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1. Indledning og problemformulering 
1.1. Indledning 

Tilbage i 1988 åbner Lennart Lajboschitz en bod med importvarer, som med tiden vokser sig til den globale 
butikskæde Flying Tiger Copenhagen. Butikskæden overtages den 1. januar 2013 af kapitalfonden EQT, der 
køber ca. 70% af Zebra A/S, som er selskabet bag kæden. Dette sker til et anslået beløb på 1,5 mia. kr. 

Efter EQTs overtagelse åbnes der nye Flying Tiger Copenhagen-butikker med høj hast. I løbet af 2016 går det 
dog skævt og ved årsskiftet til 2017 fyres selskabets daværende direktør. Væksten i eksisterende butikker er 
negativ, samarbejdet med stifteren og kreative hjerne er brudt sammen, og virksomheden har mistet fokus. 

Fra starten af 2018 florerer rygterne i de danske medier. Den nye ledelse har sammen med stifteren vendt 
skuden i Zebra A/S. EQT er derfor klar til at teste salgsmulighederne. Til dette er Morgan Stanley angiveligt 
hyret til at sælge selskabet for 6 mia. kr. Ejeren EQT afviser ikke, at et salg er forestående.  

EQTs ejerskab af Zebra A/S har rundet EQTs gennemsnitlige ejerperiode på lige under 5 år. Markedet for 
virksomhedshandler er glohedt på globalt plan. Og Zebra A/S’ nye ledelse har tilsyneladende fået vendt 
skuden så meget, at virksomheden igen er attraktiv. Et snarligt salg forekommer sandsynligt. 

Den 21. juni 2018 melder flere danske medier, at EQT er et par måneder fra at sælge Zebra A/S. Der er ifølge 
medierne fire købstilbud fra større kapitalfonde, som i første omgang har budt omkring 7,5 mia. kr. Men EQT 
overvejer ifølge medierne i stedet en børsnotering, da de forventer en salgspris op imod 10 mia. kr. 

Men hvorfor skulle investorerne på børsen vil give et højere beløb end en kapitalfond? Det virker unaturligt 
i lyset af, at en kapitalfond typisk, modsat investorerne på børsen, kan tilføre værdifulde kompetencer. Samt 
måske synergieffekter fra andre øvrige porteføljevirksomheder. Som følge heraf bør kapitalfonde være villige 
til at give en højere pris end børsmarkedet. Dette giver anledning til undren. Er kapitalfondenes bud lavere 
end værdien af Zebra A/S, eller forsøger EQT at kræve en højere pris af børsmarkedet, end Zebra A/S er 
værd? Er Zebra A/S reelt set 10 mia. kr. værd? 

 

1.2. Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående er følgende problemstilling opstillet: 

Hvad er værdien af Zebra A/S’ (CVR-nr.: 15690488) ordinære egenkapital?  

Ovenstående hovedspørgsmål søges besvaret gennem følgende underspørgsmål: 

 Hvad er de primære drivere bag Zebra A/S’ forretningsmodel? 
 Hvordan er fremtidsudsigterne for de primære drivere? 
 Hvilket afkastkrav er passende ved investering i Zebra A/S? 
 Hvad er værdien af Zebra A/S’ ordinære egenkapital i danske kroner ud fra anerkendte fundamentale 

værdiansættelsesprincipper og besvarelsen af ovenstående? 
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2. Videnskabsteori, metodevalg og afgrænsning 
2.1. Videnskabsteoretiske overvejelser 

Opgavens formål er at værdiansætte Zebra A/S. Idet der søges at finde en objektiv værdi tages udgangspunkt 
i den positivistiske videnskabsteoretiske metode. Denne søger at finde en så objektiv værdi som muligt, 
velvidende at denne ikke nødvendigvis eksisterer. Opgaven tager heraf naturligt udgangspunkt i tilgængelige 
kvantitative data, idet disse er objektive. Samtidig suppleres der med kvalitative data til at underbygge og 
udfordre de kvantitative data i opgaven.  

 

2.2. Teori og metodevalg  

Strukturen for opgaven er illustreret i figur 1. Den valgte teori og 
metode gennemgås for de enkelte opgaveelementer nedenfor. 

 

2.2.1. Beskrivelse af Zebra A/S 
Opgaven lægger ud med en beskrivelse af Zebra A/S.  

Afsnittet inkluderer en beskrivelse af virksomhedens historie, 
ejerforholdene, den nuværende ledelse og bestyrelse, Zebra 
A/S’ historiske finansielle udvikling, hvilke lande virksomheden 
opererer i og en uddybende beskrivelse af forretningsmodellen. 

Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af oplysninger i Zebra A/S’ 
årsrapport, virksomhedens hjemmeside, Erhvervsstyrelsen samt 
diverse artikler fra anerkendte medier.  

Afsnittets overordnede formål er at tilføre læseren den 
fornødne baggrundsviden om Zebra A/S til, at læseren kan sætte 
sig ind i den videre opgave. Beskrivelsen af virksomhedens 
historie samt historiske finansielle udvikling skal bidrage med at 
forstå særlige forhold i Zebra A/S’ fortid og i den finansielle 
analyse tage højde herfor. Beskrivelsen af virksomhedens 
ejerforhold og beskrivelsen af den nuværende ledelse samt 
bestyrelse skal bidrage med en forståelse af de menneskelige ressourcer, som virksomheden bl.a. råder over. 
Beskrivelsen af, hvilke landemarkeder Zebra A/S opererer i, danner grundlag for en strategisk analyse af 
eksterne forhold. Den uddybende beskrivelse af Zebra A/S’ forretningsmodel er nødvendig til forståelse af 
værdikædeanalysen samt den finansielle analyse, herunder særligt kvalitetsanalysen omhandlende de 
særlige forhold herved.  

  

Beskrivelse af Zebra A/S

Budgettering og værdiansættelse

Konklusion og perspektivering

Indledning, problemformulering, videnskabsteori, 
metodevalg, data, afgrænsning og kildekritik

Strategisk 
analyse

Finansiel 
analyse

Opgavens struktur

Figur 1: Egen tilvirkning. 
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2.2.2. Strategisk analyse  
Den strategiske analyse af Zebra A/S omfatter en analyse af virksomhedens eksterne og interne forhold.  

De eksterne forhold analyseres ved brug af de anerkendte strategimodeller PESTEL samt Porters Five Forces. 
Hvor PESTEL analyserer virksomhedens omverden analyserer Porter Five Forces konkurrencesituationen.1 

De interne forhold analyseres ved brug af en Værdikædeanalyse, der tillige er en af de anerkendte strategi-
modeller. Modellen er en metode til analyse af virksomhedens værdiskabelse og heraf forretningsmodel.2 

De eksterne forhold analyseres primært med henblik på at bidrage til den senere budgettering. De interne 
forhold analyseres for at identificere regnskabsposter til analyse under kvalitetsanalysen samt identificere 
f.eks. stordriftsfordele til brug for budgetteringen. 

 

2.2.3. Finansiel analyse  
Den finansielle analyse inkluderer kvalitetsanalyse, reformulering og rentabilitetsanalyse. Den finansielle 
analyse udarbejdes på baggrund af bredt anerkendte finansielle metoder beskrevet af Ole Sørensen.3 

Kvalitetsanalysen er struktureret efter, hvordan det er vurderet at give den bedste røde tråd for læser. Der 
indledes med en analyse af potentielle røde flag. Altså åbenlyse faresignaler ift. fejl i regnskabet. Efter dette 
identificeres analysepunkter til den dybdegående kvalitetsanalyse. Dette gøres med udgangspunkt i Zebra 
A/S’ forretningsmodel, de største beløbsmæssige poster i balancen og ledelsens angivelse af væsentligste 
ledelsesmæssige skøn krævet under IFRS. Herefter foretages en analyse af de identificerede analysepunkter. 
Dette gøres ved at først gennemgå regnskabsreglerne for at vurdere, om ledelsen har mulighed for at påvirke 
regnskabet igennem fleksibilitet og skøn i regnskabsreglerne. Hernæst laves en vurdering af, hvorvidt 
regnskabsreglerne er hensigtsmæssige i værdiansættelsesøjemed. Herefter vurderes det, hvorvidt ledelsen 
har udnyttet regnskabsreglernes fleksibilitet til at påvirke regnskabet i en særlig retning. Slutteligt vurderes 
det på baggrund af ovenstående, om der skal ske korrektioner til regnskaberne. 

Reformuleringen er foretaget i overensstemmelse med bredt anerkendt teori beskrevet af Ole Sørensen. Der 
er udelukkende foretaget reformulering af balancen og resultatopgørelsen, idet de øvrige opgørelser ikke er 
relevante som følge af valget af RIDO-værdiansættelsesmodellen samt konklusionen af kvalitetsanalysen. 

Rentabilitetsanalysen følger den udvidede DuPont model i tråd med Ole Sørensens beskrivelse heraf.4 

Det overordnede formål med den finansielle analyse er at give indsigt i de historiske finansielle præstationer 
af Zebra A/S med henblik på at bidrage til budgetteringen af de fremtidige finansielle præstationer. I forhold 
til den typiske værdiansættelse er der lagt særlig vægt på kvalitetsanalysen. Formålet hermed er at sikre en 
høj kvalitet af analysegrundlaget. Herudover har joint venture-partnerskaberne regnskabsmæssige 
konsekvenser, som er nødvendige at forstå igennem en kvalitetsanalyse. Reformuleringen foretages med 

                                                             
1 Johnson, G. & Whittington, R. & Scholes, K. & Angwin, D. & Regnér, P. (2014) The environment, Exploring Strategy 
(10. udgave side 32-64). Pearson Education. 
2 Johnson, G. & Whittington, R. & Scholes, K. & Angwin, D. & Regnér, P. (2014) The value chain and value system, 
Exploring Strategy (10. udgave side 83-87). Pearson Education. 
3 Sørensen, Ole. (2012) Analyse af regnskabskvalitet, Reformulering af balancen og resultatopgørelsen til analysebrug 
og Nøgletalsanalyse af rentabilitet og vækst, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang (4. udgave 
side 129-248). Gjellerup/Gads Forlag. 
4 Sørensen, Ole. (2012) Nøgletalsanalyse af rentabilitet og vækst, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk 
tilgang (4. udgave side 210). Gjellerup/Gads Forlag. 
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henblik på at gøre regnskaberne analyserbare til rentabilitetsanalysen. Rentabilitetsanalysen analyserer, 
hvad der driver residualoverskuddene. Dette er nødvendig viden for at forstå den historiske rentabilitet med 
henblik på at budgettere den fremtidige rentabilitet. 

 

2.2.4. Budgettering og værdiansættelse 
Budgettering, fastlæggelse af diskonteringsrente, værdiansættelse samt følsomhedsanalyse er ligeledes 
foretaget på baggrund af teorien beskrevet af Ole Sørensen.  

Budgetteringen er foretaget på baggrund af konklusionerne fra den strategiske analyse og den finansielle 
analyse. Formålet med budgetteringen er at forudsige den fremtidige rentabilitet og i øvrigt danne grundlag 
for udarbejdelsen af proforma opgørelserne, som anvendes til værdiansættelsen. 

Fastlæggelse af diskonteringsrente til værdiansættelsen er foretaget på baggrund af Capital Asset Pricing 
Model (CAPM) og en vurdering af den særlige risiko ved Zebra A/S ift. markedet på baggrund af bl.a. 
kvalitetsanalysen. De to metoder tilsammen konkluderes til en endelig diskonteringsrente. Under CAPM er 
beta fundet ud fra Aswath Damodarans beregnede gennemsnit for branchen i Europa. Det samme gør sig 
gældende for markedets risikopræmie, som tillige er underbygget med tilsvarende beregninger fra KPMG.  

Til brug for værdiansættelsen er det valgt at gøre brug af RIDO værdiansættelsesmodellen.5 Årsagen hertil er 
først og fremmest, at der ønskes at gøre brug af en absolut værdiansættelsesmodel, som tager højde for 
tilgængelige informationer, fremfor en simpel relativ værdiansættelsesmodel. Samtidig vurderes det, at en 
residualoverskudsmodel i dette tilfælde er at foretrække. Dette skyldes, at en pengestrømsmodel ikke vil 
evne at løbende indregne den langsigtede værdi af Zebra A/S’ joint venture partnerskaber. Som det ses af 
Zebra A/S’ officielle årsrapport for 2017 side 7 er frie pengestrømme negativ i fire ud af fem år. Samtidig er 
dividenden lig nul. Heraf er en pengestrømsmodel uegnet i forhold til en residualindkomstmodel.  

Formålet med værdiansættelsen er at finde værdien af Zebra A/S’ ordinære egenkapital med henblik på at 
besvare opgavens problemformulering under afsnit 1.2. 

Følsomhedsanalysen opsummerer værdiansættelsens resultat ved ændring i underliggende variable. Dette 
er gjort ved ændring heraf i den finansielle analysemodel udarbejdet til brug for værdiansættelsen.  

Formålet med følsomhedsanalysen er at se, i hvilken grad resultatet varierer afhængigt af forudsætningerne. 
En værdiansættelse vil alt andet lige indeholde en vis usikkerhed som følge af, at der forsøges at forudsige 
fremtiden. Samtidig er der en grad af subjektivitet i forudsætningerne. Heraf kan følsomhedsanalysen give 
et billede af den potentielle merværdi eller mindre-værdi som følge af andre forudsætninger. 

 

  

                                                             
5 Sørensen, Ole. (2012) Værdiansættelsesmodeller og kapitalomkostninger, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en 
praktisk tilgang (4. udgave s. 25-64). Gjellerup/Gads Forlag. 
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2.3. Dataindsamling 

Som følge af den valgte videnskabsteori er opgaven naturligt bygget på sekundære objektive data.  

Dataene udgøres af Zebra A/S’ officielle årsrapporter fra Erhvervsstyrelsen, anerkendte mediers såsom 
Børsens og Berlingske Business’ artikler om Zebra A/S, udgivelser om IFRS og ÅRL fra revisionsfirmaerne PwC, 
Ernst & Young og Deloitte samt hertil diverse brancheanalyser og rapporter. 

Tallene for Zebra A/S’ officielle årsrapporter er af forfatter gengivet i bilag 3, 4, 8 og 9. 

Til brug for fastlæggelse af diskonteringsrente er brugt beregninger foretaget af Ph.d. Aswath Damodaran. 
Aswath Damodaran er en af verdens førende eksperter indenfor værdiansættelse og underviser bl.a. heri på 
det højt respekterede6 universitet New York University Stern School of Business.7 Han vurderes på baggrund 
heraf at besidde de fornødne kompetencer til at levere data af høj kvalitet. 

Dataindsamlingen er af hensyn til afleveringsfristen stoppet pr. 30.06.2018. Idet Zebra A/S ikke aflægger 
kvartals- eller halvårsregnskaber, er der ikke regnskabsdata frem til 30.06.2018. Regnskabsdataene er i stedet 
frem til 31.12.2017. Som følge heraf er der inkonsistens i tiden af dataene. Idet der ikke er andre data til 
rådighed, er det fundet nødvendigt at gøre brug af regnskabsdata frem til 31.12.2017 velvidende, at dette 
giver en afvigelse fra den faktiske værdi af Zebra A/S pr. dataindsamlingens afslutning den 30.06.2018. 
Afvigelserne består i, at værdien af netto driftsaktiver år 0 under den foretagne værdiansættelse vil afvige 
fra den faktiske pr. 30.06.2018. Herudover er den fremtidige indtjening tilbagediskonteret med 6 måneder 
for meget i forhold til værdien pr. 30.06.2018. Konsekvensen er, forudsat at Zebra A/S har tjent penge og 
forøget netto driftsaktiver i de 6 måneder frem til 30.06.2018, at den beregnede værdi af den ordinære 
egenkapital vil være for lav ift. den pr. 30.06.2018.  

 

2.4. Kildekritik 

Til opgaven er hovedsageligt brugt Zebra A/S’ officielle årsrapporter som kilde. Kvaliteten af årsrapporterne 
gennemgås i kvalitetsanalysen. Selskabets årsrapporter er under analyseperioden revideret af anerkendte 
revisionsfirmaer. Der fremgår ingen bemærkninger i revisionspåtegningen. Heraf må årsrapporterne 
forventes at generelt være af høj kvalitet og derfor være en brugbar kilde.  

En række af de anvendte artikler fra anerkendte medier er baseret på rygter eller unavngivne kilder. Der kan 
heraf sås tvivl om pålideligheden af kilden. I opgaven er det forudsat, at rygterne er korrekte. 

Brancheanalyser og rapporter fra anerkendte organisationer må forventes at være af høj kvalitet og 
objektive. Samtidig baserer de sig oftest på kvantitative data. Disse udgør på baggrund heraf gode kilder. 

Anerkendte medier består primært af Børsen, Berlingske Business og Danmarks Radio mens anerkendte 
organisationer primært består af de fire største revisionsfirmaer, OECD og Retail Institute Scandinavia. Disse 
vurderes at være anerkendte og brugbare kilder, da de i mange år har leveret viden til bl.a. erhvervslivet. 

 

                                                             
6 New York University. QS Top Universities. Fundet [06/30/2018]. På 
[https://www.topuniversities.com/universities/new-york-university-nyu#sub]. 
7 Aswath Damodaran. Leonard N. Stern School of Business. Fundet [06/30/2018]. På 
[http://www.stern.nyu.edu/faculty/bio/aswath-damodaran]. 
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2.5. Afgrænsning 

Det forudsættes, at læser har et fagligt vidensniveau svarende til en HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring 
fra Copenhagen Business School. Som følge heraf bruges der i opgaven generelt ikke ressourcer på at 
gennemgå bagvedliggende teori og formler. Fokus er derimod udelukkende på at anvendelsen heraf.  

Af hensyn til afleveringsfristen er informationssøgningen stoppet pr. 30.06.2018. Som følge heraf inkluderer 
opgaven ikke hændelser sket fra og med den 01.07.2018 frem til afleveringsfristen den 02.08.2018. Der 
afgrænses i øvrigt fra konsekvenserne af inkonsistens i tiden af dataene beskrevet under afsnit 2.3. 

Opgaven baserer sig som førnævnt udelukkende på sekundære data. Dette skyldes, udover før beskrevet, at 
Zebra A/S og ejeren EQT ikke forventes, at vil bidrage med oplysninger i en sårbar salgsproces. 

Ejeren EQT oplyser på sin hjemmeside, at man tilbage i 2013 købte 70% af Zebra A/S. Prisen herfor er derimod 
aldrig blevet offentliggjort. Idet flere medier melder om en pris udgørende 1,6 mia. kr., er denne forudsat 
værende korrekt. Tillige gør sig gældende for rygterne om et forestående salg på 6-10 mia. kr. 

Idet en analyse af de enkelte selskaber i koncernen vil være for omfattende til denne opgave, samt at dataene 
herfor ikke er til rådighed, sker analysen udelukkende på baggrund af koncernregnskabet. 

Zebra A/S skiftede fra 2013 til at aflægge årsrapport efter IFRS fremfor ÅRL. Konvertering til IFRS af tidligere 
årsrapporter er udenfor rækkevidden af denne opgave. Derfor foretages regnskabsanalysen udelukkende på 
baggrund af Zebra A/S’ IFRS koncernregnskaber fra 2013 til 2017. Heri indgår korrigerede sammenligningstal 
for 2012, som vil indgå i regnskabsanalysen, der således udgør 6 år fra og med 2012 til og med 2017. 

Idet en inkludering af øvrige værdiansættelsesmetoder end den valgte vurderes at have begrænset værdi for 
opgavens formål, ses der bort herfra. Som følge heraf ses der tillige bort fra en analyse og reformulering af 
pengestrømsopgørelsen, idet dette ikke er relevant for en værdiansættelse efter RIDO-modellen.  

Der afgrænses fra at foretage sammenligning med øvrige virksomheder i analysen, idet opgaven udelukkende 
fokuserer på at fastlægge værdien af Zebra A/S ud fra deres fundamentale forhold. Fundamentale forhold 
refererer her til den anvendte metode inkluderende strategisk og finansiel analyse af Zebra A/S. 

Indregning af operationel leasing i balancen er primært nødvendig for at kunne sammenligne forretningen af 
investeret kapital mv. på tværs af forskellige virksomheder. Idet der jf. ovenstående ses bort fra en sådan 
sammenligning med øvrige virksomheder, ses der tillige bort fra operationel leasing. 

Selskabets faktiske skatteforhold vil ikke blive betragtet, da dette er udenfor rækkevidden af denne opgave, 
samt at dataene herfor ikke er offentligt tilgængelige. Som følge heraf vil der til brug for analysen blive gjort 
brug af den danske selskabsskattesats. Afgrænsningen vil betyde, at den budgetterede skat vil afvige fra den 
faktiske skat. Heraf vil ske en skævvridning i værdiansættelsen. Afgrænsningen er alligevel foretaget da det 
ikke er muligt på baggrund af de tilgængelige data at tage højde for de faktiske skatteforhold. 

Værdiansættelsen ser bort fra værdien af synergier for potentielle købere, idet opgaven jf. ovenstående 
fokuserer på en værdiansættelse ud fra Zebra A/S’ fundamentale forhold. Heraf ses der tillige bort fra 
kapitalfondsejerskabet, idet opgaven udelukkende har til formål at fastlægge, hvad værdien af Zebra A/S er 
for en køber uden ekstra værdi som følge af synergieffekter mv. jf. ovenstående. 

Opgaven forholder sig udelukkende til Zebra A/S som going concern, dvs. med fortsættende drift.  

Slutteligt afgrænses der i opgaven fra at sondre mellem værdien af selskabets forskellige aktieklasser. Den 
ordinære egenkapital ses i stedet som en samlet enhed med samme værdi pr. aktie. 
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I det følgende beskrives Zebra A/S med henblik på, at give læser den fornødne baggrundsviden om selskabet 
til, at kunne sætte sig ind i de senere strategiske og finansielle analyser. 

3. Beskrivelse af selskabet 
3.1. Fra hobbyvirksomhed til international detailkæde 

Selskabet Zebra A/S er stiftet i året 1995 af Lennart Lajboschitz. 

Virksomhedens historie starter tilbage i 1988, da Lennart Lajboschitz og hans kone åbner en stand ved navn 
Zebra på et københavnsk loppemarked. Herfra sælger Lennart Lajboschitz og hans kone paraplyer, solbriller, 
strømper og andre varer, som Lennart Lajboschitz har købt billigt fra overskudslagre. 

Selskabet stiftes i 1995 ved åbningen af den første butik i København under navnet Tiger. Konceptet for 
butikken var simpelt: Alt i butikken kostede 10 kr. 

Fra da af går det stærkt og virksomheden ekspanderer i Danmark, hvor virksomheden i 2000 har 38 butikker. 
Den internationale ekspansion starter i 2001 med en butik i Reykjavik på Island.  

Med effekt fra januar 2013 køber kapitalfonden EQT ca. 70% af Zebra A/S til anslået 1,5 mia. kr.8 

Efter EQTs overtagelse forlader stifter Lennart Lajboschitz rollen som CEO og bliver konceptdirektør. Christian 
Mariager indtræder som CEO. Herefter går det stærkt og selskabet når 500 butikker i 2015 samtidig med, at 
den første butik åbnes i USA. I slutningen af 2015 forlader Christian Mariager virksomheden og stillingen 
overtages af franske Xavier Vidal, som kommer fra en stilling som CEO hos The Body Shop.  

Efter Xavier Vidals tiltrædelse trækker Lennart Lajboschitz sig fra sit daglige engagement i Zebra A/S, idet de 
to ikke kan få samarbejdet til at fungere.9 

Fra 2016 ændres navnet på alle kædens butikker til Flying Tiger Copenhagen. Indtil da har kædens butikker 
opereret under forskellige navne i de forskellige lande. 

Januar 2017 fyres Xavier Vidal grundet negativ vækst i eksisterende butikker og at selskabet har mistet fokus. 
Michael Hauge Sørensen bliver midlertidig CEO og Lennart Lajboschitz tiltræder i en udefineret rolle. Disse 
skal sammen finde tilbage til kernen i selskabet.10  

Fra midten af 2017 ansættes Mette Maix som ny CEO. Hendes samarbejde med Lennart Lajboschitz går godt 
og det forlyder, at de sammen har fået vendt skuden. Dette giver EQT salgstanker, og Morgan Stanley hyres 
angiveligt til at sælge selskabet for 6 mia. kr.11 

21. juni 2018 melder Berlingske Business, at EQT har fire købstilbud på hånden fra nogen af verdens største 
kapitalfonde. De højeste bud lyder ifølge kilden i første omgang på 7,5 mia. kr., mens EQT drømmer om en 
pris på 10 mia. kr. Meldingerne lyder på, at EQT skal træffe en beslutning inden udgangen af juli.12 

                                                             
8 Meisner, M. & Elstrup, M. (2017) FAKTA Historien om Tiger-kæden: Børsen, 2017. 
9 Kongskov, Jesper. (2018) Kapitalfond pønser på snarligt salg af Tiger: Berlingske Business, 2018. 
10 Ferslev Pedersen, Signe. (2017) Hovedrig stifter i overraskende comeback i Tiger-kæden: Berlingske Business, 2017.  
11 Meisner, M. & Elstrup, M. (2017) FAKTA Historien om Tiger-kæden: Børsen, 2017. 
12 Kongskov, Jesper. (2018) Fire store kapitalfonde i milliardkamp om Tiger-kæden: Berlingske Business, 2018. 
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3.2. Ejerforhold 

Kapitalfonden EQT ejer ca. 70% af Zebra A/S gennem Zebra Lux Holding S.á.r.l. Herudover ejer Lennart 
Lajboschitz 28% gennem sit holdingselskab. De resterende ca. 2% ejes af bestyrelsesmedlemmer, ledelse og 
en gruppe nøglemedarbejdere.13 Stemmerettigheder følger aktiefordelingen jf. Erhvervsstyrelsens register.14 

 

3.3. Ledelse og bestyrelse 

Som følge af EQTs ejerskab af Zebra A/S følges EQTs corporate governance model. Der prioriteres erfarne og 
højt profilerede erhvervsfolk i bestyrelsen, som det også ses af nedenstående. Bestyrelsen består af EQTs 
partner ansvarlig for investeringen i Zebra A/S Morten Hummelmose, stifteren Lennart Lajboschitz samt 
udvalgte uafhængige specialister med speciale i branchen og forhold lignende Zebra A/S’. 

Bestyrelsen består jf. CVR registret pr. 30.06.2018 af Vagn Ove Sørensen (formand), Morten Hummelmose 
(EQT partner), Manel Adell Domingo, Margaret McDonald, Michael Hauge Sørensen, Rolf Eriksen, Lennart 
Lajboschitz og Jacob Bier (næstformand). 

Ledelsen består af Mette Maix (CEO) og Carsten Fensholt (CFO). 

 

3.4. Koncernstruktur 

Koncernstrukturen for Zebra A/S er, at Zebra A/S er moderselskab for en række underliggende selskaber, der 
fungerer som driftsselskaber i de lande hvori virksomheden opererer. Se figur 2. I alt har Zebra A/S 57 
underliggende driftsselskaber, hvoraf Zebra A/S ejer 19 med 100% og 38 joint ventures med 50% ejerskab.15 

Alle driftsselskaberne under joint venture ejerskab, med undtagelse af Japan, behandles som datterselskaber 
regnskabsmæssigt. Heraf er alle selskaberne på nær det japanske konsolideret i koncernregnskabet.  

 

                                                             
13 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 34. 
14 Zebra A/S. CVR-registeret. Fundet [06/30/2018]. På 
[https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=15690488&soeg=flying+tiger&type=Alle]. 
15 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 80. 

Zebra A/S

Tiger Island ehf. Tiger Deutschland 
GmbH

Tiger Store 
Nederland B.V.

Tiger Stores Spain, 
S.L.

TZ-shops South 
Sweden AB M.fl.

Figur 2: Egen tilvirkning på baggrund af s. 80 i Zebra A/S’ officielle årsrapport for 2017. 
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3.5. Finansiel udvikling 

Som det ses af trendanalysen i figur 
3 til højre herfor har Zebra A/S siden 
2009 haft markant vækst i antallet 
af butikker samt heraf omsætning. 

Årets resultat følger omsætningen 
frem til og med 2015. Herefter sker 
der et fald i årets resultat fra 209,8 
mio. kr. i 2015 til 4,1 mio. kr. i 2017.  

Faldet i årets resultat skyldes især et 
fald i omsætning for eksisterende 
butikker på 4,6% i år 2016 og 1,3% i 
år 2017.16 Dette skyldes, at de ikke-
variable omkostninger ikke er faldet 
tilsvarende, hvorfor årets resultat er 
negativt påvirket heraf. Samtidig er 
dækningsgraden faldet fra 62,3% i 
2015 til 60,6% i 2017. 

Samtidig har der i især 2017 været 
høje usædvanlige poster, som følge 
af skift i ledelsen og ny strategi.   

                                                             
16 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 19. 

Figur 3: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Zebra A/S’ officielle årsrapporter 
fra og med regnskabsåret 2012 til og med regnskabsåret 2017. 
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3.6. Markeder 

3.6.1. Nuværende markeder 
Ved udgangen af 2017 havde Zebra A/S 863 butikker i 30 lande. 
Butikkerne er primært etableret i Europa, hvor 823 af selskabets 
i alt 863 butikker er etableret (se tabel 1).  

Zebra A/S’ 32 butikker i Asien fordeler sig med 23 i Japan og 9 
butikker i Sydkorea. Den første japanske butik blev åbnet i 2012. 
Det japanske marked er i år 2017 gået tilbage, og selskabet har 
netto lukket 4 butikker i Japan i løbet af året.  

Den første butik i USA blev åbnet i 2015, hvorefter man i 2016 
åbnede 3 yderligere og i 2017 har åbnet 4 yderligere, således 
selskabet har etableret 8 butikker i USA pr. 31.12.2017. 

Italien, Storbritannien, Spanien og Danmark er Zebra A/S’ 
største markeder (se tabel 1) og står samlet for 53,9% af den 
samlede omsætning på lige godt 5 mia. danske kroner. 

 

3.6.2. Fremtidige vækstmarkeder 
Som det ses af figur 4 har Zebra A/S siden 2014 åbnet mellem to 
og godt tre butikker om ugen. Det er ledelsens ambition at 
fortsat åbne to til tre butikker om ugen.17 

Som det ses af tabel 1 er der i 2017 åbnet 113 nye butikker i 
Europa. Mens enkelte europæiske lande ikke længere vækster 
betydeligt, er der stadig stort potentiale i f.eks. Tyskland og 
Frankrig. Her er kun etableret henholdsvis 54 og 40 butikker 
mod 75 butikker i Danmark trods, at markederne er langt større. 

Der forventes derfor fortsat at være vækstpotentiale i Europa. 

Selskabets ledelse beretter, at man forventer, at Nordamerika 
bliver et af Zebra A/S’ største markeder.18 

Der er ved udgangen af 2017 allerede planlagt åbning af 4 nye 
butikker i Boston omegn i løbet af foråret 2018.19 

Samtidig har man i løbet af en årrække kæmpet med at etablere 
sig på det asiatiske marked, men det har vist sig svært i Japan. 
Der blev i 2016 igangsat en redningsplan for Japan, som stadig 
er under proces. Som det ses af figur 5 er resultaterne for det 
japanske joint venture negative i 2016 og 2017.  

                                                             
17 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 13. 
18 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 8. 
19 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 18. 

Fordeling af butikker

Butikker Åbnet 2017

Europa 823                113                

Asien 32                  1                    

USA 8                    4                    

I alt 863                118                

Fordeling af omsætning

Omsætning 
DKKm

% af samlet 
omsætning

Italien 932                18.5%

Storbritannien 683                13.6%

Spanien 591                11.7%

Danmark 507                10.1%

Sverige 245                4.9%

Andre 2,074              41.2%

I alt 5,032              100.0%

Tabel 1: Egen tilvirkning på baggrund af data fra 
Zebra A/S' officielle årsrapport for 2017. 

Figur 5: Egen tilvirkning på baggrund af data fra 
Zebra A/S' officielle årsrapport for 2017. 

Figur 4: Egen tilvirkning på baggrund af data fra 
Zebra A/S' officielle årsrapporter. 
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3.7. Forretningsmodel 

3.7.1. Kundegrupper og produkter 
Zebra A/S’ produktportefølje tager udgangspunkt i deres historie, som en butik der kun har varer til 10 kr. I 
dag fokuseres der primært på varer til 10, 20 og 30 kr.20 

Virksomheden stræber efter at sælge produkter til enhver lejlighed, som er unikke, relevante og sjove.21 

Dette betyder i praksis, at selskabet sælger alt fra festartikler, køkkenredskaber og legetøj til snacks. 

Selskabets butikker er strategisk placeret i højt befærdede gader eller populære indkøbscentre. 

Butikkerne er typisk 150-250 m2 og leases for at minimere finansieringsbehovet.22 

 

3.7.2. Design og produktudvælgelse 
Zebra A/S har deres eget designteam, som står for design af produkterne. Herudover samarbejdes der af og 
til med eksterne designere. Selskabets designteam nyder international anerkendelse for sit skandinaviske 
design og har vundet flere priser. Herunder den prestigefyldte designpris Red Dot Design Awards i 2016.  

Selskabet lancerer omkring 300 nye produkter om måneden, som tilpasses sæson og mærkedage. Herudover 
er der et fast sortiment på omkring 700 produkter, som løbende tilpasses kundernes efterspørgsel.23  

 

3.7.3. Produktion og distribution 
Produktion af selskabets produkter er outsourcet til over 600 forskellige kinesiske leverandører.24  

Selskabet har en række logistikcentre rundt omkring i verden. Der samarbejdes med flere forskellige eksterne  
logistik-partnere for at sikre skalerbarhed og omkostningseffektivitet.25 

 

3.7.4. IT infrastruktur 
Zebra A/S har siden 2014 investeret 269,5 mio. kr. i virksomhedens IT-infrastruktur. Dette for at sikre en 
effektiv monitorering samt understøttelse af forretningen (se tabel 2). 

 

  

                                                             
20 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 11. 
21 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 9. 
22 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 13. 
23 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 11. 
24 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 27. 
25 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 13. 

Kostpriser licens og software samt immaterielle aktiver under udarbejdelse

DKKm 2014 2015 2016 2017

Kostpris ultimo 16.6               75.7               191.6              269.5              

Kostpris tilgang 16.6               59.1               115.9              77.9               

Tabel 2: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Zebra A/S' officielle årsrapporter. 
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3.7.5. Butikker drevet gennem partnerskaber 
Der gøres brug af joint venture partnerskaber til 
etablering på nye markeder. Dette vil sige, at 
Zebra A/S indgår partnerskaber med enkelte 
individer eller en lille gruppe af mennesker, som 
har stor erfaring indenfor detailbranchen i det 
land, hvor Zebra A/S vil åbne butikker.26 
Partnerskabet består herefter i, at Zebra A/S har 
ansvaret for konceptudvikling, produktudvikling, 
global marketing, finans mv. Joint venture-
partnerne har derimod ansvaret for butiksåbning, 
daglig ledelse af butikkerne samt lokal marketing. 

Som det ses af koncernstrukturen i afsnit 3.4. 
stiftes der til formålet et selskab i det pågældende 
land. Zebra A/S og partnerne indskyder hver især 
50% af den fornødne kapital til planlagte butiks-
åbninger og deler ejerskabet ligeligt 50/50. 

Fordelen ved joint venture partnerskabsmodellen for Zebra A/S er først og fremmest, at partnerne bidrager 
med motiverede menneskelige ressourcer, som har stor erfaring indenfor detail på det pågældende marked. 
Samtidig minimeres finansieringsbehovet for Zebra A/S, idet partnerne kommer med 50% af den kapital der 
er nødvendig for butiksåbningen. Samlet set gør modellen det muligt for Zebra A/S at ekspandere hurtigere. 

Til gengæld får partnerne adgang til en stærk partner, et veludviklet koncept og en lukrativ indtjening. 

Zebra A/S har, med undtagelse af Japan, call-optioner på joint venture partnernes ejerandele. Dette betyder, 
at Zebra A/S to gange årligt med et års varsel kan købe partnernes ejerandel.  

Modsvarende har joint venture partnerne, med undtagelse af Japan, put-optioner på deres egne ejerandele. 
Dette betyder, at partnerne to gange årligt med et års varsel kan sælge deres ejerandel til Zebra A/S.  

Optionerne udløser en handelspris, som bestemmes på baggrund af EBITDA ganget med en multipel. Zebra 
A/S oplyser, at multiplerne i henholdsvis call- og put-optionerne er forskellige. Multiplerne oplyses ikke.27  

Der er indgået en dead lock-aftale til fordel for Zebra A/S. Dette betyder, at Zebra A/S kan bestemme, såfremt 
der måtte opstå uenigheder i partnerskabet.28 

Zebra A/S’ strategi er at udnytte deres call-optioner til at købe partnerne ud. Dette gøres, når man har opnået 
et solidt fundament på det pågældende marked samt har likviditet til at foretage købet. Ledelsen oplyser i 
årsrapporten, at dette fortsat vil være strategien i fremtiden.29  

  

                                                             
26 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 17. 
27 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 17. 
28 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 58. 
29 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 17. 

Zebra A/S

Koncept
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Driftsselskab
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Lokal joint 
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Ekspansion

50% ejerskab 50% ejerskab 

Call-optioner 

Put-optioner 

Figur 6: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Zebra 
A/S’ officielle årsrapport for 2017. 
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I det foregående blev Zebra A/S beskrevet. Herunder foretages en strategisk analyse af Zebra A/S’ interne og 
eksterne forhold. Dette med henblik på at bidrage til den senere budgettering. 

4. Strategisk analyse  
4.1. PESTEL analyse 

4.1.1. Politiske forhold 
Zebra A/S er privatejet og er derfor ikke underlagt direkte politisk bestemmelse. Herimod kan Zebra A/S, som 
en efterhånden global virksomhed, blive påvirket af bevægelser i det internationale politiske miljø. 

De væsentligste forhold gennemgås nedenfor.  

 

4.1.1.1. Storbritanniens BREXIT 
Zebra A/S’ britiske butikker omsatte i 2017 for 683 mio. kr., hvilket gør Storbritannien til Zebra A/S’ andet 
største landemarked næstefter Italien. Storbritannien har derfor stor betydning for Zebra A/S. 

BREXIT fik flertal ved en folkeafstemning  i midten af 2016 og er endeligt vedtaget i starten af 2017, hvorefter 
Storbritanniens udtrædelse af EU bliver behandlet. Et af Danmarks førende advokatfirmaer Kromann 
Reumert vurderer, at Storbritanniens udfasning af EU vil tage 5-7 år.30  

På kort sigt medfører BREXIT en stor usikkerhed omkring fremtidige handelsbarriere og lovgivning. 
Usikkerheden betyder færre investeringer i Storbritannien, hvilket potentielt skaber recession og stigende 
arbejdsløshed. Kromann Reumert vurderer, at BREXIT vil medføre et fald i Storbritanniens BNP på 3-6%.  

På længere sigt kan ændringerne i lovgivningen betyde ændringer i lønudgifter, afgifter ved import af varer 
til landet, ændring af skatteforhold samt skabe stor administrativ byrde.  

Samtidig kan usikkerheden betyde, at de britiske joint venture partnere ikke er villige til at åbne nye butikker. 
Dette understøttes af, at Zebra A/S i 2017 kun har åbnet én ny butik i Storbritannien.  

Der forventes derfor ikke fremtidig vækst i Storbritannien. 

 

4.1.1.2. Handelskrig med USA 
Den amerikanske præsident Donald Trump har fået indført øget told på en række varer, som USA importerer 
fra andre lande. Dette har medført en modreaktion fra modstående parter i form af told. Resultatet heraf er 
en potentiel handelskrig i verdenen.31  

Ovenstående kan give vanskeligheder ift. at vokse i USA og kan skade Zebra A/S’ vækstpotentiale. 

  

                                                             
30 (06/22/2016). Hvad betyder Brexit for danske virksomheder?. Kromann Reumert. Fundet [04/30/2018]. På 
[https://www.kromannreumert.com/Nyheder/2016/06/Hvad-betyder-Brexit-for-danske-virksomheder]. 
31 (06/16/2018). På randen af en handelskrig: Trump gør det, som ingen rigtigt har turdet. Danmarks Radio. Fundet 
[06/30/2018]. På [På randen af en handelskrig: Trump gør det, som ingen rigtigt har turdet]. 
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4.1.1.3. Kinesiske leverandører 
Zebra A/S anvender primært kinesiske leverandører, hvorfor politiske bevægelser i landet kan udgøre en 
risiko for virksomhedens drift, da manglende leverancer kan medføre store tab. 

Zebra A/S gør brug af over 600 forskellige leverandører, hvilket indikerer, at selskabets produkter ikke kræver 
særlige kompetencer at producere. Dette betyder, at det vil være nemt at skifte leverandører.  

De politiske forhold for selskabets leverandører vurderes som følge heraf ikke at udgøre en reel trussel. 

 

4.1.2. Økonomiske forhold 
4.1.2.1. Økonomisk udvikling 
Kædens produktportefølje består af lavprisprodukter med kvalitet for pengene. Heraf er nogle produkter 
dagligdagsnødvendigheder. Det vurderes på baggrund heraf, at Zebra A/S ikke er særligt konjunkturfølsom, 
hvilket underbygges af en beta lige under 1 i afsnit 7.1.2.2. Konjunkturerne vil i sin natur svinge og påvirke 
virksomheden i en eller anden grad. Det vurderes, at konjunkturerne på langt sigt gennemsnitligt ikke vil have 
en forudsigelig betydning, hvorfor der ikke tages højde herfor i budgetteringen. 

 

4.1.2.2. Udvikling i renteniveauet 
Selskabets langfristede banklån på 1.047,2 mio. kr. pr. 31.12.2017 er optaget med variable renter.32  

Zebra A/S oplyser, at en stigning i renten på 1% vil medføre et tab på 6,3 mio. kr.33 På kort sigt forventes der 
lave rentestigninger34 og heraf er truslen ikke væsentlig.  

På langt sigt vurderes det, at selskabet i overensstemmelse med deres politik jf. årsrapporten vil afdække 
renterisikoen, såfremt forventning om væsentlig fremtidig rentestigning. Risikoen vurderes heraf uvæsentlig.  

 

4.1.2.3. Udvikling i valutakurser 
Zebra A/S får produceret sine varer i Kina og betaler for disse med amerikanske dollars, hvorfor virksomheden 
vil blive påvirket af udsving i den amerikanske dollar. Zebra A/S risikoafdækker dog med mellem 60 og 90% 
af sine leverandørbetalinger afhængigt af tidshorisonten.35 Samtidig har man begyndende indtjening i USD 
fra amerikanske butikker, som har en modsatrettet virkning. Det vurderes på baggrund heraf, at kurssving i 
den amerikanske dollar ikke udgør en trussel. Og at Zebra A/S vil risikoafdække mere såfremt større trussel. 

Zebra A/S’ omsætning er primært i EU betalt med euro. Som følge af Danmarks fastkurspolitik vurderes det, 
at der ikke er væsentlig finansielle risici forbundet med eurokursen.  

Herudover sælges der i britiske pund, amerikanske dollars og svenske kroner mv. De lokale omkostninger i 
form af løn og husleje mv. betales i lokal valuta, som dermed har modsatte effekt end kurseffekten på 
omsætningen. Den samlede påvirkning på resultatopgørelsen af valutakursændringer er derfor minimal. 

                                                             
32 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 80. 
33 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 78-80. 
34 Nordeas renteforventninger. Nordea. Fundet [04/30/2018]. På [https://www.nordea.dk/privat/produkter/laan-og-
kreditter/boliglaan/nordeas-renteforventninger.html]. 
35 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 78. 
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4.1.3. Sociale forhold 
Verdensbefolkningen er stigende og samtidig sker der en høj 
grad af urbanisering. Samtidig vokser middelklassen. Dette gør 
sig især gældende i Asien og Afrika. Fremskrivninger viser, at der 
i 2030 vil bo ca. 5,0 mia. mennesker i verdens urbane områder36 
ud af en samlet befolkning på ca. 8,5 mia. mennesker37 med en 
middelklasse udgørende ca. 4,9 mia. mennesker.38 

Idet Zebra A/S’ forretning omfatter butikker placeret på højt 
befærdede gader i byerne, er urbaniseringen og det stigende 
antal købedygtige mennesker en stor mulighed for Zebra A/S. 

Antallet af butikker i de største byer på Zebra A/S’ største 
markeder er gennemgået. Som det ses af figur 7 har Zebra A/S i 
disse byer en butik for hver gennemsnitligt 147.155 indbyggere. 
Forudsættes Zebra A/S, at kunne etablere sig tilsvarende i alle 
urbane områder frem mod 2030, svarer dette til et potentiale 
udgørende 33.978 butikker mod 863 butikker pr. 31.12.2017. 
Holdes omsætningen pr. butik kontant ift. 2017 vil omsætningen 
ved ovenstående forudsætning i 2030 udgøre hele 198,1 mia. kr.  

Det vurderes dog urealistisk, at Zebra A/S lykkes med at etablere 
sig i en sådan grad i Asien, Afrika og Amerika, idet virksomheder historisk har svært ved at etablere sig på 
helt ukendte markeder.39 Dette ses også af Zebra A/S’ udfordringer på det asiatiske marked.  

Samtidig vurderes det urealistisk, at en så stærk vækst kan finansieres, samt at der i øvrigt kan skaffes de 
rette menneskelige ressourcer mv. til at holde styr på forretningen under en sådan ekspansion. Det vurderes 
derfor, at ovenstående blot skal ses som en understregning af det langsigtede vækstpotentiale. 

 

4.1.4. Teknologiske forhold 
De teknologiske forhold er i stærk udvikling og skaber både muligheder og trusler for Zebra A/S. F.eks. kan 
3D printning medføre billigere produktion. Dette skaber dog samtidig en risiko for, at kunderne med tiden 
selv kan printe varerne, hvorfor Zebra A/S må omlægge deres forretning til at sælge designet. Samtidig kan 
udviklingen af f.eks. droner betyde, at forbrugerne køber hjemmefra og får leveret med en drone. Det 
vurderes, at de teknologiske forhold løbende vil ændre forretningsmodeller, men at der heri både ligger 
muligheder og trusler. Det er svært at spå om, hvilken betydning det vil have for Zebra A/S. 

 

                                                             
36 World Urbanization Prospects. United Nations. Fundet [04/30/2018]. På 
[https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf]. Side 7. 
37 (05/08/2015). The future of the world’s population in 4 charts. The World Bank. Fundet [04/30/2018]. På 
[https://blogs.worldbank.org/opendata/future-world-s-population-4-charts]. 
38 An emerging middle class. OECD Observer. Fundet [04/30/2018]. På 
[http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3681/An_emerging_middle_class.html]. 
39 A. Sørensen, Morten. (2016) Nets: Stærke i Danmark er ofte svage i udlandet: Økonomisk Ugebrev, 2016. Fundet d. 
04/30/2018. 

Figur 7: Egen tilvirkning. Der henvises til bilag 1 
for beregninger og kildehenvisninger. 
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4.1.5. Miljømæssige forhold 
Der er en samfundstendens til, at forbrugerne efterspørger socialt ansvarlige produkter. Dette er en trussel 
for Zebra A/S i den forstand, at det pålægger virksomheden ekstra omkostninger og kan give shitstorm ved 
afsløring af socialt uansvarlige forhold i virksomheden.  

Samtidig består der en mulighed i at skille sig positivt ud og derved skabe præference for virksomhedens 
produkter blandt de bevidste forbrugere. Zebra A/S gør meget ud af at være ansvarlige, hvorfor det vurderes 
at truslen for Zebra A/S ikke er særligt høj. 

 

4.1.6. Delkonklusion 
Det kan på baggrund af ovenstående PESTEL analyse konkluderes, at de sociale forhold udgør en stor 
mulighed for Zebra A/S’ som følge af stigende kundegrundlag. Dog udgør de politiske forhold en trussel for 
Zebra A/S’ ambitioner om vækst, idet disse kan vanskeliggøre forretningsdriften på enkelte store markeder. 

 

4.2. Porters Five Forces 

4.2.1. Konkurrence på markedet 
Zebra A/S har på deres andet største marked Storbritannien en række konkurrenter i form af dollarstores. 
Den største er Poundland, som har ca. 900 butikker, hvoraf disse udelukkende er i Storbritannien.40 

Poundland vurderes dog ikke, at være en direkte konkurrent idet der er store forskelle på de udbudte 
produkter. Poundland fokuserer på at sælge kendte mærker så billigt som muligt, hvor Zebra A/S selv 
designer deres egne produkter. Herudover har Poundland fokus på bl.a. dagligvarer og er mere en konkurrent 
til danske Normal end Zebra A/S. Ligeledes gør sig gældende for de øvrige store dollarstores. Hertil kommer, 
at Zebra A/S med al tydelighed er lykkedes med at etablere sig i Storbritannien med 89 butikker indenfor 
relativt kort tid, hvilket indikerer en vis differentiering og succes hermed ift. øvrige kæder. 

Tilsvarende gør sig gældende for konkurrenterne på de øvrige markeder, hvor Zebra A/S differentierer sig 
ved selv at designe og producere produkterne og har en lidt anden produktportefølje. 

Konkurrenterne består herudover af nationale og international kæder såsom IKEA, 7Eleven, Føtex, Panduro 
mv., som i nogen grad sælger samme produkter som Zebra, men ikke er direkte konkurrenter. 

Den mest direkte konkurrent er danske Søstrene Grene, som ligeledes er i gang med at etablere sig på det 
internationale marked, men indtil videre primært er i Danmark med 115 ud af 188 butikker.41 Zebra A/S 
adskiller sig dog fra Søstrene Grene med et fokus på, at produkterne skal være sjove. Samtidig har Søstrene 
Grene i højere grad fokus på indretningsartikler. Herudover er det begrænset, hvor meget Søstrene Grene 
kan presse Zebra A/S, idet Zebra A/S er væsentligt større end Søstrene Grene. 

Konkurrencen for Zebra A/S vurderes som følge af ovenstående for middel. Der er en lang række store 
aktører, som sælger produkter, der også er en del af Zebra A/S produktportefølje. Men der er ingen direkte 
væsentlige konkurrenter og Zebra A/S differentierer sig fra deres konkurrenter. 

                                                             
40 Store Finder. Poundland. Fundet [04/30/2018]. På [https://www.poundland.co.uk/store-finder/]. 
41 Stores. Søstrene Grene. Fundet [04/30/2018]. På [https://sostrenegrene.com/stores/]. 
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4.2.2. Potentielle indtrængere 
Markedet for fysiske butikker er præget af stordriftsfordele ift. omkostninger til indkøb, lagerstyring mv. 
Hertil kommer, at der er en vis barriere for potentielle indtrængere, da det kræver et stort markedskendskab, 
et stort distributionsnetværk, meget økonomisk kapital og en masse tid og menneskelige ressourcer at 
etablere et stort antal butikker. Ses der derfor udelukkende på fysiske butikker er truslen fra potentielle 
indtrængere derfor begrænset. 

Det kan dog tænkes, at konkurrencesituationen kan blive presset som følge af, at f.eks. Amazon i højere grad 
satser på produkter lignende Zebra A/S. Ifølge Retail Institute Scandinavia er menneskers foretrukne sted at 
handle til stadighed fysiske butikker. Men moderne mennesker og de nye generationer føler sig travle og ser 
tid som en mangelvare. De handler derfor i højere og højere grad på nettet idet det er mest bekvemmeligt 
og kommer kun i den fysiske butik, såfremt butikken giver en oplevelse i sig selv. Derfor vil mange fysiske 
butikker, som ikke tilbyder noget særligt, blive overhalet af internethandelen.42  

Det vurderes, at Zebra A/S med sine placeringer på højt befærdede gader oftest tæt på metro mv.  er tilpas 
bekvemmelig til, at mange kunder ikke vil foretrække internettet ift. ovenstående. Samtidig har Zebra A/S, 
med især stifter Lennart Lajboschitz og den nye direktør Mette Maix i spidsen, fokus på, at det er en oplevelse 
at komme ind i butikken. Samtidig vurderes det tvivlsomt, hvorvidt det vil være rentabelt for Amazon at sælge 
varer for helt ned til 10 kr. Det vurderes derfor, at Amazon vil få begrænset betydning for Zebra A/S. 

Samlet set vurderes truslen fra potentielle indtrængere at være lav og uden forventelige konsekvenser. 

 

4.2.3. Leverandører 
Zebra A/S gør brug af mere end 600 forskellige kinesiske leverandører. Dette betyder, at Zebra A/S køber en 
begrænset mængde ved hver leverandør, hvorfor producenten er begrænset afhængig af Zebra A/S som 
kunde. Prisen kan heraf ikke nødvendigvis presses særligt meget fra Zebra A/S’ side.  

Dette giver umiddelbart leverandørerne den bedste forhandlingsposition.  

Til gengæld må det på baggrund af det høje antal leverandører forventes, at det ikke kræver særlige 
kompetencer at producere varerne. Heraf forventes det at være nemt og ikke forbundet med særligt store 
omkostninger for Zebra A/S at skifte leverandør.  

Som følge af ovenstående vurderes det, at forhandlingssituationen overfor leverandørerne er neutral. Det 
vurderes på baggrund heraf, at omkostninger til vareforbrug i % vil være stabilt.  

 

  

                                                             
42 (2018) Retail+ 02/2018. Retail Institute Scandinavia. Side 20-23. 
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4.2.4. Substituerende produkter 
Graden af substituerende produkter varierer på tværs af Zebra A/S produktportefølje. F.eks. vil graden af 
substituerende produkter for et vækkeur være lav, mens den for en slikpose vil være høj. 

Truslen fra substituerende produkter vurderes på baggrund af ovenstående for middel. Det vurderes, at de 
substituerende produkter kun vil komme i spil, såfremt Zebra A/S ikke opretholder sin konkurrencedygtighed 
på pris og kvalitet. Idet dette er deres primære strategi og de tydeligt lykkes hermed ses der ingen større 
trussel fra substituerende produkter.  

 

4.2.5. Kunder 
Kunderne udgøres af enkelte individer, som går ind i butikkerne og køber for generelt relativt små beløb. Den 
enkelte kunde er derfor ikke afgørende for Zebra A/S’ omsætning og indtjening, hvorfor kunderne ikke har 
nogen direkte forhandlingsstyrke overfor virksomheden. Kundernes forhandlingsstyrke består derfor 
udelukkende i, at der ikke er barrierer for, at købe ved en konkurrerende virksomhed i stedet for.  

Kunderne kan derfor presse Zebra A/S som samlet enhed, ved at købe ved en konkurrerende virksomhed, 
såfremt Zebra A/S ikke leverer den forventede kvalitet til en konkurrencedygtig pris.  

På baggrund af ovenstående vurderes konkurrencesituationen for kunderne for værende middel. Det 
forventes derfor hverken, at kunderne kan presse Zebra A/S på prisen eller, at Zebra A/S kan øge indtjeningen 
igennem højere salgspriser på varerne. 

 

4.2.6. Delkonklusion 
Konkurrencesituationen for Zebra A/S er overordnet middel.  

Der er en høj grad af indtrængningsbarrierer for andre fysiske butikker og begrænset direkte konkurrence. 
Dog er der en grad af risiko ift. indtrængning på markedet af internetbutikker. 

Herudover er der en fornuftig konkurrencesituation overfor virksomhedens leverandører og kunder. 

Samlet set kan der på baggrund af analysen ikke konkluderes forventelige ændringer i omverdenen, som vil 
få finansielle konsekvenser for Zebra A/S.  
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4.3. Værdikædeanalyse 

4.3.1. Primæraktiviteter 
4.3.1.2. Indgående logistik, fremstillingsproces og udgående logistik 
De primære aktiviteter er i høj grad outsourcet. Indkøb af råvarer, transport af disse og selve produktionen 
fra råvarer til færdigvarer håndteres af kinesiske leverandører.  

Ligeledes håndteres driften af varelagre af eksterne partnere. 

Distribution af færdigvarerne til butikkerne er ligeledes outsourcet til samarbejdspartnere.  

Det vurderes, at skalerbarheden af denne primæraktivitet er hensigtsmæssig for en vækstvirksomhed som 
Zebra A/S. Samtidig giver det mulighed for at fokusere på kernekompetencerne. 

Selskabet bruger i stedet mange ressourcer på design og udvikling af produkter og har dette som en klar 
kernekompetence. Zebra A/S har vundet adskillige priser for design, herunder den internationalt anerkendte 
designpris Red Dot Design Awards i 2016. 

Det forventes, at der også i fremtiden vil blive solgt mere eller mindre de samme varer globalt. Heraf er der 
stordriftsfordele ift. design- og udviklingsomkostninger, idet et øget antal butikker og heraf omsætning ikke 
vil kræve design og udvikling af et tilsvarende større antal produkter. 

Butiksdriften varetages af Zebra A/S for de butikker under 100% ejerskab. Butikkerne under joint venture-
partnerskab med 50% ejerskab varetages af joint venture-partnerne jf. afsnit 3.7.5.  

Samtidig varetager Zebra A/S i samarbejde med partnerne placering af butikkerne og indretning. Optimal 
placering er et klart succeskriterie for Zebra A/S for at lykkes med butikkerne. 

 

4.3.1.3. Markedsføring og salg 
Zebra A/S står for koncernens guidelines for design af lokal markedsføring. Den lokale markedsføring og 
salgsinitiativer står joint venture partnerne for. 

Forrentningsmodellen vurderes at være hensigtsmæssig, idet den sikrer et fælles udtryk for butikkerne på 
tværs af markederne. Samtidig tillader den Zebra A/S, at fokusere på kernekompetencerne. 

Som for omkostninger til design- og udvikling forventes omkostninger til markedsførings og salg at indeholde 
stordriftsfordele. Dette som følge af, at de globale guidelines for design af lokal markedsføring kan anvendes 
af nye joint venture partnere for nyetablerede butikker uden meromkostninger. 

 

4.3.1.4. Serviceaktiviteter 
Zebra A/S satser på at levere kvalitet til prisen, men generelt priser mellem 10 og 100 kr. Heraf er vigtigheden 
af garantier og reparationer stærkt begrænset, da man ikke får repareret en nøglering købt til 20 kr. Samtidig 
er der ingen installationer forbundet med virksomhedens produkter. 

Denne del af serviceaktiviteterne er derfor mere eller mindre irrelevante for Zebra A/S. 

Til gengæld er serviceniveauet i form af medarbejdere som kunderne bliver mødt af i butikkerne en vigtig del 
af detailforretninger. Dette vurderes dog, at relatere sig til de menneskelige ressourcer. 
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4.3.2. Støtteaktiviteter 
4.3.2.1. Virksomhedens infrastruktur 
Zebra A/S’ ejer i form af EQT er bl.a. kendt for at tilføre virksomheden eksperter og kontakter, som kan 
forbedre virksomhedens økonomisystemer. Dette øger gennemsigtigheden af forretningen og forbedrer 
virksomhedens beslutningsgrundlag og styringsværktøj. 

Zebra A/S har investeret massivt i deres infrastruktur, som skal understøtte styringen af forretningen jf. afsnit 
3.7.4. Dette kommer sig finansielt til udtryk i form af aktiverede licenser og software for 207,4 mio. kr. pr. 
31.12.2017 samt udviklingsprojekter for 19,2 mio. kr. pr. 31.12.2017.  

Den stærke infrastruktur vurderes at være en væsentlig kernekompetence for Zebra A/S. 

Af årsrapportens noter til materielle anlægsaktiver ses det, at investeringen i udviklingsprojekter er stærkt 
faldende. Der forventes derfor ikke flere væsentlige investeringer heri på kortere sigt, hvorfor investeringer 
i immaterielle aktiver set ift. de øvrige poster forventes faldende. 

 

4.3.2.2. Menneskelige ressourcer 
Zebra A/S’ ejer EQT har tilført Zebra A/S væsentlige menneskelige ressourcer i form af EQTs egne ansatte og 
internationale erhvervsprofiler i ledelsen og bestyrelsen. I dag er Zebra A/S en så stor forretning, at den i sig 
selv også vil kunne lokke erhvervsprofiler til.  

Herudover har Zebra A/S gennem flere år oparbejdet en vis prestige for deres designafdeling, som muliggør 
tiltrækning af dygtige designere til design af deres produkter. Som eksempel kan nævnes Lovorika Banovic, 
der designede en vandflaske, som vandt den prestigefyldte Red Dot Design Award 2016.  

Hertil kommer de menneskelige ressourcer i form af joint venture-partnere og de ansatte de tiltrækker, som 
med succes har været med til at vækste forretningen og etablere butikker i mange lande. 

De menneskelige ressourcer i organisationen vurderes at være en stor kernekompetence. 

Det forventes, at lønninger og antal ansatte i butikkerne vokser lineært med omsætningen. Dog forventes 
stordriftsfordele for enkelte menneskelige ressourcer f.eks. i design og udvikling samt indkøb, hvorfor der 
samlet set forventes et fald i omkostninger til menneskelige ressourcer i % af omsætningen. 

 

4.3.2.3. Teknologiske ressourcer 
De teknologiske ressourcer forbundet med produktion af virksomhedens produkter er ikke direkte relevante, 
idet virksomheden har outsourcet produktionen til eksterne parter. Dog må produktionsomkostningerne for 
Zebra A/S’ leverandører forventes at falde i fremtiden som følge af den teknologiske udvikling.  

Som beskrevet i afsnit 4.2.3. gør Zebra A/S brug af en lang række leverandører. Idet disse ikke forventes at 
differentiere sig fra hinanden anses producenternes marked for værende fuldkommen konkurrence. Heraf 
vil deres økonomiske resultat drive mod nul og besparelsen gå til deres kunder herunder Zebra A/S. 

Derfor forventes Zebra A/S’ vareforbrug i % af omsætningen på langt sigt at være faldende.   
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4.3.2.4. Indkøbsfunktion 
Zebra A/S har med store investeringer i økonomisystemer samt 
løbende arbejde på at forbedre processer og forecasting 
oparbejdet en stærk indkøbsfunktion. Dette kommer til udtryk i 
figur 8, som viser lave akkumulerede nedskrivninger af Zebra 
A/S’ varelager med undtagelse af 2016 efter Xavier Vidals 
fejlstrategi. På baggrund af dette vurderes indkøbsfunktionen at 
være en af Zebra A/S’ kernekompetencer. 

Som omkostninger til design og udvikling samt markedsførings 
og salg forventes det, at Zebra A/S kan opnå stordriftsfordele for 
indkøbsfunktionen. Dette som følge af, at mange af processerne 
er de samme uafhængigt af antallet af butikker. 

 

4.3.3. Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående konkluderes det, at Zebra A/S’ kernekompetencer indenfor primære aktiviteter 
udelukkende består af design af produkterne. De øvrige primære aktiviteter er outsourcet eller mere eller 
mindre overladt til joint venture partnerne. I stedet har Zebra A/S fokuseret på, at sikre en effektiv drift og 
koncept ved at oparbejde kernekompetencer indenfor infrastruktur, menneskelige ressourcer og indkøb. 

Samtidig konkluderes det, at forretningsmodellen indeholder stordriftsfordele ift. konceptudviklingen i form 
af design og udvikling, markedsføring og salg, IT-infrastruktur samt indkøbsfunktionen. Herudover forventes 
der faldende omkostninger til varer grundet teknologisk udvikling.  

Figur 8: Egen tilvirkning på baggrund af data fra 
Zebra A/S' officielle årsrapporter. 
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5. Finansiel analyse 
5.1. Kvalitetsanalyse 

I det følgende søges det at sikre kvaliteten af årsrapporterne og heraf det videre analysegrundlag. 

 

5.1.1. Analyse af potentielle røde flag 
5.1.1.1. Valg af revisor 
Zebra A/S har i 2014 skiftet revisor fra Deloitte til Ernst & Young. Dette vurderes naturligt i forbindelse med 
ejerskifte samt implementering af IFRS, som kræver en revisionspartner med andre kompetencer. 

Begge revisionshuse er en del af verdens fire førende revisionshuse, hvorfor det vurderes at disse besidder 
kompetencerne til at udføre revisionen af Zebra A/S. 

 

5.1.1.2. Årsrapporternes revisionspåtegninger 
Der er i hele analyseperioden foretaget revision af Zebra A/S’ årsrapporter.  

Revisionserklæringerne indeholder ikke bemærkninger fra revisor. 

Revisor giver derved en høj grad af sikkerhed for, at oplysningerne i årsrapporterne er korrekte.43 

 

5.1.1.3. Årsrapporternes ledelseserklæringer 
Ledelseserklæringerne i analyseperioden indeholder ikke bemærkninger. 

Ledelsen og bestyrelsen har enstemmigt skrevet under på, at årsrapporterne i deres øjne er korrekte. 

 

5.1.1.4. Løbende ændringer i anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporterne er fra 2013 aflagt efter IFRS regnskabsklasse C (stor). Forinden er der aflagt efter ÅRL. 

Skiftet fra ÅRL til IFRS vurderes, at være normalt i forbindelse med en kapitalfonds overtagelse, idet IFRS er 
påkrævet ved børsnotering og må forventes foretrukket af udenlandske investorer uden kendskab til ÅRL. 

Anvendt regnskabspraksis for alle årene angiver, at der ikke er sket ændringer i anvendt regnskabspraksis. 

 

5.1.1.5. Ikke-indregnede immaterielle aktiver 
Zebra A/S designkompetencer, koncept og brand med videre udgør reelt immaterielle aktiver, men disse 
bliver ikke indregnet under IFRS. Værdien heraf afspejles dog i forventningen til fremtidige overskud og heraf 
værdiansættelsen. Den manglende indregning af immaterielle aktiver vil kunne medføre, at det langsigtede 
afkast af aktiverne kan indeholde en forvridning som følger af IFRS.44 

                                                             
43 (11/16/2017). Revisors erklæringer: Hvad er forskellen?. Danske Revisorer FSR. Fundet [04/30/2018]. På 
[https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Publikationer/Publikationer-liste/Fakta-ark-revisors-erklaeringer]. 
44 Sørensen, Ole. (2012) Analyse af regnskabskvalitet, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang (4. 
udgave side 139). Gjellerup/Gads Forlag. 
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5.1.2. Identificering af analysepunkter 
I det følgende identificeres de regnskabsposter og regnskabsmæssige vurderinger, som er beløbsmæssigt 
væsentlige samt indeholder skøn og heraf bør analyseres i senere afsnit. 

 

5.1.2.1. Identificering af væsentlige regnskabsposter med vurderingselement 
5.1.2.1.1. Beskrivelse samt strategisk analyse af Zebra A/S 
Under værdikædeanalysen afsnit 4.3. blev analyseret væsentlige forretningselementer for Zebra A/S.  

Det fremgår heraf, at deres butikker er væsentlige. Disse vurderes tillige, at være et væsentlig element i en 
kvalitetsanalyse, idet forkert placering og indretning af butikker kan medføre store nedskrivninger. Tillige 
vurderes det, at design af produkter er væsentligt, idet et design som ikke rammer plet ift. kunderne kan 
medføre store nedskrivninger på varelagre. Tillige med indkøb ved for store indkøbsmængder. Der foretages 
kvalitetsanalyse af ovenstående.  

Det ses tilmed, at infrastruktur er et væsentligt element. Zebra A/S afskriver deres investeringerne heri over 
maksimalt 5 år.45 Der foretages ikke kvalitetsanalyse heraf idet en vurdering af deres udviklede IT-systemer 
ikke er mulig på baggrund af opgavens datagrundlag. De maksimalt 5 år forudsættes derfor rimelige. 

 

5.1.2.1.2. Beløbsmæssigt største balanceposter i regnskaberne 
Af tabel 3 fremgår selskabets største balanceposter. Den største 
post er varebeholdninger, som gennemsnitligt udgør 39,2% af 
balancesummen i perioden fra 2012 til 2017. Regnskabsposten 
indeholder et ledelsesmæssigt skøn i forhold til nedskrivning. 
Som følge af ovenstående samt afsnit 5.1.2.1.1. vurderes 
regnskabsposten væsentlig at analysere. 

Den næststørste regnskabspost er hensættelse til køb af ikke-
kontrollerende interesser. Posten afspejler værdien af de put-
optioner, som joint venture partnerne besidder. Der indgår skøn 
fra ledelsen i forbindelse med værdiansættelse af optionerne. 
Samtidigt er posten essentiel i værdiafspejlingen af Zebra A/S’ 
særlige forretningsmodel. Heraf analyseres regnskabsposten. 

Næst efter hensættelse til køb af ikke-kontrollerende interesser 
er kort- og langfristet bankgæld. Regnskabsposten indeholder 
ikke ledelsesmæssige skøn og analyseres derfor ikke. 

Herefter kommer materielle anlægsaktiver, som udgør værdien af forbedring af lejede lokaler, indretning af 
butikker samt andet f.eks. indretning af hovedkontoret. Regnskabsposten indeholder ledelsesmæssige skøn 
i forhold til nedskrivningsbehov. Posten er som følge heraf samt afsnit 5.1.2.1.1. væsentlig at analysere. 

Likvide beholdninger indeholder ikke ledelsesmæssige skøn, hvorfor denne ikke analyseres. Tillige gør sig 
gældende for anden gæld og leverandørgæld. 

                                                             
 
45 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 65. 

Varebeholdninger 39.2%

29.7%

Bankgæld (kort- og langfristet) 27.1%

Materielle anlægsaktiver 22.0%

Likvide beholdninger 19.4%

Anden gæld 16.4%

Leverandørgæld 15.4%

De gennemsnitligt største balanceposter fra 
perioden 2012 til 2017 i % af balancesummen

Hensættelse til køb af ikke-
kontrollerende interesser

Tabel 3: Egen tilvirkning på baggrund af data 
fra Zebra A/S' officielle årsrapporter. Summen 
af procentdelene overstiger 100% som følge af, 
at der ikke skelnes mellem aktiver og passiver. 
Der henvises i øvrigt til bilag 5, hvoraf fremgår 
balanceposterne i % for de enkelte regnskabsår. 
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5.1.2.1.3. Gennemgang af resultatopgørelsen 
Resultatopgørelsen er under det formueorienterede perspektiv i IFRS blot udtryk for balanceforskydningen, 
hvorfor en analyse heraf vurderes at være uden merværdi og analyseres som følge heraf ikke. 

 

5.1.2.1.4. Dirty-surplus transaktioner 
Det fremgår af bilag 8, at dirty-surplus transaktioner relaterer sig til joint venture partnerskaberne. Disse ses 
bort fra og budgetteres samt værdiansættes selvstændigt jf. afsnit 5.1.3.3.4. 

 

5.1.2.1.5. Gennemgang af ledelsens angivelse af væsentlige skøn 
Virksomheder som aflægger årsrapport efter IFRS er påkrævet, at angive de regnskabsposter og vurderinger, 
som er omfattet af en høj grad af skøn samt har væsentlig betydning for årsregnskabet.46 

Disse ledelsesvurderinger er brugbare i identificeringen af analysepunkter. 

De angivne kritiske skøn har ikke ændret sig betydeligt henover perioden og er som følger:47 

 Kontrol over kapitalandele 
 Værdiansættelse af hensættelse til køb af ikke-kontrollerende interesser 
 Akkumuleret nedskrivning af varebeholdninger 
 Nedskrivningstest af goodwill 

Selskabets ledelse har vurderet, at Zebra A/S har kontrol over alle joint venture selskaberne med undtagelse 
af Japan. Den regnskabsmæssige konsekvens heraf er, at de konsolideres fuldt ud i koncernregnskabet.48 

Som konsekvens af partnernes put-optioner, indregnes en gældsforpligtelse fremfor minoritetsinteresser. 
Dette sker som følge af, at partnerne har ret til at afstå deres andele mod kontanter, hvorfor en forpligtelse.49 

Virksomheder er ved implementering af IFRS påkrævet at tilpasse deres sammenligningstal til IFRS.50 

Af tabel 4 kommer væsentligheden af 
ovenstående til udtryk ved skiftet fra 
ÅRL til IFRS i 2013.  

Tabellen viser de regnskabsmæssige 
konsekvenser af tilpasningen til IFRS. 
Heraf fremgår et fald i egenkapitalen 
udgørende 190,8 mio. kr. Beløbet er 
en konsekvens af indregning af gælds-
forpligtelse og tydeliggør, at analyse 
heraf er væsentligt.  

                                                             
46 (05/01/2018). Spotlight on key judgements and estimates. Deloitte Audit & Assurance. Fundet [04/30/2018]. På 
[https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/audit/IFRS_news/23-05-2017.pdf]. 
47 Zebra A/S, årsrapporter 2013-2017, noten ‘Critical Accounting Estimates and Judgments’. 
48 PwC. (2018) Finansielle aktiver og forpligtelser, Regnskabshåndbogen 2018 (side 469-474). 
49 Deloitte. (2013) Finansielle instrumenter, Introduktion til de internationale regnskabsstandarder (side 232-234). 
50 Deloitte. (2013) Førstegangsanvendelse af IFRS, Introduktion til de internationale regnskabsstandarder (side 20-35) 

DKKm
31.12.2012
ved  ÅRL

Ændring ved 
overgang

31.12.2012 
ved IFRS

Egenkapital 189.0              (190.8)             (1.8)                

Minoritetsinteresser 38.4               (38.4)              -                 

Gældsforpligtelser 347.9              234.5              582.4              

I alt 575.3              5.3                 580.6              

Ændringer til sammenligningstal

Tabel 4: Udsnit af koncernregnskabets note 2 fra Zebra A/S' årsrapport 2013. 
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Ovenstående analyseres sammen med en kvalitetsanalyse af værdiansættelse af hensættelse til køb af ikke-
kontrollerende interesser. Det bemærkes, at analysen udelukkende vil omfatte den langfristede del af 
gældsforpligtelsen. Denne skildring laves idet, at den kortfristede hensættelse til køb af ikke-kontrollerende 
interesser omfatter allerede udnyttede optioner. Posten indeholder ikke samme grad af usikkerhed som de 
langfristede forpligtelser. Samtidig er posten mindre beløbsmæssig væsentlig. Herudover er det den 
langfristede del, som er væsentlig at forstå i forhold til budgetteringen. 

Varebeholdninger er under tidligere afsnit identificeret som analysepunkt og vil blive analyseret. 

Goodwill relaterer sig jf. årsrapportens noter til købet af de danske butikker i perioden 2005 til 2011.51  

Posten indeholder en høj grad af skøn, men udgør blot 15,9 mio. kr. pr. 31.12.2017 jf. bilag 4. Det vurderes 
heraf, at regnskabsposten ikke er væsentlig at analysere. 

 

5.1.3. Analyse af identificerede punkter 
5.1.3.1. Varebeholdninger 
Varebeholdninger skal iht. IAS 2 måles til kostpris ved enten FIFO eller gennemsnitspriser og nedskrives til 
forventede salgspris (nettorealisationsværdi), såfremt denne er lavere end kostpris. Der må ikke opskrives 
og der må ikke nedskrives til mindre end nettorealisationsværdi.52 

Regnskabsreglerne giver ledelsen fleksibilitet i valget mellem FIFO og vejede gennemsnitspriser. Herudover 
skal ledelsen skønne den forventede nettorealisationsværdi, hvilket giver mulighed for at præge regnskabet. 

Måling af varelageret til kostpris vurderes hensigtsmæssig i analyse af rentabiliteten. Ligeledes vurderes 
nedskrivning til nettorealisationsværdi at bibringe nyttig information og i øvrigt være i overensstemmelse 
med en værdiansættelses principper om estimering af fremtidige pengestrømme.  

Forskellen mellem FIFO og vejede gennemsnitspriser vurderes uvæsentlig. Vigtigt er blot, at ledelsen ikke 
udnytter fleksibiliteten fra år til år. Dette er ikke tilfældet, idet der konsistent gøres brug af FIFO-princippet.53  

For en gennemgribende vurdering af nedskrivninger på varelageret vil det være nødvendigt at se på de 
enkelte varers omsætningshastighed og heraf vurdere, hvorvidt de kan sælges. Herudover til hvilken pris. 
Idet disse oplysninger ikke er normal praksis, må der i stedet 
tages udgangspunkt i varelagerets omsætningshastighed for 
virksomheden som helhed. Såfremt der ikke er sket væsentlige 
ændringer i virksomheden samt dennes omverden, så vil 
varelagerets omsætningshastighed alt andet lige være stabil. 

Som det fremgår af figur 9 er varelagerets omsætningshastighed 
stabil omkring 2. Derfor vurderes det, at ledelsen ikke kan have 
forvrænget regnskabet væsentligt. 

Derfor vurderes det, at analysen af varebeholdninger ikke giver 
anledning til korrektion for støj i regnskabet. 

                                                             
51 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 65. 
52 PwC. (2018) Varebeholdninger, Regnskabshåndbogen 2018 (side 291-295). 
53 Zebra A/S, årsrapporter 2013-2017, noten ‘Inventories’. 

Figur 9: Egen tilvirkning på baggrund af data fra 
Zebra A/S’ officielle årsrapporter. 
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5.1.3.2. Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris. Kostpris fratrukket scrapværdien udgør afskrivningsgrundlaget. 
Afskrivningsgrundlaget afskrives lineært, degressivt eller efter produktionsintensitetsmetoden over aktivets 
levetid. Er aktiverne genindvindingsværdi lavere end det bogførte skal der ske nedskrivning hertil.54  

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af salgsværdien efter salgsomkostninger og kapitalværdi.55  

Regnskabsreglerne giver ledelsen fleksibilitet i valget afskrivningsmetode og indeholder herudover ledelses-
mæssige skøn vedrørende aktivernes scrapværdi og levetid.  

Måling af materielle anlægsaktiver til kostpris vurderes hensigtsmæssig i analyse af rentabiliteten. Ligeledes 
vurderes nedskrivning til genindvindingsværdi at bibringe nyttig information samt være i overensstemmelse 
med en værdiansættelses principper om estimering af fremtidige pengestrømme.  

Zebra A/S har jf. selskabets årsrapporter for 2012 til 2017 ikke 
foretaget nedskrivning af materielle anlægsaktiver indtil 2017. I 
2017 er der foretaget nedskrivning med 12,7 mio. kr. 

Ledelsens valg og vurderinger kan alt andet lige vurderes med 
udgangspunkt i de realiserede netto tab/(gevinst) ved salg af 
materielle anlægsaktiver. Dette idet de udtrykker, hvorvidt der 
har været tilstrækkeligt afskrevet ift. genindvindingsværdi. 

Som det fremgår af figur 10 lider Zebra A/S konsekvent et tab 
ved salg af materielle anlægsaktiver. Heraf kan det konstateres, 
at de materielle anlægsaktiver formentlig er overvurderede.  

Netto tab ved salg af materielle anlægsaktiver for Zebra A/S 
udgør gennemsnitligt 0,7% af materielle anlægsaktiver ultimo 
regnskabsåret de enkelte år.  

Tages der udgangspunkt i et nedskrivningsbehov svarende hertil 
svarer dette til, at der jf. tabel 5 er et nedskrivningsbehov i 2017 
på 4,6 mio. kr. Tages der i stedet udgangspunkt i 1,5% som i år 
2013 udgør nedskrivningsbehovet 9,2 mio. kr. 

Ledelsen har jf. ovenfor nedskrevet 12,7 mio. kr. i 2017. Idet det 
vurderes, at det ikke medfører væsentlig støj i regnskabet ift. 
ovenstående beregninger, foretages der ikke yderligere. 

 

  

                                                             
54 PwC. (2018) Materielle anlægsaktiver, Regnskabshåndbogen 2018 (side 157-172). 
55 PwC. (2018) Nedskrivning af anlægsaktiver (”impairment test”), Regnskabshåndbogen 2018 (side 271). 

Figur 10: Egen tilvirkning på baggrund af data 
fra Zebra A/S' officielle årsrapporter. 

Afvigelse fra 
gennemsnit

% af ultimo 
balancesum

DKKm

-75% 0.2% 1.1                 

-50% 0.4% 2.3                 

Gennemsnit 0.8% 4.6                 

+50% 1.1% 6.9                 

+75% 1.3% 8.0                 

+100% 1.5% 9.2                 

Følsomhedsanalyse af nedskrivningsbehov 
for materielle anlægsaktiver

Tabel 5: Egen tilvirkning på baggrund af data 
fra Zebra A/S' officielle årsrapporter. 
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5.1.3.3. Joint venture partnerskaber 
5.1.3.3.1. Fuld konsolidering af driftsselskaberne 
Som tidligere omtalt er joint venture kapitalandelene fuldt konsolideret i koncernregnskabet, som følge af 
ledelsens vurdering af kontrol. Kontrol defineres i IFRS 10 som, at investor har indflydelse, er eksponeret for 
variabelt afkast og kan bruge sin indflydelse til at påvirke størrelsen af det variable afkast.56  

Den regnskabsmæssige fleksibilitet er som følge heraf begrænset til en vurdering indenfor begrebsrammen. 
I praksis ses det af de store revisionshuses, f.eks. PwC’s, publikationer, at de vurderer, at der er kontrol i de 
tilfælde, hvor stemmemajoriteten kan opnås ved udnyttelse af optioner.57 

Vurderingen af kontrol vurderes heraf i overensstemmelse med regnskabspraksis. Heraf vurderes det tillige, 
at ledelsen har fulgt bedste praksis og ikke har påvirket regnskabet i særlig retning. 

Konsekvensen af regnskabspraksissen er i første ombæring, at driftsselskaberne i regnskabsmæssig forstand 
opfattes som datterselskaber. Heraf skal de konsolideres i koncernregnskabet under hensyn til IFRS 10.58 

Konsolidering vurderes særdeles hensigtsmæssig i værdiansættelsesøjemed, da dette tilvejebringer de fulde 
oplysninger om koncernens finansielle præstationer. Heraf muliggøres selvstændig analyse. 

Under hensyn til IAS 28 vil alternativet være en indregning af kapitalandelene til indre værdi.59  

En sådan indregning vil fremfor konsolidering udelukkende tilvejebringe oplysninger om årets resultat, 
udbytte og ultimo egenkapitalen i driftsselskaberne.  

I anden ombæring medfører ovenstående vurdering af kontrol og konsolidering til følge, at der indregnes en 
gældsforpligtelse fremfor minoritetsinteresser. Dette analyseres under næste afsnit. 

 

  

                                                             
56 (12/11/2012). Kommissionens forordning (EU) Nr. 1254/2012 af 11. december 2012. Den Europæiske Unions 
Tidende. Fundet [04/30/2018]. På [https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1254&qid=1404911185421&from=DA]. 
57 PwC. (2018) Koncernregnskabet og koncernetablering, Regnskabshåndbogen 2018 (side 54). 
58 Deloitte. (2013) Koncernregnskaber, Introduktion til de internationale regnskabsstandarder (side 91). 
59 Deloitte. (2013) Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures, Introduktion til de internationale 
regnskabsstandarder (side 212). 
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5.1.3.3.2. Indregning af gældsforpligtelse fremfor minoritetsinteresser 
Under hensyn til IAS 32 skal egenkapitalinstrumenter, herunder optioner, indregnes som en gældsforpligtelse 
såfremt indehaveren kan kræve kontant betaling mod indfrielse.60  

Idet joint venture-partnerne med et års varsel kan udnytte deres put-optioner mod kontant betaling, skal der 
jf. ovenfor indregnes en gældsforpligtelse fremfor minoritetsinteresser. 

Gældsforpligtelsen er hermed et udtryk for en estimering af den fremtidige pris for partnernes ejerandele. 

Efterfølgende måling skal jf. IAS 39 ske til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen.61 Zebra A/S har 
ført reguleringen direkte på egenkapitalen. Dette har ingen betydning ift. den videre opgave idet alt omkring 
joint venture partnerskaberne senere pilles ud og budgetteres særskilt. En dybdegående analyse af, hvorvidt 
der er undtagelser, som tillader bogføring direkte på egenkapitalen, samt eventuelle konsekvenser ved brud 
på IFRS, er udenfor formålet med denne opgave. Der tages derfor ikke højde herfor. 

Regnskabsreglerne giver heraf ikke ledelsen fleksibilitet i valget af regnskabspraksis.  

Målingen af dagsværdi skal ske forskelligt afhængigt af, hvilke data der er tilgængelige. Målingen skal ske 
efter følgende niveauer af data i prioriteret rækkefølge:62 

1. Noterede priser for identiske instrumenter 
2. Værdiansættelse baseret på observerbare priser, enten direkte (et sammenligneligt instrument) eller 

indirekte (observerbare priser, eksempelvis valutakurser og rentesatser) 
3. Værdiansættelse primært baseret på ikke observerbare input 

Joint venture partnernes put-optioner er ikke børsnoteret, hvorfor der ikke forekommer noterede priser for 
identiske instrumenter. Heraf gør niveau 1 sig ikke gældende. 

Ligeledes er optionerne ikke baseret på observerbare priser, hvorfor niveau 2 ikke finder anvendelse.  

Dagsværdimålingen skal derfor ske efter niveau 3.  

Værdiansættelse efter niveau 3 medfører høj grad af vurdering fra ledelsen, idet en sådan værdiansættelse 
er en nutidsberegning af ledelsens estimat af fremtidige pengestrømme. Idet ledelsen heraf har mulig for, at 
påvirke regnskabet, er det væsentligt at forholde sig kritisk til den indregnede værdi. 

I næste afsnit udarbejdes der som følge heraf en følsomhedsanalyse af den indregnede gældsforpligtelse 
med henblik på at analysere den potentielle fejl som følge af ledelsens estimat. 

 

  

                                                             
60 Deloitte. (2013) Finansielle instrumenter, Introduktion til de internationale regnskabsstandarder (side 232). 
61 PwC. (2018) Finansielle aktiver og forpligtelser, Regnskabshåndbogen 2018 (side 201). 
62 PwC. (2018) Finansielle aktiver og forpligtelser, Regnskabshåndbogen 2018 (side 220). 
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5.1.3.3.3. Følsomhedsanalyse af indregnede værdi 
Gældsforpligtelsen udgør 343,4 mio. kr. pr. 31.12.2017. På baggrund af oplysningerne i årsrapporten for 2017 
note 4.5, samt øvrige oplysninger nævnt tidligere i opgaven, kan forpligtelsen dekomponeres i en formel. 

I henhold til foregående afsnit værdiansættes forpligtelsen som nutidsværdien af fremtidige pengestrømme. 
Den fremtidige pengestrøm er i årsrapporten oplyst forudsat at forfalde et år fra balancedagen. Kalkulations-
renten er jf. årsrapporten fastsat til 10,1%. Pengestrømmen er den fastsatte købspris. Denne er i henhold til 
tidligere afsnit et resultat af budgetteret EBITDA for det kommende år i det pågældende joint venture selskab 
ganget med en kontraktligt fastsat multipel heraf. På baggrund heraf kan der udledes følgende formel: 

Indregnet forpligtelse =
  ∗    

 

Af formlens elementer er den kontraktligt fastsatte multipel og budgetterede EBITDA  ubekendte. Den 
kontraktligt fastsatte multipel er givetvis fast. Der foretages derfor ikke følsomhedsanalyse heraf. Den under 
afsnit 5.1.3.3.5. estimerede multipel på afrundet 3,4 vil blive anvendt. Heraf kan budgetteret EBITDA udledes: 

343,4 mio. kr. = (3,4 ∗ budgetterede EBITDA )/(1 + 10,1%) 

Budgetterede EBITDA = 343,4 mio. kr.∗ (1 + 10,1%)/3,4 

Budgetterede EBITDA = 112,7 mio. kr. 

Ovenstående budgetterede EBITDAt+1 holdes konstant i følsomhedsanalyse af forpligtelsen ved ændring i 
kalkulationsrenten. Det fremgår af tabel 6, at en ændring af kalkulationsrenten ikke påvirker forpligtelsen 
væsentligt. Som følge heraf analyseres denne ikke yderligere.  

Af tabel 7 fremgår en følsomhedsanalyse af forpligtelsen ved ændring i budgetterede EBITDA . Som det 
fremgår vil en bevidst eller ubevidst undervurdering på 30% medføre, at den indregnede gældsforpligtelse 
er misvisende med 103,0 mio. kr. Dette udgør heraf en potentiel væsentlig fejlkilde i værdiansættelsen. Idet 
ledelsen fastlægger budgettet og heraf kan påvirke disse, samt at en selvstændig vurdering af disse ikke er 
mulig på baggrund af oplysningerne, bør forholdet medføre øget varsomhed i den videre værdiansættelse. 

Kalkulationsrente -2% -1% 0% +1% +2% +3%

DKKm 8,1% 9,1% 10,1% 11,1% 12,1% 13,1%

Beregnet forpligtelse 349,8                346,5                343,4                340,3                337,3                334,3                

Forskel til indregnede 6,4                   3,1                   -                   (3,1)                  (6,1)                  (9,1)                  

Tabel 6: Egen tilvirkning. 

Budgetteret EBITDA -20% -10% 0% +10% +20% +30%

DKKm 90,2 101,4 112,7 124,0 135,3 146,5

Beregnet forpligtelse 274,7                309,1                343,4                377,7                412,1                446,4                

Forskel til indregnede (68,7)                 (34,3)                 -                   34,3                  68,7                  103,0                

Tabel 7: Egen tilvirkning. 
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5.1.3.3.4. Hensigtsmæssigheden af regnskabspraksis ift. værdiansættelse  
Den indregnede forpligtelse er i henhold til ovenstående en afspejling af den kontantbetaling, som Zebra A/S 
skal betale såfremt joint venture partnerne måtte gøre brug af sine put-optioner. 

Mens den anvendte regnskabspraksis vurderes hensigtsmæssig i en kreditvurderingsmæssig sammenhæng 
vurderes det, at den ikke er hensigtsmæssig i at finde den fundamentale værdi af Zebra A/S idet: 

”Den fundamentale værdi af en investering er lig nutidsværdien af dens forventede 
fremtidige pengestrømme diskonteret med en passende risikojusteret rate.” (Sørensen, 

2012, side 26) 

Som det blev beskrevet i afsnit 3.7.5 om Zebra A/S’ forretningsmodel med joint venture-partnerskaber 
oplyser Zebra A/S’ ledelse, at selskabet fortsat vil købe partnerne ud ved udnyttelse af call-optionerne.  

Herudover forventes det mest rentabelt for partnerne, at de ikke indløser deres egne optioner. Derfor 
vurderes det, at de fleste overtagelser vil ske ved Zebra A/S’ udnyttelse af optioner. 

Heraf afspejler den anvendte regnskabspraksis ikke forretningsmodellen og de fremtidige pengestrømme, 
idet der indregnes værdien af partnernes put-optioner fremfor Zebra A/S’ call-optioner. Multiplerne i 
henholdsvis put- og call-optionerne er forskellige jf. afsnit 3.7.5.  

Idet den kontraktligt fastsatte multipel forventes at være lavere for partnernes put-optioner end Zebra A/S’ 
call-optioner, undervurderer den indregnede forpligtelse de fremtidige pengestrømme til partnerne. 

Modsat vil indregning af minoritetsinteresser fejle at indregne den økonomiske gunst, som Zebra A/S nyder 
af forretningsmodellen på sigt. Derfor vil værdien af selskabet blive undervurderet. 

Ovenstående ses illustreret i figur 11. 

Figur 11: Egen tilvirkning. Se bilag 2 for beregninger. 



Page 34 of 81 
 

Der korrigeres derfor, så forpligtelsen ved Zebra A/S’ udnyttelse af call-optioner i stedet afspejles. Den 
indregnede forpligtelses pilles ud af regnskaberne og budgetteres samt værdiansættes særskilt, fordi dens 
udviklingen er uden sammenhæng med de øvrige regnskabsposter.  

Regnskabsposten er pillet ud af de officielle årsrapporter jf. bilag 6. 

De nødvendige oplysninger til reguleringen er ikke givet i årsrapporterne og kan ikke direkte udledes af andre 
oplysninger i f.eks. noterne. Oplysningerne er derfor estimeret på baggrund af finansiel teori og forståelse 
for Zebra A/S’ forretning som helhed. 

Til brug for regulering af den indregnede forpligtelse pr. 31.12.2017 er det nødvendigt, at estimere forskellen 
mellem joint venture-partnernes put-optioner og Zebra A/S’ call-optioner. 

Udover ovenstående er udbytter mv. til joint venture partnere jf. afsnit 5.1.2.1.4. i årsrapporterne ført direkte 
på egenkapitalen. Det kan heraf konstateres, at den løbende overskudsdeling med joint venture-partnerne i 
deres ejerperiode ikke indgår i hverken gældsforpligtelsen eller lønomkostningerne.  

Udbytte bør ses som en udgående pengestrøm til joint venture-partnere, som forringer værdiskabelsen. 
Under normal regnskabspraksis vil løbende overskud forøge minoritetsinteresser i forhold til deres ejerandel, 
som så heraf formindsker den ordinære egenkapital. På denne måde bliver den løbende overskudsdeling 
indregnet i forhold til ejerandelene. Dette gør sig ikke gældende i den anvendte regnskabspraksis. Som det 
ses af et udsnit af egenkapitalopgørelsen i tabel 8 er udbyttet ikke forudsigeligt. Der er ikke noget klart 
forhold mellem størrelsen af udbyttet og antallet af butikker i joint venture partnerskaber samt årets resultat.  

Skævvridningen som følge af den manglende indregning af løbende overskudsdeling, medfører ekstra 
ubekendte og større kompleksitet ift. de ukendte multiple beskrevet ovenfor. Der søges at tage højde for 
ovenstående i den særskilte budgettering og værdiansættelse af udgående pengestrømme til partnerne.  

 

  

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Udbytte udbetalt til ikke-
kontrollerende interesser

(19,8)                 (4,6)                  (11,0)                 (33,0)                 (47,0)                 (39,1)                 

Tabel 8: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Zebra A/S' officielle årsrapporter. 
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5.1.3.3.5. Estimering af multipel i put-optioner 
For estimering af multipel i put-optioner er det nødvendigt at gå tilbage til regnskabsåret 2012. Her ejes kun 
driftsselskaberne  i Skotland og Finland med 100% (ud over det danske driftsselskab, som hele tiden har været 
ejet med 100%) og alle øvrige driftsselskaber er 50% ejede partnerskaber.63 

Idet der kun er et driftsselskab i både Skotland og Finland kan det med sikkerhed siges, hvor mange butikker 
i udlandet der er under 100% ejerskab og heraf også, hvor mange butikker der er under 50% ejerskab. 

Zebra A/S har i alt 197 butikker i 2012. Heraf er 61 af butikkerne danske og 20 af butikkerne 100% ejede 
butikker i Skotland og Finland. Heraf er 116 butikker under 50% ejet joint venture-partnerskaber.64 

Omsætning er i årsrapporten for 2012 opdelt i omsætning i 
Danmark og omsætning i udlandet jf. tabel 9. EBITDA før 
særlige poster udgjorde 164,9 mio. kr. i 2012 jf. bilag 3. Deles 
denne ligeligt ud efter omsætningsandelen på henholdsvis 
Danmark, udenlandske butikker under 100% ejerskab samt 
udenlandske butikker under 50% ejerskab fås tal i tabel 10. 

I det følgende laves et regneeksempel for udenlandske joint 
ventures. Det er i beregningerne forudsat, at omsætningen 
og EBITDA før særlige poster fordeler sig ligeligt pr. butik.  

Heraf er omsætningen for udenlandske joint ventures 528,9 
mio. kr. (116 butikker under udenlandske joint ventures jf. 
ovenfor / 136 udenlandske butikker i alt jf. ovenfor * 620,1 
mio. kr. i udenlandsk omsætning jf. tabel 9).  

EBITDA før særlige poster for udenlandske joint ventures 
udgør heraf 79,3 mio. kr. jf. tabel 10 (528,9 mio. kr. i omsætning jf. ovenstående beregning / 620,1 mio. kr. i 
udenlandsk omsætning jf. tabel 9 * samlet EBITDA før særlige poster på 164,9 mio. kr. jf. ovenfor).  

Der er pr. 31.12.2012 indregnet hensættelser til køb af ikke-kontrollerede interesser udgørende 234,0 mio. 
kr. jf. bilag 4. Som det sås af afsnit 5.1.3.3.3. kan forpligtelsen dekomponeres til:  

Indregnet forpligtelse =
  ∗     

 

Den anvendte kalkulationsrente udgjorde 12,0% i 2012.65 Heraf kan det udledes, at den i år t+1 forventede 
pengestrøm, altså ovenstående formels tæller, udgør 265,9 mio. kr. (234,0 mio. kr. * (1 + 12,0%)).  

EBITDAt+1 forudsættes for de udenlandske joint ventures at udgøre det samme, som det i beregningerne 
fundne EBITDA før særlige poster for 2012 udgørende 79,3 mio. kr. jf. tabel 10. 

Heraf kan estimeres en multipel for put-optionerne på afrundet 3,4 x EBITDA før særlige poster (265,9 mio. 
kr. i forpligtelse før tilbagediskontering jf. ovenfor / 79,3 mio. kr. i budgetterede EBITDAt+1). 

                                                             
63 Zebra A/S, årsrapport 2012, side 47. 
64 Zebra A/S, årsrapport 2013, side 9. 
65 Zebra A/S, årsrapport 2013, side 48. 

Årsrapporten 2012

Omsætning for Danmark 480,1                

Omsætning for udlandet 620,1                

1.100,2             Samlet omsætning

Tabel 9: Egen tilvirkning på baggrund af data fra
Zebra A/S' officielle årsrapport for 2012. 

Fordeling af EBITDA før særlige poster

Butikker i Danmark 72,0                  

Udlandske med 100% ejerskab 13,7                  

Udlandske joint ventures 79,3                  

Tabel 10: Egen tilvirkning. 
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Den primære usikkerhed i den ovenstående estimerede multipel for joint venture partnernes put-optioner 
er, at denne for det første ikke nødvendigvis er den samme i resten af analyseperioden og i fremtiden som 
den i 2012. Samtidig afhænger den udledte multipel af en ubekendt ift. budgetterede EBITDAt+1. Denne er 
ikke nødvendigvis, som forudsat i beregningerne, lig med den for 2012. 

Af tabel 11 fremgår en følsomhedsberegning af ovenstående estimerede 
multipel i joint venture partnernes put-optioner ved ændring af forudsatte 
budgetterede EBITDAt+1. Denne viser, at forudsættes EBITDAt+1 at udgøre 
10% mere end 2012, altså 87,2 mio. kr., vil estimatet af multipel i stedet 
være 3,0 fremfor ovenstående 3,4. Følsomhedsberegningerne viser, at der 
er en vis usikkerhed forbundet med estimatet, idet budgetterede EBITDAt+1 
ikke kendes. Der tages udgangspunkt i det ovenstående estimat på 3,4. 

I følsomhedsberegningerne af værdiansættelsen afsnit 7.5. vil der blive 
foretaget beregninger, som viser usikkerhed ved estimaterne af multiple. 

 

5.1.3.3.6. Estimering af multipel i call-optioner 
Til brug for estimering af multipel i Zebra A/S’ call-optioner, er det fundet hensigtsmæssigt at udarbejde en 
investeringskalkule for Zebra A/S’ udnyttelse af call-optionerne. Heraf kan estimeres en maksimal værdi af 
multipel for, at investeringen minimum giver afkast svarende til WACC fastsat til 8,29% under afsnit 7.1.4. 

De løbende indgående pengestrømme for investeringen udgøres af EBITDA før særlige poster pr. butik. Dette 
beløb er estimeret på baggrund af data fra årsrapporterne jf. tabel 12. 

EBITDA før særlige poster pr. butik er beregnet på baggrund af EBITDA før særlige poster jf. rapporterede tal 
divideret med Zebra A/S gennemsnitligt antal butikker i det givne år. Der er regnet med gennemsnitligt antal 
butikker, idet det fulde antal butikker ultimo ikke har medvirket til EBITDA før særlige poster hele året. 

EBITDA før særlige poster pr. butik udgør gennemsnitlig afrundet 0,9 mio. kr. Det forudsættes, at denne i 
fremtiden vil udgøre 1,0 mio. kr. på niveau med de fleste af de historiske år. Ved køb af partnernes ejerandel 
opnås ret til 50% af disse overskud, hvorfor 0,5 mio. kr. forudsættes som indgående pengestrøm. 

Opsummering af rapportede tal

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal butikker ekskl. Japan 196,0                287,0                398,0                561,0                718,0                840,0                

EBITDA før særlige poster 164,9                242,3                364,2                497,8                368,2                380,0                

188,7                310,2                457,8                734,1                967,2                1.155,9             

Beregning af beløb pr. butik

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gennemsnitligt antal butikker 158,0                241,5                342,5                479,5                639,5                779,0                

 EBITDA før særlige poster pr. butik 1,0                   1,0                   1,1                   1,0                   0,6                   0,5                   

Åbningsomkostninger pr. butik 1,0                   1,1                   1,2                   1,3                   1,3                   1,4                   

Kostpris materielle 
anlægsaktiver ultimo

Tabel 12: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Zebra A/S' officielle årsrapporter. 

EBITDAt +1 Multipel

95,1                  2,8                   

87,2                  3,0                   

79,3                  3,4                   

71,3                  3,7                   

63,4                  4,2                   

Følsomhedsanalyse af multipel 
ved ændring af EBITDAt +1

Tabel 11: Egen tilvirkning. 
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Investeringens levetid er på baggrund af de tilgængelige oplysninger svær at udlede. En gennemgang af 
noterne i årsrapporten for 2017 viser, at den bagvedliggende investering i butikkerne afskrives over ret 
præcist 6 år. Dette er beregnet som gennemsnitlige værdi af kostpris primo og ultimo for materielle 
anlægsaktiver på 1.061,6 mio. kr. divideret med årets afskrivning på 178,3 mio. kr. Hvor mange af butikkerne 
der vil være nyetableret, nyrenoverede og slidte ved overtagelse af partnernes ejerandele er svært at sige. 
Der forudsættes af hensyn til simpelheden en levetid på 6 år. 

De skattemæssige konsekvenser af investeringen beregnes som 22% selskabsskat af EBITDA før særlige 
poster fratrukket fradrag for de skattemæssige afskrivninger. Skat af EBITDA før særlige poster udgør 0,11 
mio. kr. Der er afgrænset fra de faktiske skatteforhold. Af hensyn til simpliciteten i beregningerne er der 
forudsat en lineær skattemæssig afskrivning over 6 år. Denne udgør afrundet 0,03 mio. kr. Den beregnede 
årlige skat udgør heraf samlet afrundet 0,1 mio. kr. 

På baggrund af ovenstående er opstillet en 
investeringskalkule jf. tabel 13. Der er til brug 
herfor i Excel målsøgt efter, hvad den fastsatte 
multipel af EBITDA før særlige poster i call-
optionerne udgør for et afkast svarende til 
WACC på 8,3% iht. afsnit 7.1.4. 

Kalkulen viser, at købsbeløbet til joint venture 
partnerne ved udnyttelse af call-optionerne 
udgør afrundet 1,9 mio. kr. og heraf udgør den 
fastsatte multipel afrundet 3,8 for at opnå et 
minimumsafkast på WACC 8,3%. 

Af tabel 14 fremgår en følsomhedsanalyse af 
det opnåede afkast for Zebra A/S ved køb af 
joint venture partnernes ejerandel ved 
ændring af den forudsatte multipel. Som det 
ses heraf, er følsomheden høj. WACC vil uden 
ekstra risikotillæg, som følge af de manglende oplysninger jf. afsnit 
7.1.4. have udgjort afrundet 6,5%. Idet Zebra A/S ikke mangler 
oplysningerne kan der argumenteres for, at de vil gøre brug af denne 
WACC fremfor 8,3%. Derfor samt grundet et forsigtighedsprincip som 
følge af de mangelfulde oplysninger, tages der i den videre opgave 
udgangspunkt i en multipel på 4,0. Heraf vil der blive forudsat en pris 
pr. købt butik af joint venture partnere på 2,0 mio. kr. 

 

  

Multipel Afkast

3,0                       16,8%

3,5                       11,2%

4,0                       6,7%

Afkast af udnyttelse af call-optioner 
ved forskellige multipel

Tabel 14: Egen tilvirkning. 

Investeringskalkule joint ventures

År

Pengestrøm jf. 
forudsætninger 

før skat 
DKKm

Skattemæssige 
konsekvenser 
af investering 

DKKm

Pengestrøm 
køb partneres 
ejerandel i alt 

DKKm

0 (1,9)                  -                   (1,9)                  

1 0,5                   (0,1)                  0,4                   

2 0,5                   (0,1)                  0,4                   

3 0,5                   (0,1)                  0,4                   

4 0,5                   (0,1)                  0,4                   

5 0,5                   (0,1)                  0,4                   

6 0,5                   (0,1)                  0,4                   

Afkast 8,3%

Tabel 13: Egen tilvirkning. 
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5.1.3.3.7. Kritik af oplysningerne i årsrapporten 
Idet årsrapporten ikke indeholder oplysninger om, hvor mange butikker forpligtelsen pr. balancedagen eller 
vedrører, er det vanskeligt at selvstændigt udlede multipel for put-optionerne. Samtidig kan det ikke udledes 
af koncernstrukturen og antal butikker i de enkelte lande sammenholdt, idet der i en række lande både er 
100% og 50% ejede driftsselskaber. Tillige mangler oplysninger om forskellen på multipel i call- og put-
optionerne. Dette skaber stor usikkerhed og er i forhold til at gennemskue værdiskabelsen kritisabelt. 

 

5.1.4. Delkonklusion 
Kvalitetsanalysen viser, at årsrapporterne generelt har en høj kvalitet.  

Det er konstateret, at den i regnskabet indregnede forpligtelse til køb af joint venture partnerskaber, giver 
stor fleksibilitet for ledelsen i deres værdiansættelse heraf. Det kan på baggrund af en følsomhedsanalyse 
konkluderes, at der er stor risiko ift. ledelsens vurdering af det underliggende budgetteret EBITDAt+1. Dette 
bør medføre forsigtighed i værdiansættelsen og heraf et ekstra risikotillæg i kalkulationsrenten. 

Forpligtelsen til køb af joint venture-partnerskaber er i analysen konstateret at afspejle værdien af joint 
venture-partnernes put-optioner. Som følge af, at overtagelse af joint venture-partnernes ejerandele 
vurderes, som hovedregel at ske ved Zebra A/S’ udnyttelse af deres call-optioner, skævvrider den anvendte 
regnskabspraksis værdiskabelsen. Dette som følge af, at prisen heri er en anden end den for joint venture-
partnernes put-optioner. Tillige mangler regnskabspraksis at løbende indregne overskudsdelingen mellem 
Zebra A/S og joint venture-partnerne. Alle udgående pengestrømme til joint venture-partnere budgetteres 
og værdiansættes derfor særskilt, idet størrelsen heraf er uden klar sammenhæng med øvrige poster.  

Det generelle niveau af oplysninger i årsrapporten er højt, men ift. den indregnede forpligtelse til køb af joint 
venture-partnerskaber er niveauet af oplysninger mangelfulde. Dette kombineret med kompleksiteten i 
forretningsmodellen gør det svært at få et præcist billede af værdiskabelsen. Dette bør medføre forsigtighed 
omkring værdiansættelsen af forpligtelsen samt ekstra risikotillæg i kalkulationsrenten.  
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5.2. Reformulering 

Ved reformulering opdeles totalindkomstopgørelser samt balancer i drifts- og finansieringsaktiviteter.  På 
den baggrund kan Zebra A/S’ evne til at skabe overskud analyseres.  

Samtidig opdeles resultatopgørelsen i tilbagevendende og ikke-tilbagevendende poster.  

De elementer, der vurderes at omfatte største grad af vurdering og væsentlighed, er gennemgået nedenfor. 

 

5.2.1. Balance 
’Kapitalandele i joint ventures’ under selskabets balance vedrører det japanske joint venture. Kapitalandelen 
er den juridiske enhed for den japanske del af koncernens butikker, hvorfor det vurderes at kapitalandelen 
er et driftsaktiv. Reformuleres heraf til ’Andre langfristede driftsaktiver’. 

Andre tilgodehavender er ikke specificeret under årsrapporternes noter. Enkelte år er der udspecificeret  
sikringsinstrumenter på en særskilt regnskabspost. Disse vurderes at være for at afdække driftsmæssige risici 
jf. PESTEL-analysen. De uspecificerede poster vurderes med stor sandsynlighed at vedrøre driften. Andre 
tilgodehavender er derfor reformuleret til ’Andre kortfristede driftsaktiver’. 

Selskabet beskriver i årsrapporten, at overskudslikviditet løbende vil blive brugt til at købe partnerne ud. 
Pengestrømsopgørelsen viser positive pengestrømme vedrørende driften (se bilag 9). Samtidig har selskabet 
pr. 31.12.2017 ubrugte kreditfaciliteter på 364,5 mio. kr.66 Det vurderes derfor, at det ikke er nødvendigt for 
selskabet at opretholde en driftslikviditet, hvorfor likvide beholdninger vurderes at være et finansielt aktiv. 

Lang- og kortfristet ’Henstående vederlag’ vedrører den estimerede del af handelspriser for allerede indgået 
køb af partnerskabet. Dette relaterer sig til ’Hensættelse til køb af ikke-kontrollerende interesser’, hvorfor 
reformuleringen heraf følger nedenstående. 

Kortfristet ’Hensættelse til køb af ikke-kontrollerende interesser’ reformuleres til finansielle forpligtelser, 
idet det knytter sig til Zebra A/S måde at finansiere deres vækst. Alternativet til partnerskabsmodellen vil 
være finansiering med finansielle forpligtelser eller egenkapital. Idet der ikke er tale om egenkapital vurderes 
regnskabsposten at være en finansiel forpligtelse.  

Den fulde udarbejdede reformulering af balancen ses i bilag 10. 

Af bilag 7 fremgår til venstre markering af, hvad der er reformuleret til med henvisning til bilag 10. De grå 
felter er en særskilt post i reformuleringen, hvorfor reformuleringen af disse poster giver sig selv. 

 

 

  

                                                             
66 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 55. 
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5.2.2. Totalindkomstopgørelse 
Afskrivninger under reformuleringen er opgjort ved at fratrække ’Tab/(gevinst) ved salg af materielle 
anlægsaktiver’ oplyst i årsrapporternes noter fra de rapporterede afskrivninger (se tabel 15).  

’Tab/(gevinst) ved salg af materielle anlægsaktiver’ er en ikke-tilbagevendende post. Som følge heraf er 
denne reformuleret til ’Usædvanlige driftsposter’.  

Kapitalfonde har en tendens ved deres ejerskab at præsentere en større andel af resultatopgørelsen som 
særlige poster end ikke-kapitalfondsejede selskaber.67 De særlige poster fremgår af bilag 12. En række af 
disse, f.eks. skift i ledelsen og strategiudvikling, kan argumenteres at være regelmæssige poster i de fleste 
virksomheder. Med undtagelse af ’Fortjeneste ved delvist salg af de japanske forretninger’ og ’Nedskrivning 
af goodwill’ er regnskabsposten reformuleret til ’Core driftsomkostninger’. De førnævnte to poster er 
reformuleret til ’Usædvanlige driftsposter’. 

I 2016 er der foretaget en ekstraordinær nedskrivning af selskabets varebeholdninger på 75 mio. kr.68 Dette 
som følge af en revurdering af selskabets produktportefølje efter fyringen af Xavier Vidal. Nedskrivningen er 
genvundet i regnskabsåret 2017. Beløbene er flyttet fra driftsomkostninger til ’Usædvanlige driftsposter’ for 
ikke at forstyrre billedet af driftens rentabilitet.  

De samlede driftsomkostninger ses af tabel 16 samt ’Noter til reformulering’ bilag 12. 

 

  

                                                             
67 Poulsen, T. & Lund-Nielsen, B. (2010) Kapitalfondsejede selskaber klarer tilsyneladende lavkonjunkturen bedre: 
Finans/Invest, 2010 udgivelse nr. 7. 
68 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 71. 

Afskrivninger

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tab/(gevinst) ved salg af 
materielle anlægsaktiver

0,6                   3,2                   1,1                   4,7                   1,9                   5,7                   

Rapporterede afskrivninger (27,3)                 (48,0)                 (77,7)                 (113,4)               (167,9)               (220,8)               

Afskrivninger reformulering (26,7)                 (44,8)                 (76,6)                 (108,7)               (166,0)               (215,1)               

Tabel 15: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Zebra A/S' officielle årsrapporter. 

Driftsomkostninger

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ekstraordinær nedskrivning 
af varebeholdninger

-                   -                   -                   -                   75,0                  (75,0)                 

Særlige poster (5,2)                  (6,2)                  -                   (37,1)                 (13,6)                 (70,0)                 

Rapporterede 
driftsomkostninger

(935,3)               (1.468,6)            (2.100,0)            (3.073,9)            (3.905,8)            (4.661,1)            

Driftsomkostninger 
reformulering

(940,5)               (1.474,8)            (2.100,0)            (3.111,0)            (3.844,4)            (4.806,1)            

Tabel 16: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Zebra A/S' officielle årsrapporter. 
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’Andel af resultat efter skat i joint ventures’ knytter sig til ’Kapitalandele i joint ventures’. Kapitalandelene er 
klassificeret som driftsaktiver, hvorfor driftsposten reformuleres til ’Core andet driftsoverskud’. 

Finansielle indtægter er af uvæsentlig karakter og består primært af amortisering af finansielle aktiver. 
Finansielle omkostninger består primært af kreditgebyrer og amortisering af leasingforpligtelser. Gebyrer 
knytter sig til selskabets bankgæld og er heraf en finansiel post. Leasingforpligtelsen er en finansiel 
forpligtelse, hvorfor amortiseringen er en finansiel post. Posterne vurderes at være af tilbagevendende 
karakter og er derfor reformuleret til ’Core finansielle indtægter’ og ’Core finansielle omkostninger’. 

Skatteallokering ses af tabel 17. 

Poster under ’Anden totalindkomst’ vedrører henholdsvis kursregulering af udenlandske selskaber samt 
dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter. Idet de udenlandske selskaber er fuldt konsolideret i driften og 
det japanske joint venture er reformuleret til driftsaktiv, vurderes kursreguleringen at være en driftspost. 
Sikringsinstrumenterne er ligeledes vurderet at være et driftsaktiv, hvorfor dagsværdireguleringen heraf 
tillige er en driftspost. Posterne er uforudsigelige og heraf usædvanlige poster. Posterne under ’Anden 
totalindkomst efter skat’ reformuleres derfor til ’Driftsmæssige dirty-surplus poster efter skat’. 

Den fulde udarbejdede reformulering af resultatopgørelsen ses i bilag 11. 

 

 

  

Historisk selskabsskattesats

% 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Selskabsskatteprocent 25,0% 25,0% 24,5% 23,5% 22,0% 22,0%

Skatteallokering

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Skat af årets resultat 31,2                  40,0                  63,6                  81,5                  46,7                  21,6                  

Skattefordel på core netto 
finansielle omkostninger

3,1                   9,2                   7,9                   8,9                   9,8                   12,5                  

Skat på usædvanlige 
finansielle poster

-                   -                   -                   -                   -                   -                   

Samlet skat på driftsoverskud 34,3                  49,2                  71,5                  90,4                  56,5                  34,1                  

Skat allokeret til 
usædvanlige driftsposter

0,2                   (8,2)                  0,3                   2,0                   16,9                  (15,2)                 

Skat allokeret til core 
andet driftsoverskud

-                   -                   -                   -                   -                   (1,9)                  

Skat på core driftsoverskud 
fra salg (EBIT)

34,5                  41,0                  71,8                  92,3                  73,4                  16,9                  

Tabel 17: Egen tilvirkning 
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I det følgende udføres en rentabilitetsanalyse. Dette gøres til brug for budgetteringen med det formål, at 
fastlægge om fremtidig rentabilitet og investeringer vil afvige fra den nuværende. 

5.3. Rentabilitetsanalyse 

Som beskrevet under metode tager rentabilitetsanalysen udgangspunkt i den udvidede DuPont-model. 

 

5.3.1. Niveau 1 
Niveau 1 af rentabilitetsanalysen ses af nedenstående tabel 18. Det ses, at der er sket et løbende fald i ROE 
henover perioden. Dette vil blive analyseret yderligere under efterfølgende niveauer. Den høje FGEAR 
skyldes især anvendt regnskabspraksis for optionerne, som betyder, at Zebra A/S har en lav egenkapital som 
følge af opkøb af joint venture partnerskaber. Se eventuelt figur 7 afsnit 5.1.3.3.4. Zebra A/S’ forventede 
kapitalstruktur vil blive behandlet under budgetteringen, hvorfor der udelukkende fokuseres på ROIC. 

5.3.2. Niveau 2 
Som det ses af rentabilitetsanalysens niveau 2 under tabel 19 er AOH faldet fra år 2013 til 2014, men er 
herefter på et stabilt niveau. Det løbende fald i ROIC skyldes derfor primært et fald i overskudsgraden. De to 
komponenter analyseres videre hver for sig i de følgende afsnit. 

Niveau 1

Dekomponering af ROE 2013 2014 2015 2016 2017

ROE før minoritetsinteresser 45,3% 52,1% 34,7% 23,2% -20,1%

ROE 45,3% 52,1% 34,7% 23,2% -20,1%

ROIC 52,9% 47,6% 27,6% 14,5% -0,3%

FGEAR 2,7% 20,6% 45,6% 115,4% 358,5%

r 335,7% 25,8% 12,0% 6,9% 5,2%

SPREAD -282,8% 21,9% 15,6% 7,5% -5,5%

MIA 1,000                1,000                1,000                1,000                1,000                

ROIC 52,9% 47,6% 27,6% 14,5% -0,3%

Effekt fra gearing -7,6% 4,5% 7,1% 8,7% -19,8%

ROE 45,3% 52,1% 34,7% 23,2% -20,1%

Tabel 18: Egen tilvirkning. 

Niveau 2

Dekomponering af ROIC 2013 2014 2015 2016 2017

ROIC 52,9% 47,6% 27,6% 14,5% -0,3%

OG 9,7% 10,7% 5,9% 3,2% -0,1%

AOH 5,470                4,461                4,643                4,553                4,603                

1/AOH 0,183                0,224                0,215                0,220                0,217                

Tabel 19: Egen tilvirkning 
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5.3.3. Niveau 3 
5.3.3.1. Arbejdskapital 
Dekomponering af 1/AOH for arbejdskapitalen fremgår af tabel 20.  

Denne viser et forholdsvist stabilt niveau af varebeholdninger i forhold til omsætningen. Jf. den strategiske 
analyse afsnit 4.2.3. forventes der ud fra den strategiske analyse stabile priser på varer og heraf ingen 
påvirkning af omsætningshastighederne. Rentabilitetsanalysen og den strategiske analyse giver heraf 
forventning om stabil omsætningshastighed for varebeholdninger i fremtiden. 

Tilgodehavender fra salg er ikke eksisterende idet kunderne betaler kontant i butikkerne. 

Andre kortfristede driftsaktiver har i perioden været stabil. Der er ikke på baggrund af den strategiske analyse 
grund til, at forvente ændringer heri. Andre kortfristede driftsaktiver forventes derfor, i tråd med den 
historiske udvikling jf. rentabilitetsanalysen, fremadrettet fortsat at være stabil. 

Leverandørgæld er jf. analysen af omsætningshastigheder steget henover analyseperioden. Den strategiske 
analyse afsnit 4.2.3. konkluderer en neutral forhandlingssituation overfor leverandørerne. Det vurderes, at 
Zebra A/S løbende har været i stand til at forhandle sig frem til længere kredittider, bl.a. som følge af den for 
mange virksomheder negative indlånsrente. Men det er på baggrund af den strategiske analyse svært at 
forestille sig, at udviklingen vil fortsætte, og at de kinesiske leverandører fortsat kan finansiere længere og 
længere kredittider. På den baggrund vurderes det, at leverandørgæld i fremtiden vil være stabil ift. 2017. 

Andre kortfristede driftsforpligtelser har i perioden været stabil. Der er på baggrund af den strategiske 
analyse ikke grund til at forvente ændringer heri. Andre kortfristede driftsforpligtelser forventes derfor, i tråd 
med den historiske udvikling jf. rentabilitetsanalysen, fremadrettet fortsat at være stabil. 

Der er på baggrund af ovenstående tilføjet en kolonne længst til højre i tabel 20, som viser budgetteringen. 

 

  

Niveau 3

Dekomponering af 1/AOH 2013 2014 2015 2016 2017 Budget

Varebeholdninger 0,182                0,221                0,200                0,194                0,195                0,195                

Tilgodehavender fra salg -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Andre kortfristede driftsaktiver 0,029                0,036                0,036                0,041                0,035                0,035                

Leverandørgæld (0,057)               (0,073)               (0,074)               (0,094)               (0,103)               (0,103)               

Andre kortfristede 
driftsforpligtelser

(0,112)               (0,110)               (0,100)               (0,104)               (0,104)               (0,104)               

Arbejdskapital 0,041                0,074                0,063                0,036                0,022                0,022                

Tabel 20: Egen tilvirkning. 
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5.3.3.2. Anlægskapital 
Dekomponering af 1/AOH for anlægskapital fremgår af tabel 21. Heraf ses tillige samlede netto driftsaktiver. 

Det fremgår af rentabilitetsanalysen, at der i analyseperioden hvert år er øget investeringer i immaterielle 
anlægsaktiver - konkret økonomisystemer. Dette er i tråd med den strategiske analyse afsnit 4.3.2.1. Det er 
ud fra tidligere gennemgåede oplysninger og den strategiske analyse afsnit 4.3.2.1. forventningen, at 
investeringerne har nået sin afslutning. Derfor forventes det, at investeringerne i immaterielle aktiver i 
fremtiden falder set i forhold til den forventeligt stigende omsætning jf. budgetteringen, om end der må 
forventes at stadig være løbende udvikling. Der tages derfor udgangspunkt i, at investeringerne i løbet af en 
kortere årrække vil falde til niveauet for 2015. 

Jf. rentabilitetsanalysen har investeringer i materielle anlægsaktiver, konkret virksomhedens butikker og 
hovedkontor, i analyseperioden været svagt stigende. Der er ikke i den strategiske analyse konkluderet 
forhold, som bør bevirke ændringer i investeringsbeløb pr. butik. Det vurderes, at en del af stigningen skyldes, 
at der er investeret i nyt hovedkontor. Det forventes derfor, at investeringerne i materielle anlægsaktiver, i 
takt med stigende omsætning, vil falde til niveauet omkring 2015 indenfor en kortere årrække.  

Andre langfristede driftsaktiver har i analyseperioden været forholdsvis stabil. Der er på baggrund af den 
strategiske analyse ikke grund til, at forvente ændringer heri. Andre langfristede driftsaktiver forventes 
derfor, i tråd med den historiske udvikling jf. rentabilitetsanalysen, fremadrettet fortsat at være stabil. 

Det samme gør sig gældende for andre langfristede driftsforpligtelse. 

Der er på baggrund af ovenstående tilføjet en kolonne længst til højre i tabel 21, som viser budgetteringen. 

 

 

 

 

 

  

Niveau 3

Dekomponering af 1/AOH 2013 2014 2015 2016 2017 Budget

Immaterielle aktiver 0,020                0,019                0,025                0,042                0,052                0,025                

Materielle aktiver 0,097                0,103                0,111                0,129                0,123                0,111                

Andre langfristede driftsaktiver 0,025                0,033                0,029                0,034                0,043                0,043                

Langfristede driftsforpligtelser (0,000)               (0,004)               (0,013)               (0,021)               (0,023)               (0,023)               

Anlægskapital 0,142                0,150                0,153                0,183                0,195                0,157                

Netto driftsaktiver 0,183                0,224                0,215                0,220                0,217                0,179                

Tabel 21: Egen tilvirkning. 
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5.3.3.3. Overskudsgrad 
Dekomponering af overskudsgraden fremgår af tabel 22. 

Driftsomkostninger er henover analyseperioden steget fra 86,2% til 95,5% med den største stigning i 2017. 
EBITDA-marginen er naturligvis faldet tilsvarende. De stigende driftsomkostninger fra 2016 og frem er  i 
samme periode som Zebra A/S jf. afsnit 3 har haft ledelsesproblemer. Faldende omsætning i eksisterende 
butikker bevirker højere driftsomkostninger i % af omsætningen, idet omkostningerne pr. butik forventeligt 
er de samme, men med lavere salg. Det er i årsrapporten oplyst, at Zebra A/S i anden halvår af 2017 har 
opnået positiv vækst i eksisterende butikker - dog stadig negativ vækst med 1,3% for hele året.69 

Samtidig forlyder det sig i medierne, at den nye direktion har rettet op på selskabet i en sådan grad, at det 
igen er attraktivt for EQT at sælge selskabet. Heraf må den nye ledelse have fået rettet op på EBITDA. 

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at den faldende EBITDA-margin for Zebra A/S i særligt 2017 
skyldes fejlslagen strategi af den daværende ledelse med Xavier Vidal. Det er derfor ikke et udtryk for 
fremtiden, idet bestyrelsen hurtigt har reageret og ansat en ny ledelse, der kan rette op på fejlskuddet. 

På baggrund af rentabilitetsanalysen forventes EBITDA-margin derfor indenfor en kortere periode at indfinde 
sig på niveauet omkring EBITDA-marginen for årene fra 2013 til 2015. 

  

                                                             
69 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 19. 

Niveau 3

Dekomponering af OG 2013 2014 2015 2016 2017

Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Driftsomkostninger -86,2% -85,2% -87,1% -89,9% -95,5%

EBITDA-margin 13,8% 14,8% 12,9% 10,1% 4,5%

Afskrivninger -2,6% -3,1% -3,0% -3,9% -4,3%

Amortiseringer 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EBIT-margin 11,2% 11,7% 9,9% 6,2% 0,2%

Skat på EBIT -2,4% -2,9% -2,6% -1,7% -0,3%

NOPAT-margin 8,8% 8,8% 7,3% 4,4% -0,1%

Core andet driftsoverskud 
efter skat

0,0% 0,2% -0,4% -0,3% 0,0%

Usædvanlige driftsposter 
efter skat

0,9% 1,7% -0,9% -1,0% 0,0%

Samlet overskudsgrad (OG) 9,7% 10,7% 5,9% 3,2% -0,1%

Driftsomkostninger 2013 2014 2015 2016 2017

Vareforbrug -39,5% -37,9% -37,7% -37,9% -40,9%

Andre eksterne omkostninger -22,2% -21,6% -23,5% -26,0% -28,2%

Personaleomkostninger -24,6% -25,7% -26,0% -26,0% -26,5%

Driftsomkostninger i alt -86,2% -85,2% -87,1% -89,9% -95,5%

Tabel 22: Egen tilvirkning 
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På baggrund af den strategiske analyse forventes der faldende vareforbrug i % af omsætningen jf. afsnit 
4.3.2.3. Herudover forventes der stordriftsfordele i en række elementer under andre eksterne omkostninger, 
heraf design og udvikling jf. afsnit 4.3.1.2, markedsføring og salg jf. afsnit 4.3.1.3. og indkøbsfunktionen jf. 
afsnit 4.3.2.4. Samtidig forventes der tillige faldende lønomkostninger jf. afsnit 4.3.2.2., idet antallet af 
ansatte i design og udvikling samt indkøbsafdelingen ikke forventes at stige lineært med omsætningen. 

Samlet set forventes driftsomkostninger på baggrund af rentabilitetsanalysen og den strategiske analyse, 
frem mod 2019 at genfinde sig på niveauet for 2015 med 87,1% og heraf EBITDA-margin på 12,9%. 

På længere sigt forventes EBITDA-margin jf. ovenfor at være svagt stigende grundet stordriftsfordele. Det 
vurderes, at driftsomkostninger i løbet af de næste 10 år vil falde til 86,0% og heraf EBITDA-margin på 14,0%.  

Stigningen i afskrivninger i 2016 og 2017 er en konsekvens af begyndende afskrivninger af licens og software, 
idet dette er færdigudviklet. Investeringer heri forventes at falde jf. afsnit 4.3.2.1. Idet materielle samt 
immaterielle anlægsaktiver forventes at falde til niveauet omkring 2015, forventes afskrivninger ligeså. 

’Core andet driftsoverskud efter skat’ ligger stabilt omkring 0,0%. Posten vedrører primært de japanske joint 
ventures. Der er jf. figur 5 afsnit 3.6.2. underskud i de japanske joint ventures. Ledelsen har iværksat en plan 
for at vende underskuddet til et overskud, men dette har tilsyneladende ikke virket i de første par år af 
planen. Det er forbundet med stor usikkerhed, hvorvidt det lykkedes at få en rentabel drift i Japan. Som følge 
heraf forventes core andet driftsoverskud i fremtiden fortsat at ligge omkring 0,0%.  

Kapitalandelene i de japanske joint ventures er indregnet efter indre værdis metode med en værdi på 26,1 
mio. kr. pr. 31.12.2017.70 Det er ikke muligt at fremskaffe det fulde regnskab for kapitalandelen, hvorfor det 
forudsættes, at værdien af egenkapitalen er realiserbar. Heraf anses den indregnede værdi for et forsvarligt 
beløb i forbindelse med værdiansættelsen. 

Usædvanlige driftsposter efter skat ligger tillige omkring 0,0% med en gennemsnitsværdi i analyseperioden 
på 0,1%. Posten er pr. definition svær at forudsige og vedrører ikke den primære drift. Det forventes ikke, at 
posten ændrer sig fra gennemsnittet i fremtiden. Posten ligger på et fornuftigt niveau i forhold til, at der ikke 
måtte være yderligere poster, som i virkeligheden vedrører driften.  

 

  

                                                             
70 Zebra A/S, årsrapport 2017, side 70. 
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5.3.4. Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående rentabilitetsanalyse konkluderes det, at EBITDA-marginen på kort sigt forventes 
værende tilbage på 12,9% i 2019. Det vurderes, at 2018 bliver en værdi mellem den for 2017 og 2019 - 
forventeligt 8,7%. Afskrivninger forventes at udgøre 3,0%. EBITDA-marginen forventes at stige til 14,0% frem 
mod 2027. Der forudsættes, at stigningen er lineær. Heraf er budgettering af EBIT som følger af tabel 19. 

  

Budgettering år 1-6

2018 2019 2020 2021 2022 2023

EBITDA 8,7% 12,9% 13,0% 13,2% 13,3% 13,5%

Afskrivninger 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

EBIT 5,7% 9,9% 10,0% 10,2% 10,3% 10,5%

Budgettering år 7-10 Terminalperiode

2024 2025 2026 2027 2028

EBIT-margin 13,6% 13,7% 13,9% 14,0% 14,0%

Afskrivninger 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

EBIT 10,6% 10,7% 10,9% 11,0% 11,0%

Tabel 23: Egen tilvirkning. 
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I det følgende foretages budgettering af Zebra A/S fremtidige finansielle resultater. Dette gøres for at kunne 
udarbejde proforma-regnskaber til brug for værdiansættelsen. 

6. Budgettering 
6.1. Budgetperiode 

Det er vurderet, at en budgetperiode på 10 år er passende, idet salgsvækstraten forventes at være stabil 
herefter. Herudover forventes der ikke systematiske afvigelser fra det budgetterede derefter. 

 

6.2. Budgetforudsætninger 

6.2.1. Salgsvækstrate 
Ledelsens udmelding er, at de forventer at åbne mellem 2 og 3 butikker om ugen fremover jf. afsnit 3.6.2.  

Nordamerika forventes af ledelsen at være det næste store marked. Som omtalt i afsnit 4.1. er der dog 
usikkerhed om det på grund af den igangværende handelskrig. Som omtalt forventes der helle ikke vækst i 
Storbritannien grundet BREXIT. Dog er vækstpotentialet stadig stort som følge af sociale forhold, der skaber 
store muligheder i fremtiden. Samtidig er det vurderet, at Europa stadig indeholder et vist vækstpotentiale i 
lande såsom Tyskland og Frankrig. Man er desuden i en fornuftig konkurrencesituation. Så selvom Zebra A/S 
mangler at bevise, at de kan lykkes med at etablere sig i Amerika, Asien og Afrika med succes – samt at dette 
ofte viser sig vanskeligt71 - forventes der at være vækst. 

Hertil kommer, at der er en begrænsning for, hvor hurtigt virksomheden kan vokse. Væksten skal kunne 
finansieres og den øvrige organisation skal kunne følge med.  

Ledelsens udmelding vurderes på baggrund af den strategiske analyse og ovenstående at være realistisk. Får 
man ikke succes med nye markeder, er der stadig vækstpotentiale i f.eks. Tyskland og Frankrig. På baggrund 
heraf budgetteres der med 130 nye butikker årligt i budgetperioden. Hertil forudsættes 0% vækst i 
eksisterende butikker. For terminalperioden budgetteres der med en salgsvækstrate på 2% årligt.  

Den heraf budgetterede vækst ses i tabel 24.   

                                                             
71 A. Sørensen, Morten. (2016) Nets: Stærke i Danmark er ofte svage i udlandet: Økonomisk Ugebrev, 2016. Fundet d. 
04/30/2018. 

Forventet vækst i omsætning

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Antal butikker 863                   993                   1.123                1.253                1.383                1.513                

Vækst # 15,1% 13,1% 11,6% 10,4% 9,4%

Forventet vækst i omsætning (fortsat) Terminalperiode

2023 2024 2025 2026 2027 2018

Antal butikker 1.643                1.773                1.903                2.033                2.163                2.206                

Vækst 8,6% 7,9% 7,3% 6,8% 6,4% 2,0%

Tabel 24: Egen tilvirkning. 
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6.2.2. Værdier fastsat under rentabilitetsanalysen 
Budgettering af EBIT-marginen, core andet driftsoverskud ift. salg, arbejdskapital primo ift. salg samt 
anlægskapital primo ift. salg foretages på baggrund af det fastlagte under rentabilitetsanalysen afsnit 5.3.  

 

6.2.3. Effektiv skatteprocent på EBIT 
Der er i opgaven afgrænset fra Zebra A/S’ faktiske skatteforhold. Som følge heraf gøres der brug af selskabs-
skattesatsen for 2018 udgørende 22%.72 

 

6.2.4. Netto finansielle forpligtelser ift. netto driftsaktiver 
Der er pr. 31.12.2016 og 31.12.2017 optaget bankgæld, som har 
forøget Zebra A/S’ gearing. Dette ses af figur 12, hvor netto 
finansielle forpligtelser primo (NFO) set i forhold til netto 
driftsaktiver primo (NDA) er steget markant i 2017 og 2018.  

Det vurderes, at denne vil blive nedbragt med overskud fra 
driften. Heraf forventes NFO ift. NDA at falde i niveau igen. 

Der budgetteres derfor med NFO ift. NDA på 0,5. 

 

                                                             
72 (11/13/2017). Satser og beløbsgrænser i selskabsskatteloven. Skatteministeriet. Fundet [04/30/2018]. På 
[http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/selskabsskatteloven]. 

Figur 12: Egen tilvirkning. 
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6.3. Delkonklusion 

Et udsnit af den endelige budgettering fremgår af tabel 25.  Den fulde budgettering inkl. historiske tal fremgår 
af bilag 13. De heraf udarbejdede proforma opgørelser fremgår af bilag 14. 

  

Budgettering år 1-6

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Salgsvækstrate 15,1% 13,1% 11,6% 10,4% 9,4% 8,6%

EBIT-margin 5,7% 9,9% 10,0% 10,2% 10,3% 10,5%

Effektiv skatteprocent på EBIT 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%

Primo arbejdskapital / salg 0,010                0,022                0,022                0,022                0,022                0,022                

Primo anlægskapital / salg 0,183                0,157                0,157                0,157                0,157                0,157                

NFF / NDA (primo) 0,890                0,500                0,500                0,500                0,500                0,500                

Budgettering år 7-10 Terminalperiode

2024 2025 2026 2027 2028

Salgsvækstrate 7,9% 7,3% 6,8% 6,4% 2,0%

EBIT-margin 10,6% 10,7% 10,9% 11,0% 11,0%

Effektiv skatteprocent på EBIT 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%

Primo arbejdskapital / salg 0,022                0,022                0,022                0,022                0,022                

Primo anlægskapital / salg 0,157                0,157                0,157                0,157                0,157                

NFF / NDA (primo) 0,500                0,500                0,500                0,500                0,500                

Tabel 25: Egen tilvirkning. 
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7. Værdiansættelse 
Værdiansættelsen af Zebra A/S udføres ved brug af RIDO-modellen. Til brug for værdiansættelsen er det 
nødvendigt at fastlægge en diskonteringsrente. Dette gøres derfor i det følgende afsnit. 

 

7.1. Fastsættelse af diskonteringsrente 

RIDO-metoden bruger WACC som diskonteringsrente, hvorfor WACC må fastsættes. Formlen for WACC er 

r =
V

V
∗ r +

V

V
∗ r  

hvor 

V  er markedsværdi af egenkapitalen 

V  er markedsværdi af virksomheden 

r  er ejernes afkastkrav 

V  er markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

r  er finansielle omkostninger efter skat i % (rente) 

Til beregning af WACC er det i henhold til ovenstående formel nødvendigt at fastlægge kapitalstrukturen, 
ejernes afkastkrav og finansielle omkostninger efter skat i %. Disse fastlægges under nærværende afsnit. 

 

7.1.1. Fastlæggelse af kapitalstrukturen 
I dette afsnit søges en fastlæggelse af Zebra A/S kapitalstruktur, idet det til brug for beregningen af WACC er 
nødvendigt at kende til V  samt V  og summen heraf V . 

Markedsværdien af virksomhedens netto finansielle forpligtelser V  fremgår af reformuleringen i bilag 10. 
Heraf fremgår det, at de netto finansielle forpligtelser udgør 992,9 mio. kr. pr. 31.12.2017. 

Markedsværdien af virksomhedens egenkapital V  vil for børsnoterede virksomheder let kunne identificeres 
som markedsværdien af selskabets aktier. Dette er dog ikke muligt for ikke-børsnoterede virksomheder, som 
Zebra A/S. Her er markedsværdien af virksomhedens egenkapital paradoksalt det, som en værdiansættelse 
søger at afklare. Heraf kendes markedsværdien naturligvis ikke. 

Ifølge medierne har Morgan Stanley, som står for den igangværende salgsproces, fastsat prisen til mellem 6 
og 10 mia. kr.73 Værdien af egenkapitalen forudsættes derfor i beregningerne at udgøre 8 mia. kr. Heraf: 

V  = 992,9 mio. kr. 

V  = 8.000,0 mio. kr. 

V  = 8.992,9 mio. kr. 

                                                             
73 Kongskov, Jesper. (2018) Kapitalfond hyrer storbank: Vil sælge Flying Tiger for seks milliarder kr.: Berlingske 
Business, 2018. 
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7.1.2. Fastlæggelse af ejernes afkastkrav 
Til beregning af ejernes afkastkrav gøres brug af CAPM teorien. Denne beregner det forventede afkastkrav 
for ejerne ud fra formlen r = r + β[E(r ) − r ] 

hvor 

r  er ejernes afkastkrav 

r  er den risikofrie rente 

β er beta (den systematiske risiko) 

E(r ) er det forventede afkast ved investering i markedsporteføljen 

E(r ) − r  er markedets risikopræmie 

 

7.1.2.1 Den risikofrie rente 
Den risikofrie rente r  er den rente, som investorerne kan opnå ved en risikofri investering. I praksis 
fastsættes denne som den effektive rente for 10-årige statsobligationer.74 

Idet Zebra A/S hovedsageligt opererer i Europa, er renten for 10-årige statsobligationer i eurozonen anvendt. 
Denne udgør jf. OECD 1,24% pr. 30.06.2018.75 

 

7.1.2.2. Den systematiske risiko 
Det er ikke muligt, at udlede Zebra A/S’ betaværdi direkte, idet 
de ikke er børsnoteret. Betaværdien fastlægges derfor i stedet 
på baggrund af betaværdierne for branchen.  

Aswath Damodaran beregner månedligt betaværdien inddelt i 
industrier og markeder. De for Zebra A/S relevante industrier i 
Europa er udvalgt og opsummeret i figur 13.  

Den gennemsnitlige betaværdi udgør afrundet 0,90. Denne beta 
vil blive anvendt i fastlæggelsen af WACC.  

 

7.1.2.3. Markedets risikopræmie 
Aswath Damodarans seneste opgørelse af markedets risikopræmie i Europa viser en risikopræmie på 6,01% 
jf. bilag 16. Denne er på niveau med opgørelser fra større revisionshuse f.eks. KPMG, der viser 5,50%.76  

Som følge af ovenstående fastsættes markedets risikopræmie til 6,01%. 

                                                             
74 Sørensen, Ole. (2012) Værdiansættelsesmodeller og kapitalomkostninger, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - 
en praktisk tilgang (4. udgave side 44). Gjellerup/Gads Forlag. 
75 Long-term interest rates. OECD Data. På [https://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm]. 
76 KPMG. (2018) Equity Market Risk Premium – Research Summary. På 
[https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/nl/pdf/2018/advisory/equity-market-risk-premium-research-
summary.pdf] 

Betaværdier efter industri

Industri Beta

Underholdning 0,91                  

Kontorartikler og service 0,82                  

Detail (generel) 0,90                  

Detail (specielle) 0,99                  

Gennemsnit 0,90                  

Figur 13: Opsummering af beregninger foretaget 
af Aswath Damodarans beregninger. Se bilag 16. 
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7.1.2.4. Opsummering 
På baggrund af ovenstående beregnes ejernes afkast ved CAPM som 

r = r + β[E(r ) − r ]  

r = 1,24% + 0,90 ∗ 6,01%  

r = 6,68%  

 

Ovenstående CAPM er beregnet ud fra branchens gennemsnitsværdier. Under kvalitetsanalysen afsnit 5.1. 
blev det konstateret, at der er særlig risiko ved Zebra A/S vedrørende fremtidige udgående pengestrømme 
til joint venture-partnere. Det vurderes derfor at ejernes afkastkrav for en investering i Zebra A/S, bør afvige 
fra ovenstående beregninger foretaget ud fra gennemsnitsbetragtninger. 

Følsomhedsanalysen af forpligtelsen til joint venture-partnernes put-optioner konstaterede, at en afvigelse 
mellem budget af EBITDA før særlige poster og det i fremtiden konstaterede EBITDA før særlige poster på 
30% vil medføre en skævvridning af forpligtelsen pr. 31.12.2017 på 103,0 mio. kr. Årsrapporterne giver ikke 
oplysninger, som gør det muligt at selvstændigt vurdere det bagvedliggende budget. Og ledelsen har qua 
regnskabspraksis mulighed for at påvirke budgettet. Dette bør derfor medføre øget afkastkrav fra ejerne. 

Tillige kommer, at oplysningerne vedrørende joint venture-partnerskaberne er begrænsede, hvilket 
medfører klare vanskeligheder og usikkerheder med budgetteringen af de fremtidige udgående 
pengestrømme til joint venture partnerne ved opkøb af deres ejerandele. Disse udgående pengestrømme er 
et væsentligt element af værdiskabelsen, idet langt størstedelen af nyåbnede butikker sker gennem joint 
venture-modellen. Der er derfor en vis usikkerhed vedrørende fremtidig værdiskabelse, hvilket tillige bør 
medføre øget afkastkrav. 

Som følge heraf vurderes det, at der skal tillægges et særligt risikotillæg på 2,0% således at r = 8,68% 

 

7.1.3. Fastlæggelse af finansielle omkostninger efter skat i % 
Til brug for estimering af finansielle forpligtelsers afkastkrav er der taget udgangspunkt i den rente efter skat, 
som virksomheden ifølge vækstanalysen låner penge til i 2017 (se bilag 15). Denne udgør 5,18%. 

 

7.1.4. Delkonklusion 
Jf. nedenfor er WACC beregnet til 8,29%. Denne vil blive anvendt i værdiansættelsen. 

 

r = ∗ r + ∗ r   

r =
. ,

. ,
∗ 8,68% +

,

. ,
∗ 5,18%  

r = 7,72% + 0,57%  

r = 8,29%  
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7.2. Værdiansættelse af egenkapitalen 

Der er på baggrund af proforma opgørelserne i bilag 14 udarbejdet en værdiansættelse ved brug af RIDO-
modellen. Denne værdiansættelsen fremgår af nedenstående figur 14.  

Værdiansættelsen viser en værdi af egenkapitalen for Zebra A/S udgørende 10.311,8 mio. kr. 

Ovenstående værdi er eksklusiv fratrækning af nutidsværdien af udgående pengestrømme til joint venture 
partnere, som vil blive fastlagt under næste afsnit. 

 

 

 

 

  

Forudsætninger for RIDO modellen

WACC 8,29%

Budgettering år 1-6

DKKm 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Driftsoverskud 257,4                505,7                572,0                640,0                709,7                780,9                

Netto driftsaktiver primo 1.115,5             1.171,0             1.306,5             1.442,1             1.577,6             1.713,2             

Residualindkomst 165,0                408,6                463,7                520,5                578,9                638,9                

Nutidsværdi 
residualindkomst

152,3                348,4                365,2                378,5                388,7                396,2                

Budgettering år 7-10 Terminalår

DKKm 2024 2025 2026 2027 2028

Driftsoverskud 853,8                928,3                1.004,4             1.082,2             1.103,8             

Netto driftsaktiver primo 1.848,7             1.984,3             2.119,8             2.255,4             2.300,5             

Residualindkomst 700,5                763,8                828,7                895,2                913,1                

Nutidsværdi 
residualindkomst

401,2                403,9                404,7                403,7                380,2                

Værdiansættelse

DKKm

Nutidsværdi budgetperiode 3.642,8             

Nutidsværdi terminalværdi 6.546,4             

Værdi af virksomheden 11.304,7           

Netto finansielle forpligtelser 992,9                

Værdi af egenkapital 10.311,8           

Figur 14: Egen tilvirkning. 
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7.3. Udgående pengestrømme til joint venture partnere 

Som omtalt under kvalitetsanalysens afsnit 5.1.3.3. vil fremtidige udgående pengestrømme til joint venture-
partnere blive budgetteret og værdiansat særskilt. 

Oplysningerne i Zebra A/S’ årsrapporter er utilstrækkelige til brug for en sådan værdiansættelse. 

Til brug for en værdiansættelse af de fremtidige udgående pengestrømme til joint venture-partnere mangler 
der oplysning om den forventede og/eller historiske timing af optionsudnyttelsen fra Zebra A/S’ side. 

Samtidig mangler der oplysninger om den kontraktligt fastsatte multipel i call- og put-optionerne. 

Herudover blev det under afsnit 5.1.3.3 konstateret, at udbytte til joint venture partnere indregnes direkte 
på egenkapitalen. Det kan heraf konstateres, at den løbende overskudsdeling med joint venture partnerne i 
deres ejerperiode ikke indgår i gældsforpligtelsen eller lønomkostningerne. Denne vil derfor skulle medtages 
i værdiansættelsen af fremtidige cash flows til joint venture partnerne. Det er ikke muligt på baggrund af 
oplysningerne fra Zebra A/S at fastsætte, hvor meget fremtidige overskudsdelinger vil udgøre. 

Ovenstående vanskeliggør en fastlæggelse af de fremtidige udgående pengestrømme til joint venture-
partnere. En helt præcis værdiansættelse er ikke muligt på baggrund af informationerne, hvorfor enhver 
værdiansættelse vil være med risiko for yderligere støj til værdiansættelsen.  

Der laves derfor en simpel værdiansættelse af fremtidige cash flows med følgende forudsætninger: 

 Samtlige nyåbnede butikker indgår i joint venture partnerskab 
 Udnyttelse af call-optioner samt betaling herfor sker samme år som åbning 
 Prisen for udnyttelse af call-optioner udgør pr. butik ca. 2,0 mio. kr. i henhold til afsnit 5.1.3.3.6. 
 Kalkulationsrenten er den samme, som den beregnede WACC under afsnit 7.1. 

At samtlige nyåbnede butikker indgår i joint venture-partnerskaber samt udnyttelse af call-optioner med 
betaling herfor samme år som åbning medfører en overvurdering af de fremtidige pengestrømme til joint 
venture-partnerne. 

Udeladelse af at tage højde for overskudsdeling i de år, hvor driftsselskaberne er under delt ejerskab, har 
modsatte effekt – det medfører en undervurdering af de fremtidige udgående pengestrømme til joint 
venture-partnerne. 

Det vurderes, at ovenstående overvurdering er større end undervurderingen, særligt fordi der fortsat vil ske 
åbning af nye butikker i lande med driftsselskaber under 100% ejerskab.  

Ovenstående forudsætninger samt manglen af oplysninger til værdiansættelsen betyder, at man bør følge et 
forsigtighedsprincip. 
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Værdiansættelsen på baggrund af det på foregående side beskrevne fremgår af figur 15. Denne fastsætter 
værdien af fremtidige udgående pengestrømme til joint venture-partnere til 2.751,8 mio. kr. 

Værdien pr. balancedagen er reguleret således, at denne følger indregning af Zebra A/S call-optioner fremfor 
joint venture partnernes put-optioner. Beløbet er beregnet som det rapporterede beløb i årsrapporten med 
343,4 mio. kr. ganget med afrundet faktor 1,2. Faktoren svarer til forholdet mellem den i afsnit 5.1.3.3.5. 
estimerede multipel i joint venture partnernes put-optioner og den i afsnit 5.1.3.3.6. estimerede multipel i 
Zebra A/S’ call-optioner. Heraf fås 409,5 mio. kr. 

 

 

 

 

Til brug for beregning tidligere udledt i opgaven:

WACC 8,29%

Handelspris pr. butik 2,0                   

Forhold mellem multipel i call- og putoptioner 1,2                   

Budgetperiode

DKKm 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Antal butikker 993,0                1.123,0             1.253,0             1.383,0             1.513,0             1.643,0             

Nye butikker 130,0                130,0                130,0                130,0                130,0                130,0                

Gældsforpligtelse 260,0                260,0                260,0                260,0                260,0                260,0                

Nutidsværdi af samlet 
udgående pengestrøm til 
joint venture partnere

240,1                221,7                204,7                189,1                174,6                161,2                

Budgetperiode Terminalperiode

DKKm 2024 2025 2026 2027 2028

Antal butikker 1.773,0             1.903,0             2.033,0             2.163,0             2.206,3             

Nye butikker 130,0                130,0                130,0                130,0                43,3                  

Gældsforpligtelse 260,0                260,0                260,0                260,0                86,5                  

Nutidsværdi af samlet 
udgående pengestrøm til 
joint venture partnere

148,9                137,5                127,0                117,2                36,0                  

Værdiansættelse

DKKm

Pr. balancedagen 409,5                

Nutidsværdi budgetperiode 1.722,0             

Nutidsværdi terminalværdi 620,3                

Samlet værdi 2.751,8             

Figur 15: Egen tilvirkning. 
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7.4. Værdien af den ordinære egenkapital 

I figur 16 nedenfor er værdien af egenkapitalen beregnet under afsnit 7.2. fratrukket værdien af fremtidige 
pengestrømme til joint venture partnerne beregnet under afsnit 7.3. Heraf fremkommer værdien af Zebra 
A/S’ ordinære egenkapital. Værdien af Zebra A/S’ ordinære egenkapital udgør 7.560,0 mio. kr. ved de givne 
forudsætninger under budgetteringen og foregående afsnit 7.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Værdiansættelse

DKKm

Værdi af virksomheden 11.304,7           

Netto finansielle forpligtelser 992,9                

Værdi af egenkapital 10.311,8           

Joint venture partnere 2.751,8             

Værdi af ordinær egenkapital 7.560,0             

Figur 16: Egen tilvirkning. 
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7.5. Følsomhedsanalyse 

En værdiansættelse giver ikke en værdi, som man 
kan sætte to streger under og som objektivt set er 
helt korrekt. Værdien vil være forskellig afhængigt 
af, hvilke forudsætninger der lægges til grund for 
budgetteringen og heraf værdiansættelsen. 

Af tabel 26 fremgår følsomhedsanalyse af værdien 
af Zebra A/S ordinære egenkapital ved ændring af 
de væsentligste forudsætninger. Dette muliggør at 
se, i hvilken grad resultatet vil være et andet under 
andre forudsætninger. 

Den øverste følsomhedsanalyse analyserer de to 
væsentligste forudsætninger for værdien som 
helhed. Disse er WACC og den konstante vækst i 
terminalperioden. Som det ses er værdien særligt 
følsom overfor ændringer i WACC. 

Den midterste følsomhedsanalyse analyserer de to 
væsentligste forudsætninger i værdien af budget- 
og terminalperioden. Disse er EBIT-margin samt 
salgsvækstraten. Som det ses er værdien særligt 
følsom overfor ændringer i EBIT-margin. 

Den nederste følsomhedsanalyse analyserer de to 
væsentligste forudsætninger for nutidsværdien af 
udgående pengestrømme til partnere. Som det ses 
er værdien af den ordinære egenkapital kraftigt 
påvirket heraf. Dette understreger væsentligheden 
af de manglende oplysninger ift. multiple i Zebra 
A/S’ call-optioner.  

7.560,0         0,0% 2,0% 4,0%

5,3% 13.281,2           18.668,7         40.763,1         

6,3% 10.250,6           13.179,9         21.226,3         

7,3% 8.098,6             9.816,1           13.621,9         

8,3% 6.503,5             7.560,0           9.601,6           

9,3% 5.282,3             5.952,7           7.129,9           

10,3% 4.323,5             4.757,0           5.466,4           

11,3% 3.555,3             3.838,3           4.276,6           

7.560,0         -2,0% 0,0% 2,0%

-3,0% 3.073,7             4.565,4           6.057,2           

-2,0% 3.611,1             5.316,0           7.020,9           

-1,0% 4.302,4             6.280,1           8.257,7           

0,0% 5.221,3             7.560,0           9.898,6           

1,0% 6.497,4             9.335,3           12.173,3         

2,0% 8.381,1             11.953,3         15.525,6         

3,0% 11.427,0           16.183,2         20.939,4         

7.560,0         0,0% 2,0% 4,0%

0,5               7.795,0             9.316,7           12.257,3         

1,0               7.364,5             8.731,1           11.372,0         

1,5               6.934,0             8.145,6           10.486,8         

2,0               6.503,5             7.560,0           9.601,6           

2,5               6.073,0             6.974,4           8.716,3           

3,0               5.642,5             6.388,8           7.831,1           

3,5               5.212,0             5.803,2           6.945,8           

Følsomhedsanalyse af værdien af den ordinære egenkapital 
for Zebra A/S ved ændring af WACC lodret og konstant 
vækst fra terminalåret 2028 og frem vandret

Følsomhedsanalyse af værdien af den ordinære egenkapital 
for Zebra A/S ved ændring af EBIT-margin i budgetperioden 
og terminalåret i X procentpoint for hvert enkelt år lodret og 
ændring af salgsvækstrate for budgetperioden og 
terminalåret i X procentpoint for hvert enkelt år vandret

Følsomhedsanalyse af værdien af den ordinære egenkapital 
for Zebra A/S ved ændring af pris pr. butik ift. udgående 
pengestrømme til joint venture partnere lodret og konstant 
vækst fra terminalåret 2018 og frem vandret

Tabel 26: Egen tilvirkning. 
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8. Konklusion 
På baggrund af opgaven kan det konkluderes, at de sociale forhold er en stor mulighed for Zebra A/S. Med 
butikker på højt befærdede gader og indkøbscentre i byerne, betyder en stigende urbanisering kombineret 
med større verdensbefolkning og middelklasse en større og større potentiel kundegruppe. 

BREXIT, handelskrig med USA og andre politiske faktorer kan dog skabe usikkerhed omkring væksten. 

Zebra A/S’ konkurrencesituation kan konkluderes at være middel og forventes stabil. 

Virksomheden har valgt at outsource alle primære aktiviteter med undtagelse af design af produkterne, som 
er en af virksomhedens klareste kernekompetencer. Herudover fokuseres der på at udvikle butikskonceptet 
og det maskinrum, som understøtter butikkernes drift. 

Tillige kan det på baggrund af opgaven konkluderes, at Zebra A/S’ forretningsmodel med joint venture-
partnerskaber slører værdiskabelsen væsentligt som følge af regnskabsreglerne i IFRS. Analytiker er som 
følge heraf nødt til at foretage omfattende forudsætninger med et begrænset grundlag. Det er i opgaven 
vurderet, at usikkerheden som følge heraf bør medføre øget forsigtighed og afkastkrav. 

Det kan også konkluderes, at de dårlige finansielle resultater for Zebra A/S i 2016 og 2017 skyldes særlige 
forhold omkring den daværende ledelse. Der blev satset forkert og virksomheden mistede fokus. 

Værdiansættelsen viser, at Zebra A/S på baggrund af de foretagne forudsætninger er 7.560,0 mio. kr. værd. 
Beløbet ligger tæt op af det beløb, som en række kapitalfonde ifølge medierne har tilbudt EQT for Zebra A/S. 

Beløbet er ca. 2,5 mia. kr. mindre end EQT håber på at kunne sælge selskabet for iht. opgavens indledning. 
Følsomhedsanalysen viser, at værdien vil ændre sig til lige knap 10,0 mia. kr. ved en kalkulationsrente på 
7,29% i stedet for de anvendte 8,29%. Herudover vil en vækst på 2% højere end det forudsatte i alle årene 
inkl. terminalåret tillige medføre en værdi på lige knap 10,0 mia. kr. Ligesom en forudsætning om lidt højere 
EBIT-margin vil kunne medføre dette. Som følge heraf kan det konkluderes, at EQTs ønskede salgspris på 10 
mia. kr. ikke er totalt urealistisk og grådigt, men et udtryk for andre, mere optimistiske forudsætninger. 
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Bilag 1: Antal indbyggere pr. butik på etablerede markeder 
 

 

 

Antal butikker i de pågældende byer er fundet på Zebra A/S’ hjemmeside den 12. april 2018 kl. 15:00.77 

Kilder for de enkelte byers antal indbyggere i byområdet oplistes nedenfor. 

København, Odense og Aarhus: Danmarks største byer. Wikipedia. Fundet [04/12/2018]. På 
[https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_st%C3%B8rste_byer]. 

Stockholm: Stockholm. Wikipedia. Fundet [04/12/2018]. På [https://da.wikipedia.org/wiki/Stockholm]. 

Oslo: Oslo. Wikipedia. Fundet [04/12/2018]. På [https://da.wikipedia.org/wiki/Oslo]. 

Rom og Milano: List of cities in Italy. Wikipedia. Fundet [04/12/2018]. På 
[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Italy]. 

London: London. Wikipedia. Fundet [04/12/2018]. På [https://da.wikipedia.org/wiki/London]. 

Madrid: Madrid. Wikipedia. Fundet [04/12/2018]. På [https://da.wikipedia.org/wiki/Madrid]. 

Barcelona: Barcelona. Wikipedia. Fundet [04/12/2018]. På [https://da.wikipedia.org/wiki/Barcelona]. 

 

  

                                                             
77 Find butik. Flying Tiger Copenhagen. Fundet [04/30/2018]. På [https://dk.flyingtiger.com/da-DK/find-store]. 

Antal indbyggere pr. butik på etablerede markeder

By Indbyggere
Antal butikker 

i byområdet
Indbyggere 

pr. butik

København 1.295.686          17                    76.217              

Odense 176.683            3                      58.894              

Aarhus 269.022            5                      53.804              

Stockholm 1.515.017          12                    126.251            

Oslo 957.709            21                    45.605              

Rom 2.873.494          19                    151.237            

Milano 1.351.562          20                    67.578              

London 9.000.000          27                    333.333            

Madrid 3.215.633          20                    160.782            

Barcelona 1.605.602          14                    114.686            

Gennemsnit 118.839            
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Bilag 2: Regnskabsmæssig udvikling ved forskellige regnskabspraksis 
 

 

 

Forudsætninger

Årligt butiksoverskud (50%) 0,5                   

Multipel call-optioner 4,0                   

Multipel put-optioner 3,4                   

Minoritetsinteresser

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                       1,0                       1,0                       

(0,5)                  (0,5)                  (0,5)                  (0,5)                  (0,5)                  (0,5)                  (0,5)                  (0,5)                      (0,5)                      (0,5)                      

0,5                   0,5                   0,5                   0,5                   0,5                   0,5                   0,5                   0,5                       0,5                       0,5                       

Egenkapital ekskl. minoriteter 0,5                   1,0                   1,5                   2,0                   2,5                   3,0                   3,5                   4,0                       4,5                       5,0                       

Minoritetsinteresser 0,5                   1,0                   1,5                   2,0                   2,5                   3,0                   3,5                   4,0                       4,5                       5,0                       

Joint venture partnernes put-optioner

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                       1,0                       1,0                       

(3,4)                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                       -                       

(2,4)                  1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                       1,0                       1,0                       

Egenkapital (2,4)                  (1,4)                  (0,4)                  0,6                   1,6                   2,6                   3,6                   4,6                       5,6                       6,6                       

Gældsforpligtelse 3,4                   3,4                   3,4                   3,4                   3,4                   3,4                   3,4                   3,4                       3,4                       3,4                       

Zebra A/S' call-optioner

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                       1,0                       1,0                       

(4,0)                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                       -                       

(3,0)                  1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                   1,0                       1,0                       1,0                       

Egenkapital (3,0)                  (2,0)                  (1,0)                  -                   1,0                   2,0                   3,0                   4,0                       5,0                       6,0                       

Gældsforpligtelse 4,0                   4,0                   4,0                   4,0                   4,0                   4,0                   4,0                   4,0                       4,0                       4,0                       

Resultat

Resultat

Årets resultat

Minoritetsinteresser

Årets resultat

Regulering gældsforpligtelse

Resultat

Årets resultat

Regulering gældsforpligtelse
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Bilag 3: Totalindkomstopgørelser 
 

 

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nettoomsætning 1.100,2             1.710,9             2.464,2             3.571,7             4.274,0             5.032,3             

Vareforbrug (440,2)               (675,1)               (934,3)               (1.344,8)            (1.696,2)            (1.980,7)            

Bruttoresultat 660,0                1.035,8             1.529,9             2.226,9             2.577,8             3.051,6             

Andre eksterne omkostninger (227,8)               (373,4)               (531,7)               (800,6)               (1.097,8)            (1.349,1)            

Personaleomkostninger (267,3)               (420,1)               (634,0)               (928,5)               (1.111,8)            (1.331,3)            

Anden indkomst -                   -                   -                   -                   -                   8,8                   

Af- og nedskrivninger (27,3)                 (48,0)                 (77,7)                 (113,4)               (167,9)               (220,8)               

Resultat af primær drift 
før særlige poster

137,6                194,3                286,5                384,4                200,3                159,2                

Særlige poster (5,2)                  29,6                  -                   (40,7)                 (13,6)                 (70,0)                 

Resultat af primær drift 132,4                223,9                286,5                343,7                186,7                89,2                  

Andel af resultat efter 
skat i joint ventures

-                   0,5                   5,0                   (14,7)                 (13,3)                 (6,7)                  

Finansielle indtægter 0,6                   1,2                   1,8                   6,1                   3,1                   1,0                   

Finansielle omkostninger (13,0)                 (37,9)                 (34,0)                 (43,8)                 (47,7)                 (57,8)                 

Resultat før skat 120,0                187,7                259,3                291,3                128,8                25,7                  

Skat af årets resultat (31,2)                 (40,0)                 (63,6)                 (81,5)                 (46,7)                 (21,6)                 

Årets resultat 88,8                  147,7                195,7                209,8                82,1                  4,1                   

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Årets resultat 88,8                  147,7                195,7                209,8                82,1                  4,1                   

 Poster der kan reklassificeres til årets resultat

Kursregulering af 
udenlandske enheder

0,3                   (0,3)                  3,2                   1,2                   (13,0)                 2,1                   

Værdiregulering af 
sikringsinstrumenter

-                   (12,5)                 52,4                  (36,5)                 40,7                  (69,4)                 

Skat af anden totalindkomst -                   3,0                   (12,5)                 8,6                   (8,9)                  15,3                  

Anden totalindkomst 
efter skat

0,3                   (9,8)                  43,1                  (26,7)                 18,8                  (52,0)                 

Årets totalindkomst 89,1                  137,9                238,8                183,1                100,9                (47,9)                 

Resultatopgørelse

Totalindkomstopgørelse
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Bilag 4: Balancer før korrektioner 
 

 

  

DKKm 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Goodwill 12,5                  12,5                  12,5                  15,9                  15,9                  15,9                  

Lejerettigheder 19,2                  23,4                  27,9                  33,6                  41,8                  42,4                  

Varemærker -                   -                   1,1                   1,0                   0,9                   0,6                   

Licenser og software -                   -                   14,6                  24,8                  70,1                  207,4                

Udviklingsprojekter -                   -                   1,2                   47,1                  105,6                19,2                  

Immaterielle anlægsaktiver 31,7                  35,9                  57,3                  122,4                234,3                285,5                

Indretning af lejede lokaler 52,6                  86,4                  134,4                261,9                341,8                373,8                

Andre anlæg, drifts-
materiel og inventar

16,5                  27,5                  39,1                  60,0                  66,1                  65,0                  

Butiksinventar 55,0                  95,6                  122,7                174,0                197,7                192,0                

Materielle anlægsaktiver 124,1                209,5                296,2                495,9                605,6                630,8                

Kapitalandele i joint ventures -                   40,7                  45,5                  31,2                  30,5                  26,1                  

Deposita 16,0                  19,6                  32,6                  61,2                  76,5                  88,7                  

Udskudt skat 2,6                   6,1                   15,9                  24,0                  67,6                  144,2                

Andre anlægsaktiver 18,6                  66,4                  94,0                  116,4                174,6                259,0                

Anlægsaktiver 174,4                311,8                447,5                734,7                1.014,5             1.175,3             

Varebeholdninger 253,0                368,7                719,1                713,1                948,2                1.012,3             

Tilgodehavende selskabsskat 0,8                   4,5                   10,3                  10,0                  14,8                  9,5                   

Andre tilgodehavender 20,3                  21,8                  67,2                  59,6                  123,0                51,5                  

Forudbetalinger 27,6                  24,9                  49,4                  62,8                  76,6                  80,2                  

Tilgodehavender 48,7                  51,2                  126,9                132,4                214,4                141,2                

Likvide beholdninger 104,5                198,0                262,4                429,7                566,4                519,6                

Omsætningsaktiver 406,2                617,9                1.108,4             1.275,2             1.729,0             1.673,1             

Aktiver i alt 580,6                929,7                1.555,9             2.009,9             2.743,5             2.848,4             

Balance
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DKKm 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Aktiekapital 0,5                   0,5                   0,5                   0,5                   0,5                   0,5                   

Andre reserver 0,3                   (9,5)                  33,6                  6,9                   25,7                  (26,3)                 

Overført overskud (2,6)                  22,5                  (133,6)               (137,7)               (49,8)                 (195,0)               

Egenkapital (1,8)                  13,5                  (99,5)                 (130,3)               (23,6)                 (220,8)               

Bankgæld 7,5                   5,8                   150,0                31,9                  944,5                1.047,2             

Hensættelse til køb af ikke-
kontrollerende interesser

234,0                363,5                638,5                647,6                377,9                343,4                

Finansielle leasingforpligtelser -                   -                   7,0                   9,2                   11,9                  10,4                  

Reetableringsforpligtelser 
for butikslejemål

-                   -                   -                   9,5                   20,3                  20,3                  

Henstående vederlag -                   -                   -                   31,9                  150,9                120,3                

Lejeincitamenter -                   -                   -                   48,1                  65,3                  67,1                  

Udskudt skat 0,5                   1,0                   17,8                  7,3                   8,6                   7,5                   

Andre langfristede 
gældsforpligtelser

-                   -                   -                   8,5                   15,9                  22,0                  

Langfristede 
gældsforpligtelser

242,0                370,3                813,3                794,0                1.595,3             1.638,2             

Kortfristet del af langfristede 
gældsforpligtelser

7,5                   8,3                   -                   -                   -                   -                   

Bankgæld 110,2                179,6                228,4                437,3                50,1                  49,8                  

Hensættelse til køb af ikke-
kontrollerende interesser

-                   -                   66,3                  203,1                112,4                9,1                   

Reetableringsforpligtelser 
for butikslejemål

-                   -                   -                   -                   0,4                   15,7                  

Gæld til ikke-
kontrollerende interesser

6,9                   16,5                  28,4                  40,0                  45,3                  45,0                  

Finansielle leasingforpligtelser -                   -                   3,8                   5,4                   7,6                   8,2                   

Leverandørgæld 69,0                  127,2                232,7                293,5                511,5                529,7                

Henstående vederlag -                   -                   -                   -                   5,9                   267,5                

Lejeincitamenter -                   -                   -                   12,5                  15,3                  20,6                  

Gæld til relaterede parter 0,3                   -                   -                   -                   -                   -                   

Finansielle instrumenter -                   -                   -                   -                   -                   45,7                  

Anden gæld 113,7                185,4                232,4                313,0                384,1                415,1                

Skyldig selskabsskat 32,8                  28,9                  50,1                  41,4                  39,2                  24,6                  

Kortfristede 
gældsforpligtelser

340,4                545,9                842,1                1.346,2             1.171,8             1.431,0             

Gældsforpligtelser 582,4                916,2                1.655,4             2.140,2             2.767,1             3.069,2             

Passiver i alt 580,6                929,7                1.555,9             2.009,9             2.743,5             2.848,4             

Balance (fortsat)
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Bilag 5: Balancer før korrektioner i % 
 

 

  

DKKm 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Goodwill 2,2% 1,3% 0,8% 0,8% 0,6% 0,6%

Lejerettigheder 3,3% 2,5% 1,8% 1,7% 1,5% 1,5%

Varemærker 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Licenser og software 0,0% 0,0% 0,9% 1,2% 2,6% 7,3%

Udviklingsprojekter 0,0% 0,0% 0,1% 2,3% 3,8% 0,7%

Immaterielle anlægsaktiver 5,5% 3,9% 3,7% 6,1% 8,5% 10,0%

Indretning af lejede lokaler 9,1% 9,3% 8,6% 13,0% 12,5% 13,1%

Andre anlæg, drifts-
materiel og inventar

2,8% 3,0% 2,5% 3,0% 2,4% 2,3%

Butiksinventar 9,5% 10,3% 7,9% 8,7% 7,2% 6,7%

Materielle anlægsaktiver 21,4% 22,5% 19,0% 24,7% 22,1% 22,1%

Kapitalandele i joint ventures 0,0% 4,4% 2,9% 1,6% 1,1% 0,9%

Deposita 2,8% 2,1% 2,1% 3,0% 2,8% 3,1%

Udskudt skat 0,4% 0,7% 1,0% 1,2% 2,5% 5,1%

Andre anlægsaktiver 3,2% 7,1% 6,0% 5,8% 6,4% 9,1%

Anlægsaktiver 30,0% 33,5% 28,8% 36,6% 37,0% 41,3%

Varebeholdninger 43,6% 39,7% 46,2% 35,5% 34,6% 35,5%

Tilgodehavende selskabsskat 0,1% 0,5% 0,7% 0,5% 0,5% 0,3%

Andre tilgodehavender 3,5% 2,3% 4,3% 3,0% 4,5% 1,8%

Forudbetalinger 4,8% 2,7% 3,2% 3,1% 2,8% 2,8%

Tilgodehavender 8,4% 5,5% 8,2% 6,6% 7,8% 5,0%

Likvide beholdninger 18,0% 21,3% 16,9% 21,4% 20,6% 18,2%

Omsætningsaktiver 70,0% 66,5% 71,2% 63,4% 63,0% 58,7%

Aktiver i alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Balance
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DKKm 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Aktiekapital 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Andre reserver 0,1% -1,0% 2,2% 0,3% 0,9% -0,9%

Overført overskud -0,4% 2,4% -8,6% -6,9% -1,8% -6,8%

Egenkapital -0,3% 1,5% -6,4% -6,5% -0,9% -7,8%

Bankgæld 1,3% 0,6% 9,6% 1,6% 34,4% 36,8%

Hensættelse til køb af ikke-
kontrollerende interesser

40,3% 39,1% 41,0% 32,2% 13,8% 12,1%

Finansielle leasingforpligtelser 0,0% 0,0% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4%

Reetableringsforpligtelser 
for butikslejemål

0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,7% 0,7%

Henstående vederlag 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 5,5% 4,2%

Lejeincitamenter 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 2,4% 2,4%

Udskudt skat 0,1% 0,1% 1,1% 0,4% 0,3% 0,3%

Andre langfristede 
gældsforpligtelser

0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,6% 0,8%

Langfristede 
gældsforpligtelser

41,7% 39,8% 52,3% 39,5% 58,1% 57,5%

Kortfristet del af langfristede 
gældsforpligtelser

1,3% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Bankgæld 19,0% 19,3% 14,7% 21,8% 1,8% 1,7%

Hensættelse til køb af ikke-
kontrollerende interesser

0,0% 0,0% 4,3% 10,1% 4,1% 0,3%

Reetableringsforpligtelser 
for butikslejemål

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%

Gæld til ikke-
kontrollerende interesser

1,2% 1,8% 1,8% 2,0% 1,7% 1,6%

Finansielle leasingforpligtelser 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%

Leverandørgæld 11,9% 13,7% 15,0% 14,6% 18,6% 18,6%

Henstående vederlag 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 9,4%

Lejeincitamenter 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,6% 0,7%

Gæld til relaterede parter 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finansielle instrumenter 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6%

Anden gæld 19,6% 19,9% 14,9% 15,6% 14,0% 14,6%

Skyldig selskabsskat 5,6% 3,1% 3,2% 2,1% 1,4% 0,9%

Kortfristede 
gældsforpligtelser

58,6% 58,7% 54,1% 67,0% 42,7% 50,2%

Gældsforpligtelser 100,3% 98,5% 106,4% 106,5% 100,9% 107,8%

Passiver i alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Balance (fortsat)
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Bilag 6: Korrektioner til balancer 
 

 

DKKm 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Overført overskud 234,0                363,5                638,5                647,6                377,9                343,4                

Egenkapital 234,0                363,5                638,5                647,6                377,9                343,4                

Hensættelse til køb af ikke-
kontrollerende interesser

(234,0)               (363,5)               (638,5)               (647,6)               (377,9)               (343,4)               

Langfristede 
gældsforpligtelser

(234,0)               (363,5)               (638,5)               (647,6)               (377,9)               (343,4)               

Gældsforpligtelser (234,0)               (363,5)               (638,5)               (647,6)               (377,9)               (343,4)               

Passiver i alt -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Korrektioner af balancen
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Bilag 7: Balancer efter korrektioner 
 

 

DKKm 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Goodwill 12,5                  12,5                  12,5                  15,9                  15,9                  15,9                  

Lejerettigheder 19,2                  23,4                  27,9                  33,6                  41,8                  42,4                  

Varemærker -                   -                   1,1                   1,0                   0,9                   0,6                   

Licenser og software -                   -                   14,6                  24,8                  70,1                  207,4                

Udviklingsprojekter -                   -                   1,2                   47,1                  105,6                19,2                  

Immaterielle anlægsaktiver 31,7                  35,9                  57,3                  122,4                234,3                285,5                

Indretning af lejede lokaler 52,6                  86,4                  134,4                261,9                341,8                373,8                

Andre anlæg, drifts-
materiel og inventar

16,5                  27,5                  39,1                  60,0                  66,1                  65,0                  

Butiksinventar 55,0                  95,6                  122,7                174,0                197,7                192,0                

Materielle anlægsaktiver 124,1                209,5                296,2                495,9                605,6                630,8                

IIA Kapitalandele i joint ventures -                   40,7                  45,5                  31,2                  30,5                  26,1                  

IIA Deposita 16,0                  19,6                  32,6                  61,2                  76,5                  88,7                  

IIA Udskudt skat 2,6                   6,1                   15,9                  24,0                  67,6                  144,2                

Andre anlægsaktiver 18,6                  66,4                  94,0                  116,4                174,6                259,0                

Anlægsaktiver 174,4                311,8                447,5                734,7                1.014,5             1.175,3             

Varebeholdninger 253,0                368,7                719,1                713,1                948,2                1.012,3             

IA Tilgodehavende selskabsskat 0,8                   4,5                   10,3                  10,0                  14,8                  9,5                   

IA Andre tilgodehavender 20,3                  21,8                  67,2                  59,6                  123,0                51,5                  

IA Forudbetalinger 27,6                  24,9                  49,4                  62,8                  76,6                  80,2                  

Tilgodehavender 48,7                  51,2                  126,9                132,4                214,4                141,2                

Likvide beholdninger 104,5                198,0                262,4                429,7                566,4                519,6                

Omsætningsaktiver 406,2                617,9                1.108,4             1.275,2             1.729,0             1.673,1             

Aktiver i alt 580,6                929,7                1.555,9             2.009,9             2.743,5             2.848,4             

Balance
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DKKm 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Aktiekapital 0,5                   0,5                   0,5                   0,5                   0,5                   0,5                   

Andre reserver 0,3                   (9,5)                  33,6                  6,9                   25,7                  (26,3)                 

Overført overskud 231,4                386,0                504,9                509,9                328,1                148,4                

Egenkapital 232,2                377,0                539,0                517,3                354,3                122,6                

FP Bankgæld 7,5                   5,8                   150,0                31,9                  944,5                1.047,2             

Hensættelse til køb af ikke-
kontrollerende interesser

-                   -                   -                   -                   -                   -                   

FP Finansielle leasingforpligtelser -                   -                   7,0                   9,2                   11,9                  10,4                  

IIF
Reetableringsforpligtelser 
for butikslejemål

-                   -                   -                   9,5                   20,3                  20,3                  

FP Henstående vederlag -                   -                   -                   31,9                  150,9                120,3                

IIF Lejeincitamenter -                   -                   -                   48,1                  65,3                  67,1                  

IIF Udskudt skat 0,5                   1,0                   17,8                  7,3                   8,6                   7,5                   

IIF
Andre langfristede 
gældsforpligtelser

-                   -                   -                   8,5                   15,9                  22,0                  

Langfristede 
gældsforpligtelser

8,0                   6,8                   174,8                146,4                1.217,4             1.294,8             

FP
Kortfristet del af langfristede 
gældsforpligtelser

7,5                   8,3                   -                   -                   -                   -                   

FP Bankgæld 110,2                179,6                228,4                437,3                50,1                  49,8                  

FP
Hensættelse til køb af ikke-
kontrollerende interesser

-                   -                   66,3                  203,1                112,4                9,1                   

IF
Reetableringsforpligtelser 
for butikslejemål

-                   -                   -                   -                   0,4                   15,7                  

IF
Gæld til ikke-
kontrollerende interesser

6,9                   16,5                  28,4                  40,0                  45,3                  45,0                  

FP Finansielle leasingforpligtelser -                   -                   3,8                   5,4                   7,6                   8,2                   

Leverandørgæld 69,0                  127,2                232,7                293,5                511,5                529,7                

FP Henstående vederlag -                   -                   -                   -                   5,9                   267,5                

IF Lejeincitamenter -                   -                   -                   12,5                  15,3                  20,6                  

IF Gæld til relaterede parter 0,3                   -                   -                   -                   -                   -                   

IF Finansielle instrumenter -                   -                   -                   -                   -                   45,7                  

IF Anden gæld 113,7                185,4                232,4                313,0                384,1                415,1                

IF Skyldig selskabsskat 32,8                  28,9                  50,1                  41,4                  39,2                  24,6                  

Kortfristede 
gældsforpligtelser

340,4                545,9                842,1                1.346,2             1.171,8             1.431,0             

Gældsforpligtelser 348,4                552,7                1.016,9             1.492,6             2.389,2             2.725,8             

Passiver i alt 580,6                929,7                1.555,9             2.009,9             2.743,5             2.848,4             

Balance (fortsat)
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Bilag 8: Egenkapitalsbevægelser og transaktioner med ejerne 
 

 

  

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Årets totalindkomst 89,1                  137,9                238,8                183,1                100,9                (47,9)                 

Egenkapital primo 40,6                  (1,8)                  13,5                  (99,5)                 (130,3)               (23,6)                 

Transaktioner med ejerne (131,5)               (122,6)               (351,8)               (213,9)               5,8                   (149,3)               

Egenkapital ultimo (1,8)                  13,5                  (99,5)                 (130,3)               (23,6)                 (220,8)               

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Udbytte udbetalt til ikke-
kontrollerende interesser

(19,8)                 (4,6)                  (11,0)                 (33,0)                 (47,0)                 (39,1)                 

Ændring af ikke-kontrollerende 
interessers ejerandel

-                   (10,0)                 -                   -                   -                   -                   

Dagsværdiregulering af 
hensættelse til køb af ikke-
kontrollerende interesser

(112,9)               (136,3)               (341,3)               (198,2)               13,9                  (134,1)               

Justeringer 1,2                   -                   -                   -                   -                   -                   

Kapitalforhøjelser -                   28,3                  -                   16,9                  2,0                   23,9                  

Tilskud fra ikke-
kontrollerende interesser

-                   -                   0,5                   0,4                   36,9                  -                   

Transaktioner med ejerne (131,5)               (122,6)               (351,8)               (213,9)               5,8                   (149,3)               

Egenkapitalbevægelser

Transaktioner med ejerne
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Bilag 9: Pengestrømsopgørelser 
 

 

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Resultat af primært drift 132,4                223,9                286,5                343,7                186,7                89,2                  

Af- og nedskrivninger 27,3                  47,9                  77,7                  113,4                167,9                220,8                

Særlige poster betalt -                   (39,8)                 -                   6,7                   8,5                   32,0                  

Ændringer i arbejdskapital (47,5)                 (5,4)                  (215,4)               157,0                (74,8)                 91,8                  

Andre ikke-likvide justeringer -                   -                   -                   9,9                   117,1                (49,0)                 

Pengestrømme 
vedrørende primær drift

112,2                226,6                148,8                630,7                405,4                384,8                

Modtagne finansielle indtægter 0,6                   1,2                   1,8                   3,7                   3,1                   0,5                   

Betalte finansielle omkostninger (12,9)                 (37,9)                 (31,9)                 (43,7)                 (43,4)                 (49,4)                 

Betalt selskabsskat (25,6)                 (50,6)                 (53,7)                 (100,5)               (103,9)               (94,5)                 

Pengestrømme 
vedrørende drift

74,3                  139,3                65,0                  490,2                261,2                241,4                

Køb af forretninger -                   -                   -                   (6,7)                  -                   -                   

Investeringer i joint ventures -                   -                   -                   -                   (13,0)                 -                   

Ændringer i ikke-kontrollerende 
interessers ejerandel

-                   (7,1)                  -                   -                   -                   -                   

Netto investering i 
immaterielle anlægsaktiver

(8,2)                  (7,5)                  (27,1)                 (70,1)                 (126,0)               (88,6)                 

Netto investering i andre 
anlæg, driftsmateriel og 

(83,0)                 (130,0)               (159,7)               (292,3)               (260,3)               (210,3)               

Netto investering i andre 
anlægsaktiver

(6,4)                  (4,0)                  (13,0)                 (27,8)                 (16,9)                 (12,3)                 

Pengestrømme vedrørende 
investeringer

(97,6)                 (148,6)               (199,8)               (396,9)               (416,2)               (311,2)               

Frie pengestrømme (23,3)                 (9,3)                  (134,8)               93,3                  (155,0)               (69,8)                 

Tilskud fra ikke-
kontrollerende interesser

-                   -                   0,5                   0,4                   36,9                  -                   

Køb af ikke-
kontrollerende interesser

-                   -                   -                   (20,4)                 (221,6)               (40,9)                 

Kapitalforhøjelse -                   28,3                  -                   16,9                  2,0                   23,9                  

Ændring i gæld til ejere af ikke-
kontrollerende interesser

(0,6)                  10,6                  11,9                  10,8                  6,3                   -                   

Optagelse af bankgæld 98,6                  68,5                  195,5                93,3                  522,6                82,0                  

Betalte udbytter inkl. rente til 
ikke-kontrollerende interesser

(19,8)                 (4,6)                  (11,0)                 (33,0)                 (47,0)                 (39,1)                 

Pengestrømme 
vedrørende finansiering

78,2                  102,8                196,9                68,0                  299,2                25,9                  

Ændring i likvider 54,9                  93,5                  62,1                  161,3                144,2                (43,9)                 

Likvider primo 49,6                  104,5                198,0                262,4                429,7                566,4                

Urealiserede kursgevinst/(-tab) 
inkluderet i likvide beholdninger

-                   -                   2,3                   6,0                   (7,5)                  (2,9)                  

Likvider ultimo 104,5                198,0                262,4                429,7                566,4                519,6                

Pengestrømsopgørelse
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Bilag 10: Reformulering af balancer 
 

 

  

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Immaterielle driftsaktiver 31,7                  35,9                  57,3                  122,4                234,3                285,5                

+ Materielle driftsaktiver 124,1                209,5                296,2                495,9                605,6                630,8                

IIA + Andre langfristede driftsaktiver 18,6                  66,4                  94,0                  116,4                174,6                259,0                

IIF - Langfristede driftsforpligtelser (0,5)                  (1,0)                  (17,8)                 (73,4)                 (110,1)               (116,9)               

= Anlægskapital 173,9                310,8                429,7                661,3                904,4                1.058,4             

Tilgodehavender fra salg -                   -                   -                   -                   -                   -                   

+ Varebeholdninger 253,0                368,7                719,1                713,1                948,2                1.012,3             

+ Driftslikviditet -                   -                   -                   -                   -                   -                   

IA + Andre kortfristede driftsaktiver 48,7                  51,2                  126,9                132,4                214,4                141,2                

- Leverandørgæld (69,0)                 (127,2)               (232,7)               (293,5)               (511,5)               (529,7)               

IF -
Andre kortfristede 
driftsforpligtelser

(153,7)               (230,8)               (310,9)               (406,9)               (484,3)               (566,7)               

= Arbejdskapital 79,0                  61,9                  302,4                145,1                166,8                57,1                  

Arbejdskapital 173,9                310,8                429,7                661,3                904,4                1.058,4             

+ Anlægskapital 79,0                  61,9                  302,4                145,1                166,8                57,1                  

= Netto driftsaktiver 252,9                372,7                732,1                806,4                1.071,2             1.115,5             

FP Finansielle forpligtelser 125,2                193,7                455,5                718,8                1.283,3             1.512,5             

- Overskydende likviditet (104,5)               (198,0)               (262,4)               (429,7)               (566,4)               (519,6)               

FA - Andre finansielle aktiver -                   -                   -                   -                   -                   -                   

= Netto finansielle forpligtelser 20,7                  (4,3)                  193,1                289,1                716,9                992,9                

Ordinær egenkapital 232,2                377,0                539,0                517,3                354,3                122,6                

+ Minoritetsinteresser -                   -                   -                   -                   -                   -                   

= Samlet investeret kapital 252,9                372,7                732,1                806,4                1.071,2             1.115,5             

Reformulering af balancen
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Bilag 11: Reformulering af totalindkomstopgørelser 
 

 

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Core nettoomsætning 1.100,2             1.710,9             2.464,2             3.571,7             4.274,0             5.032,3             

Core driftsomkostninger (940,5)               (1.474,8)            (2.100,0)            (3.111,0)            (3.844,4)            (4.806,1)            

Core driftsoverskud før 
afskrivninger og 
amortiseringer (EBITDA)

159,7                236,1                364,2                460,7                429,6                226,2                

Afskrivninger (26,7)                 (44,8)                 (76,6)                 (108,7)               (166,0)               (215,1)               

Amortiseringer -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Core driftsoverskud 
før skat (EBIT)

133,0                191,3                287,6                352,0                263,6                11,1                  

Skat på core 
driftsoverskud fra salg

(34,5)                 (41,0)                 (71,8)                 (92,3)                 (73,4)                 (16,9)                 

Core driftsoverskud 
fra salg (NOPAT)

98,6                  150,3                215,8                259,7                190,2                (5,8)                  

Core andre driftsindtægter netto -                   -                   -                   -                   -                   8,8                   

Skat på andet driftsoverskud -                   -                   -                   -                   -                   (1,9)                  

Indtægter fra associerede 
virksomheder efter skat

-                   0,5                   5,0                   (14,7)                 (13,3)                 (6,7)                  

Core andet driftsoverskud -                   0,5                   5,0                   (14,7)                 (13,3)                 0,2                   

Core driftsoverskud 98,6                  150,8                220,8                245,0                176,9                (5,7)                  

Usædvanlige driftsposter -                   35,8                  -                   (3,6)                  (75,0)                 75,0                  

Gevinster og tab ved salg af 
materielle anlægsaktiver

(0,6)                  (3,2)                  (1,1)                  (4,7)                  (1,9)                  (5,7)                  

Skat på usædvanlige driftsposter 0,2                   (8,2)                  0,3                   2,0                   16,9                  (15,2)                 

Driftsmæssige dirty-surplus 
poster efter skat

0,3                   (9,8)                  43,1                  (26,7)                 18,8                  (52,0)                 

Samlet driftsoverskud 
efter skat

98,4                  165,4                263,1                211,9                135,7                (3,6)                  

Core finansielle omkostninger (13,0)                 (37,9)                 (34,0)                 (43,8)                 (47,7)                 (57,8)                 

Core finansielle indtægter 0,6                   1,2                   1,8                   6,1                   3,1                   1,0                   

Core netto finansielle 
omkostninger før skat

(12,4)                 (36,7)                 (32,2)                 (37,7)                 (44,6)                 (56,8)                 

Skattefordel på core netto 
finansielle omkostninger

3,1                   9,2                   7,9                   8,9                   9,8                   12,5                  

Core netto finansielle 
omkostninger efter skat

(9,3)                  (27,5)                 (24,3)                 (28,8)                 (34,8)                 (44,3)                 

Netto finansielle 
omkostninger efter skat

(9,3)                  (27,5)                 (24,3)                 (28,8)                 (34,8)                 (44,3)                 

Totalindkomst før minoriteter 89,1                  137,9                238,8                183,1                100,9                (47,9)                 

Minoritetsinteressers andel 
af totalindkomsten

-                   -                   -                   -                   -                   -                   

Totalindkomst til 
ordinære aktionærer

89,1                  137,9                238,8                183,1                100,9                (47,9)                 

Reformulering af resultatopgørelsen
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Bilag 12: Noter til reformulering 
 

 

  

Afskrivninger

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tab/(gevinst) ved salg af 
materielle anlægsaktiver

0,6                   3,2                   1,1                   4,7                   1,9                   5,7                   

Rapporterede afskrivninger (27,3)                 (48,0)                 (77,7)                 (113,4)               (167,9)               (220,8)               

Afskrivninger reformulering (26,7)                 (44,8)                 (76,6)                 (108,7)               (166,0)               (215,1)               

Særlige poster

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ny ejeraftale 5,2                   -                   -                   -                   -                   -                   

Fortjeneste ved delvist salg af 
de japanske forretninger

-                   (35,8)                 -                   -                   -                   -                   

Restrukturering Finland -                   2,1                   -                   -                   -                   -                   

Flytteomkostninger varelager -                   -                   -                   20,1                  -                   -                   

Lukning af Tiger Music -                   -                   -                   4,4                   -                   -                   

Beskæring af US butiksnetværk -                   -                   -                   -                   -                   13,5                  

Nedskrivning US butiksnetværk -                   -                   -                   -                   -                   12,8                  

Strategisk vurdering -                   -                   -                   10,3                  -                   -                   

Strategiudvikling -                   -                   -                   -                   3,9                   -                   

Omkostninger strategiprojekt -                   -                   -                   -                   -                   18,8                  

Flytteomkostninger hovedkontor -                   -                   -                   2,3                   -                   -                   

Udskiftning af ledelsesteam -                   4,1                   -                   -                   8,7                   22,8                  

Omkostninger køb af partnere -                   -                   -                   -                   1,0                   2,1                   

Nedskrivning af goodwill -                   -                   -                   3,6                   -                   -                   

Særlige poster i alt 5,2                   (29,6)                 -                   40,7                  13,6                  70,0                  

Driftsomkostninger

DKKm 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ekstraordinær nedskrivning 
af varebeholdninger

-                   -                   -                   -                   75,0                  (75,0)                 

Særlige poster (5,2)                  (6,2)                  -                   (37,1)                 (13,6)                 (70,0)                 

Rapporterede 
driftsomkostninger

(935,3)               (1.468,6)            (2.100,0)            (3.073,9)            (3.905,8)            (4.661,1)            

Driftsomkostninger 
reformulering

(940,5)               (1.474,8)            (2.100,0)            (3.111,0)            (3.844,4)            (4.806,1)            

Noter til reformulering af resultatopgørelsen
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Bilag 13: Budgettering 
 

 

Historiske tal sidste 6 år

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Salgsvækstrate # 55,5% 44,0% 44,9% 19,7% 17,7%

EBIT-margin 12,1% 11,2% 11,7% 9,9% 6,2% 0,2%

Effektiv skatteprocent på EBIT 25,9% 21,4% 25,0% 26,2% 27,9% 152,4%

Core andet driftsoverskud /salg 0,0% 0,0% 0,2% -0,4% -0,3% 0,0%

Primo arbejdskapital / salg # 0,046                0,025                0,085                0,034                0,033                

Primo anlægskapital / salg # 0,102                0,126                0,120                0,155                0,180                

NFF / NDA (primo) # 0,082                (0,012)               0,264                0,359                0,669                

(EK + MIN) / NDA (primo) # 0,918                1,012                0,736                0,641                0,331                

Budgettering år 1-6

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Salgsvækstrate 15,1% 13,1% 11,6% 10,4% 9,4% 8,6%

EBIT-margin 5,7% 9,9% 10,0% 10,2% 10,3% 10,5%

Effektiv skatteprocent på EBIT 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%

Core andet driftsoverskud /salg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Primo arbejdskapital / salg 0,010                0,022                0,022                0,022                0,022                0,022                

Primo anlægskapital / salg 0,183                0,157                0,157                0,157                0,157                0,157                

NFF / NDA (primo) 0,890                0,500                0,500                0,500                0,500                0,500                

(EK + MIN) / NDA (primo) 0,110                0,500                0,500                0,500                0,500                0,500                

Budgettering år 7-10 Terminalperiode

2024 2025 2026 2027 2028

Salgsvækstrate 7,9% 7,3% 6,8% 6,4% 2,0%

EBIT-margin 10,6% 10,7% 10,9% 11,0% 11,0%

Effektiv skatteprocent på EBIT 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%

Core andet driftsoverskud /salg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Primo arbejdskapital / salg 0,022                0,022                0,022                0,022                0,022                

Primo anlægskapital / salg 0,157                0,157                0,157                0,157                0,157                

NFF / NDA (primo) 0,500                0,500                0,500                0,500                0,500                

(EK + MIN) / NDA (primo) 0,500                0,500                0,500                0,500                0,500                

Budgettering
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Bilag 14: Proforma opgørelser 
 

 

  

Forudsætninger for proformaopgørelser

Rente på gæld før skat 6,64%

Selskabsskatteprocent 22,00%

Resultatopgørelse

DKKm 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nettoomsætning 5.790,4             6.548,4             7.306,5             8.064,5             8.822,6             9.580,6             

Driftsoverskud fra salg 257,4                505,7                572,0                640,0                709,7                780,9                

Andet driftsoverskud -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Driftsoverskud i alt 257,4                505,7                572,0                640,0                709,7                780,9                

Netto finansielle omkostninger (51,5)                 (30,3)                 (33,9)                 (37,4)                 (40,9)                 (44,4)                 

Nettooverskud 206,0                475,3                538,2                602,7                668,8                736,5                

DKKm 2024 2025 2026 2027 2028

Nettoomsætning 10.338,7           11.096,7           11.854,8           12.612,8           12.865,1           

Driftsoverskud fra salg 853,8                928,3                1.004,4             1.082,2             1.103,8             

Andet driftsoverskud -                   -                   -                   -                   -                   

Driftsoverskud i alt 853,8                928,3                1.004,4             1.082,2             1.103,8             

Netto finansielle omkostninger (47,9)                 (51,4)                 (54,9)                 (58,4)                 (59,6)                 

Nettooverskud 805,9                876,9                949,5                1.023,7             1.044,2             

Balance

DKKm 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Primo arbejdskapital 57,1                  145,7                162,5                179,4                196,3                213,1                

Primo anlægskapital 1.058,4             1.025,3             1.144,0             1.262,7             1.381,3             1.500,0             

Primo netto driftsaktiver 1.115,5             1.171,0             1.306,5             1.442,1             1.577,6             1.713,2             

Primo netto finansielle forpligtelser 992,9                585,5                653,3                721,0                788,8                856,6                

Primo egenkapital 122,6                585,5                653,3                721,0                788,8                856,6                

Samlet finansiering 1.115,5             1.171,0             1.306,5             1.442,1             1.577,6             1.713,2             

DKKm 2024 2025 2026 2027 2028

Primo arbejdskapital 230,0                246,9                263,7                280,6                286,2                

Primo anlægskapital 1.618,7             1.737,4             1.856,1             1.974,8             2.014,3             

Primo netto driftsaktiver 1.848,7             1.984,3             2.119,8             2.255,4             2.300,5             

Primo netto finansielle forpligtelser 924,4                992,1                1.059,9             1.127,7             1.150,2             

Primo egenkapital 924,4                992,1                1.059,9             1.127,7             1.150,2             

Samlet finansiering 1.848,7             1.984,3             2.119,8             2.255,4             2.300,5             

Proforma opgørelser
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Bilag 15: Vækstanalyse 
 

 

  

Vækstanalyse

Analyse af Core ROIC 2013 2014 2015 2016 2017

Core ROICSALG 48,0% 39,1% 33,8% 20,3% -0,5%

Core ROICANDET DO 0,2% 0,9% -1,9% -1,4% 0,0%

Usædvanlige poster / 
netto driftsaktiver

4,7% 7,7% -4,3% -4,4% 0,2%

ROIC 52,9% 47,6% 27,6% 14,5% -0,3%

OGSALG 8,8% 8,8% 7,3% 4,4% -0,1%

AOH 5,470                4,461                4,643                4,553                4,603                

Core ROICSALG 48,0% 39,1% 33,8% 20,3% -0,5%

Analyse af Core ROIC 2013 2014 2015 2016 2017

Core r 335,7% 25,8% 12,0% 6,9% 5,2%

UFP/NFF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

r 335,7% 25,8% 12,0% 6,9% 5,2%

Permanent rentabilitet



Page 81 of 81 
 

Bilag 16: Aswath Damodaran 
 

Nedenstående er et udklip fra Aswath Damodarans Excel-ark brugt som kilde.78 Arket findes på hjemmesiden 
i fodnoter under menupunktet ’Data’  ’Current Data’  ’Cost of Capital by Industry Sector – Europe’ 

 

 

 

 

 

                                                             
78 Cost of Capital by Industry Sector - Europe. Damodaran Online. Fundet [04/30/2018]. På 
[http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/]. 

Date updated:
Created by:
What is this data?
Home Page:
Data website:
Companies in each industry:
Variable definitions:

05-Jan-18
Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu

http://www.damodaran.com
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm

Cost of equity and capital (updateable) Western Europe

To update this spreadsheet, enter the following Cost of Debt Lookup Table (based on std dev in stock prices)
Long Term Treasury bond rate = 2,41% Standard Deviation Basis Spread

Risk Premium to Use for Equity = 6,01% 0 0,25 0,70%
Global Default Spread to add to cost of debt = 0,82% 0,25 0,4 1,20%
Do you want to use the marginal tax rate for cost of debt? Yes 0,4 0,65 1,50%
If yes, enter the marginal tax rate to use 26% 0,65 0,75 2,25%

0,75 0,9 4,50%
These costs of capital are in US$. To convert to a different currency, please enter 0,9 1 5,75%
Expected inflation rate in local currency = 1,00% 1 10 7,00%
Expected inflation rate in US $ = 1,90%

Industry Number of Beta Cost of Equity E/(D+E) Std Dev in Cost of Debt Tax Rate After-tax D/(D+E) Cost of Capital (Local 

Entertainment 71 0,91 7,88% 76,63% 46,40% 4,73% 10,31% 3,52% 23,37% 6,86% 5,92%
Office Equipment & Services27 0,82 7,31% 68,01% 37,33% 4,43% 15,93% 3,30% 31,99% 6,03% 5,09%
Retail (General) 21 0,90 7,82% 42,49% 32,79% 4,43% 18,02% 3,30% 57,51% 5,22% 4,29%
Retail (Special Lines) 86 0,99 8,37% 83,39% 37,64% 4,43% 16,31% 3,30% 16,61% 7,53% 6,58%


