 -2.607 -10.300

Finansielle indtægter 33.152 52.560 69.862 43.172 29.621

Finansielle omkostninger -44.473 -50.301 -62.842 -61.431 -71.652

Resultat før skat 313.233 218.293 222.538 13.538 -84.112

Skat af årets resultat -72.849 -54.666 -50.488 3.642 17.947

Årets resultat 240.384 163.627 172.050 17.180 -66.165

Minoritetesaktionærers andel af

dattervirksomheders resultat -2.739 -4.118 -2.983 -495 6

Semler-koncernens andel af

årets resultat 237.645 159.509 169.067 16.685 -66.159

Kilde: Semler Holding A/S koncernregnskaber 2009-2013
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Bilag 12 Årlig vækst i BNP i perioden 2000-2014

Kilde: http://da.tradingeconomics.com/denmark/gdp-growth-annual


