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1.1.1.1. INTRODUKTIONINTRODUKTIONINTRODUKTIONINTRODUKTION    

På mit studie HD (R) – Regnskab og Økonomistyring er det målet på 4. semester at udarbejde et speciale, der 

skal vise, at den studerende kan anvende flere af studiets teorier, perspektiver, modeller, begreber og 

metoder til løsning af en kompleks, faglig relevant, selvvalgt problemstilling (Fagbeskrivelse for afgangs-

projekt 2019). Igennem mit halvandet år på studiet har jeg beskæftiget mig med fagene Strategisk ledelse, 

Eksternt regnskab, Regnskabsforståelse og Værdiansættelse, hvilket har været med til at lægge grunden til 

mit projekt.  

 

1.1 INDLEDNING 

“Pick me up,” “Iron Man,” “Pink Latte” eller “Joe’s club”? Dette er ikke kendte scorereplikker, en Marvelhelt 

eller en ny trendy klub i København. Det er derimod navne på juice, kaffe og sandwich, som alle mennesker 

i verden efterhånden er stødt på. Vi kommer alle i tanker om Joe and the Juice, når vi hører disse 

produktnavne, og de har i de sidste 16 år været med til at skabe en af de mest kendte kombineret juice-, 

kaffe- og sandwichbar både i Danmark og i udlandet (Basse & Hansen, 2016). 

 

I 2002 åbnede Kaspar Basse, som er uddannet Cand. Merc. International Marketing & Management, den 

første butik i København. Spørgsmålet er så, hvem er Kaspar Basse? og hans kendte virksomhed? Udtrykket 

”Æblet falder ikke langt fra stammen” gælder i Kaspar Basses tilfælde. Kaspar Basses forældre tilhører 

elitegruppen af erhvervsfolk. Han er nemlig søn af den nu afdøde Magasin-direktør Jørgen Basse og af 

topsælgeren hos IBM amt en af de mest kendte og førende erhvervskvinder, Anne-Lise Basse (”Portræt af 

Kaspar Basse”, Berlingske, 2013) 

 

Den i dag 48-årige Joe & The Juice-stifter har vist sit talent for forretninger ved både at tage inspiration fra 

familien, men også ved at kæmpe for sin sag og drøm. På kun 16 år blev han stenrig på sit juice-imperium. 

Siden opstarten i 2002 har den danske virksomhed ekspanderet med så stor fart, at den i dag er markeret og 

brandet stærkt i 13 lande og i alt 230 butikker. Men ejerkredsen stopper ikke her, og man har sat som mål 

for fremtiden at ekspandere endnu mere markant. Målet er at åbne endnu flere butikker, både i de 

eksisterende, men også i nye lande, med den kendte friskpressede juice serveret med høj musik og attitude. 

Dermed er det strategiske og regnskabsmæssige mål for virksomheden at skabe en omsætning, der runder 1 

milliard kroner (”Juicekonger sigter efter milliard-omsætning”, TV2, 2018).  
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Herudover har Joe & The Juice gjort det til deres mission at gå efter at give folk en god oplevelse ud over det 

sædvanlige i inden for servicebranchen. Dette inkluderer alt inden for kvalitet, brugen af gode råvarer, 

hygiejne, omgivelser og medarbejdere. Dette også været med til at fastsætte virksomhedens høje priser for 

deres varer sammenlignet med tilsvarende produkter (Basse & Hansen, 2016).  

 

»2017 var et skelsættende år, hvor vi har etableret os på flere forskellige markeder. Vi vil gerne have, at 

2018 også bliver et supergodt år og sikre os, at vi virkelig får kapitaliseret på det potentiale, vi har skabt,« 

Driftsdirektør Sebastian Vestergaard til Børsen, (Joe & The Juice-boss vil nå historisk milepæl i år”, Berlingske, 2018) 

 

Kaspar Basse har altid været en mand med interesse for sport, kost og ernæring. Hans idé til virksomheden 

opstod flere år tidligere som en drøm, mens han var eliteudøver på det danske karatelandshold, hvilket 

blandt andet indebar strikse kostplaner og stort fokus på sundhed og ernæring. Ud fra hans fascination af 

virksomhedskonceptet ”Starbucks”, var hans ønske fra start af at kunne kombinere hans passion for sundhed 

sammen med en trendy cafe. Ud fra dette idégrundlag fik han udnyttet en af de største trends: sundhed og 

oplevelsesøkonomi, hvilket i dag har gjort hans idé til virkelighed i hele verden. 

 

2.2.2.2. FORMÅL OG MOTIVATION FORMÅL OG MOTIVATION FORMÅL OG MOTIVATION FORMÅL OG MOTIVATION     

Under mit researchforløb faldt jeg over Kaspar Basse og hans udtalelse: 

  

“It’s not about the hit; it’s about the combination & the footwork”. 

Kaspar Basse, Founder & CEO af Joe and the Juice, (www.joejuice.com) 

 

Dette fangede min interesse for Kaspar Basse og hans virksomhed. Det gik op for mig, at virksomheder i dag 

ikke kun fokuserer på at skabe et brand og dermed salg, men derimod også på at skabe en virksomhed, som 

har en historie, der skal kunne kommunikeres ud til kunderne. Dette blev grundlaget og udgangspunktet for 

mit speciale og interessen for senere opstillet problemfelt og problemformulering. Dermed bliver ønsket om 

at kunne værdiansætte virksomheden udarbejdet og der undersøges for, hvilke faktorer som har betydning 

for det beløb, der skal betales for selskabet eller eventuelle aktiver. Værdier af forskellige ting, som for 

eksempel virksomheder, har længe fascineret mig. Dette har været med til at skabe en rød tråd for min 

forståelse af, hvorfor forbrugere i dag vil betale for eksempel en høj og dyr pris for en kop kaffe med et 

specifikt logo på og dermed skabe et brand og dens værdi.  
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Samfundet og borgerne har været med til at forøge velstanden i verden gennem højere uddannelser, større 

privatforbrug og flere private investeringer og dette er med til at udviklingen inden for den teknologiske 

verden har nået behovspyramidens top (”Dansk økonomi står stærkt”, Finansministeriet, 2018). Men hvad 

er det vi som forbruger lyster og specifikt har har lyst til mere af? Det ses, at igennem vores høje uddannelser 

og smarte stillinger, har disse været med til at skabe gode lønninger som skaber en positiv fremgang. Derfor 

er vi nået til tidspunktet i vores liv, hvor vi har en masse penge og større fleksibilitet igennem jobmuligheder, 

til at kunne forkæle os selv, hvoraf vores selvrealiseringsbehov kommer frem i vores ego i form af at opnå 

det bedste og mest specielle til os selv. Det største behov er således at udleve ønsket om en perfekt identitet 

gennem det specielle forbrug (”Det danske velstandsniveau er det højeste nogensinde”, Erhvervsministeriet, 

2018).  

 

3.3.3.3. PROBLEMFELTPROBLEMFELTPROBLEMFELTPROBLEMFELT    

Ud fra den givne information har det været mit mål at vurdere, hvilke problemstillinger fremtiden kan bringe 

for den berømte kæde Joe and the Juice. I slutningen af 2018 valgte bestyrelsen at melde ud, at virksomheden 

overvejede en børsnotering af virksomheden i USA på baggrund af fremtidige indtjeningsmuligheder, da der 

ville være stort potentiale i dette. Dermed er problemidentifikationen med til at eksemplificere, hvilke 

problemstillinger som kan være interessante ved en børsnotering og værdiansættelse af virksomheden. 

Denne formulering er derfor med til at sætte udgangspunkt i identifikationen af problemstillingerne.  

 

I 2013 valgte Kaspar Basse at udvide virksomhedens kapacitet, og derfor solgte han en del af virksomheden 

til den svenske kapitalfond Valedo Partners. Herefter valgte han i 2016 at indgå et ejerskabssamarbejde med 

den amerikanske kapitalfond General Atlantic. I 2018 valgte ejerne Valedo Partners og General Atlantic at 

melde ud til offentligheden, at de undersøger deres muligheder for børsnotering af juicekæden inden for det 

kommende år. Denne børsnotering undersøges i USA, da man ser potentiale og yderligere vækst på 

markedet. (”Joe & the Juice måske på vej på børsen i USA”, Børsen, 2018). 

 

Herefter har Bloomberg udtalt, at værdiansættelsen af Joe & the Juice vurderes til ca. 1,5 mia. dollar, hvilket 

er svarende til 10 mia. kr. (”Joe & the Juice's Private Equity Owners Considering IPO in 2019”, Bloomberg, 

2018). 
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3.1 PROBLEMFORMULERING 

Ud fra ovenstående oplysninger omkring virksomheden er der opstillet følgende problemformulering for 

opgaven:  

 

Hvilken salgsværdi har Joe and the Juice? For at kunne finde svaret til dette skal der pr. 31/12/2018, på 

baggrund af en strategisk analyse og en regnskabsanalyse, beregnes en værdi.  

 

I forbindelse med værdiansættelsen skal der gøres rede for følgende problemstillinger: 

 

Strategisk analyse: 

1. Hvilke eksterne forhold påvirker Joe and the Juices fremtidige indtjeningsevne? 

2. Hvordan er konkurrencesituationen på det marked, Joe and the Juice opererer på? 

3. Hvilke unikke interne ressourcer besidder Joe and the Juice? 

 

Regnskabsanalyse:  

1. Hvordan ser den finansielle præsentation ud i Joe and the Juice med fodfæst i de reformulerede 

regnskaber.  

2. Hvordan har Joe and the Juice regnskab udviklet sig i de seneste år?  

 

Værdiansættelse:  

1. Hvordan påvirker forudsætningerne i den strategiske analyse præstation i fremtiden for Joe and 

the Juice? 

2. Hvordan vurderes den fremtidige værdiskabelse for Joe and the Juice? 

3. Hvad vurderes værdien af Joe and the Juice til at være pr. 31/12/2018 ud fra DCF og hvad estimeres 

WACC til? 

 

4.4.4.4. AFGRÆNSNINGAFGRÆNSNINGAFGRÆNSNINGAFGRÆNSNING    

Ud fra ovenstående problemformulering og underliggende undersøgelsesspørgsmål bygges opgaven op i tre 

dele, hvilket skal skabe et overblik over virksomheden og grundlag for en konklusionen på værdiansættelse.  

 

Opgaven har til formål at besvare de opstillede krav, der er lagt på HD(R) studiet. Herudover vil der gøres 

brug af materiale, der har været tilgængelig under opgavebesvarelsesprocessen.  



5 
 

Opgaven er afgrænset til oplysninger og beregninger udarbejdet pr. 31. december 2018 for Joe and the Juice, 

hvilket skyldes, at jeg vil sikre mig validiteten af de anvendte data, hvorfor informationer for beregninger 

efter denne dato ikke inddrages. 

 

Der er taget forbehold for, ved udarbejdelse af opgaven, at ændring af opgavens afleveringsfrist ikke har ført 

til ændringer i afgrænsningen. Denne afgrænsning sættes yderligere, for at kunne skabe en specifik periode, 

samt kunne estimere fremtidig udvikling for virksomheden efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2018.  

 

Det er hensigten at besvare problemformuleringen og vurdere Joe and the Juice’s værdi ud fra en mulig 

investors synsvinkel på fremtiden. Informationer, der er inddraget til besvarelsen, er informationer og data, 

der har været til rådighed ud fra offentligt tilgængelige data; årsrapporter, avisartikler, hjemmesider og 

litteratur, jf. afsnit 5.2. Der har ikke været mulighed for at foretage interviews af medarbejdere. Dermed er 

specialet baseret og opbygget efter udelukkende tilgængelige sekundære data.  

 

Inden for den strategiske analyse er det vægtet at skabe indsigt i og kortlægge ledelsens handlinger, for 

dermed at se på tiltagene for fremtidige vurderinger og virksomhedens egenskab til at skabe et merafkast til 

sine fremtidige aktionærer. Opgaven lægger hovedfokus på det danske marked, som er virksomhedens 

hovedsæde. På dette marked eksisterer der mere end 60 butikker. Dog kan der forekomme sammenligninger 

til de andre markeder, hvor virksomheden opererer på. Yderligere har den strategiske del til formål at besvare 

virksomhedens position, hvor der gøres brug af mikro- og makroøkonomiske modeller, som også til dagligt 

anvendes af investorer og analytikere. Dette indebærer at identificere og vurdere virksomhedens styrker og 

svagheder i forhold til konkurrenterne og markedet, samt skabe forståelse for de muligheder og trusler der 

forekommer, der hvor virksomheden agerer.  

 

Herefter udføres en regnskabsanalyse. Regnskabsanalysen anvendes til vurdering af en virksomheds 

historiske rentabilitet, driftsmæssige risiko, finansielle risiko og vækst, som er med til at skabe fundamentet 

til input for budget sammen med den strategiske analyse. Finansielle nøgletal beregnes for en periode på 4 

år, hvor der indhentes historiske regnskaber og dermed fastlægges en periode for senere brug til 

værdiansættelse. Dermed lægges det til grund i specialet at bruge årene 2015, 2016, 2017 og 2018. Antal år 

fastsættes på baggrund af tilstrækkelig estimering og vurdering af fremtidige budget år. Inden 

værdiansættelsen skal der på baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen udarbejdes et 

eksplicit budget for en periode på 10 år. På baggrund af det udarbejdede budget udarbejdes en 

værdiansættelse for Joe and the Juice ud fra DCF-modellen.  
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5.5.5.5. METODE OG STRUKTURMETODE OG STRUKTURMETODE OG STRUKTURMETODE OG STRUKTUR    

Afsnittets formål er at gøre rede for, hvilke metodiske overvejelser, der ligger til grund for opgaven, samt at 

beskrive de anvendte metoder. Derudover er der udarbejdet et struktureret overblik for at give et billede af 

opgavens røde tråd.  

 

5.1 UNDERSØGELSESDESIGN 

Denne opgaves analyse er udarbejdet efter empirisk undersøgelse og opbygget ud fra et casestudie; single-

case. Casestudiet skal bruges som en intensiv undersøgelse, der skal resultere i konklusion om 

værdiansættelsen, hvorfor der er fokus på at opnå en detaljeret og specificeret beskrivelse. Valget af 

analysemetoden er truffet på baggrund af de eksisterende mikroøkonomiske forhold, som skal danne 

grundlaget for specialets konklusion. Disse økonomiske forhold tillægger regnskabsanalysen et realistisk 

estimat for værdiansættelse af Joe and the Juice. Herefter gøres der brug af det dynamiske studie med 

henblik på ex post og ex ante facto-studier, som skal ligge til grund for efterfølgende og fremtidige 

begivenheder (Andersen, 2013).  

 

5.2 DATAINDSAMLINGSTEKNIK 

I denne afhandling gøres der brug af kvantitative og kvalitative data sammenkoblet med sekundære data. 

Denne dataindsamlingsteknik er valgt på baggrund af de muligheder og tilgængelige data, der har været 

under opgaveskrivningsforløbet. Dette inkluderer tilgængelige årsrapporter, regnskabstal, ledelses-

beretninger, elektroniske artikler, analyser, litteratur samt rapporter. Vurderingen af troværdighed og 

pålidelighed af materialet kommer på baggrund af oplysningskrav og udtalelser, der er underlagt specifikke 

rækker af bestemmelser. Artikler er valgt på baggrund af, hvorvidt oplysningsgiverne er vurderet valide.  

 

5.3 ANALYSE OG BRUG AF DATA/INFORMATION  

Igennem specialet har der været lagt vægt på brugen af common-sense-tolkning, altså at kunne læse og 

forstå imellem linjerne og derfra vælge oplysninger, som vurderes valide. Yderligere har dette været 

suppleret med teoretiske fortolkningsmåder. Disse teoretiske måder er benyttet i forhold til de valgte 

modeller for at kunne give opgaven en bedre struktur. Det vurderes, at tolkningen kan være forskelligt fra 

person til person, hvorfor der er prøvet at gøre brug af godkendte kilder.  
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5.4 VALIDTET OG RELIABILETET 

Validitet, eller gyldighed, defineres inden for de empiriske og specielt eksperimentelle videnskaber, hvor der 

stilles krav om at teste et eksperiments, en måling eller en tests validitet. Dermed er det formålet at teste 

hensigten med værdiansættelsen, på baggrund af egne antagelse og udarbejde analyser, samt resultater af 

beregninger.  

 

Dermed skal der til sidst skabes en valid konklusion, hvor det sandsynliggøres, at resultatet er i 

overensstemmelse med virkelige forhold. Yderligere har det igennem denne metode været til formål at skabe 

forståelse for reliabiliteten.  

 

5.5 OPGAVESTRUKTUR 

Opgaven er opbygget ud fra følgende strukturoversigt. Alle kapitler introduceres med korte beskrivelser af 

formålet samt en delkonklusion for løbende besvarelse af de præsenterede undersøgelsesspørgsmål. Sidst 

vil der være udarbejdet én samlet konklusion. 

5.6 MODELLER OG TEORIER 

Som struktureret og illustreret tidligere, jf. afsnit 5.5, er det til mål at forstå hvert enkelt fase for at kunne 

komme frem til værdiansættelsen. Dermed er følgende beskrivelser udarbejdet for hvert fase. 

INDLEDNING 

VIRKSOMHEDSP
RÆSENTATION -

JOE AND THE 
JUICE

STRATEGISK 
ANALYSE

REGNSKABS-
ANALYSE

BUDGET

VÆRDI-
ANSÆTTELSE

KONKLUSION
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STRATEGISK ANALYSE 

Den strategiske analyse har til formål at skabe et billede af virksomhedens interne og eksterne forhold inden 

for de mikro- og makroøkonomiske anliggender. Dermed er det hensigten i denne fase at beskrive og forstå 

de anvendte modeller. Der eksisterer mange typer af modeller, der kan bruges til den strategiske analyse, og 

flere måder at gribe opgaven an på. Derfor er der foretaget en vurdering af brugen af anvendeligheden, 

forklaringsevnen og funktionaliteten af modellen, før den er valgt.  

 

Som nævnt i ”Afgrænsning”, jf. afsnit 4, har den strategiske analyse til hensigt at give indsigt i ledelsens 

handlinger og dermed se på de tiltag der foretages for fremtiden og virksomhedens egenskab til at skabe et 

merafkast til sine fremtidige aktionærer. Det er derfor særdeles afgørende for analysen, at de anvendte data 

er af valid kvalitet, for dermed at sikre, at budget- og værdiansættelsen udarbejdes korrekt.  

 

Der er derfor opsat følgende rækkefølge af metodiske modeller for analyse af virksomhedens strategiske 

position:  

 

 

  

•Samfundsniveau:                                                                         
PEST-Model

•Brancheniveau:                                                                           
Porters Five Forces

•Virksomhedsniveau:                                                      
Værdikæden                                                                                      

Porters generiske strategi                                                              
SWOT-Analyse
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Samfundsniveau: 

Inden for analysen af de makroøkonomiske forhold er valget at gøre brug af den kendte og mest hyppigt 

anvendte model; den såkaldte PEST-model. Modellen består af de (P)olitiske, (E)conomic/ 

makroøkonomiske, (S)ociale/kulturelle, (T)eknologiske faktorer, der til dagligt og fremtidigt påvirker den 

analyserede virksomhed. Denne model analyserer dermed omverdenen og tager virksomhedens strategiske 

beslutninger i betragtning. Modellen bruges til at analysere de elementer, som forekommer i madbranchens 

omgivelser, specifikt inde for juice, sandwich og kaffe, for at se, hvilke elementer, der påvirker Joe and the 

Juices indtjeningsevne. Modellens væsentligste formål er at kunne skabe forståelse på virksomhedens 

fremtidige indtjening (”Værdiansættelse af virksomheder”, Børsen, 2004). 

 

Brancheniveau: 

Inden for brancheanalyse er den hyppigst brugte model Porters Five Forces. Ifølge denne model afhænger 

en branches vækst og indtjeningsmuligheder af følgende fem kræfter, eller forces: leverandørernes 

forhandlingsstyrke, kundernes forhandlingsstyrke, truslen for substituerende produkter, truslen fra nye 

indtrædende på markedet og den interne rivalisering i branchen. Med disse faktorer kan virksomheder 

undersøge konkurrenceintensiteten i branchen samt undersøge de fem faktorers effekter på branchen 

(”Værdiansættelse af virksomheder”, Børsen, 2004). Denne analyse skal være med til at give indblik i 

virksomhedens ikke-finansielle værdidrivere, som skal bruges til den afsluttende analyse inden for den 

strategiske del.  

 

Derudover er det vigtigt at forstå, at alle modeller inden for den strategiske analyse ikke skelner imellem de 

forskellige produkter eller sortimenter, men derimod har fokus på at give et indblik i de indvirkninger, der 

forekommer og kan forekomme på Joe and the Juices fremtidige vækst- og indtjeningsmuligheder. 

 

Virksomhedsniveau: 

På virksomhedsniveau tages der udgangspunkt i de interne forhold. Dette inkluderer blandt andet, at der 

foretages vurdering af ledelsen, samtidig med at der sættes fokus på analyse af produktstrategien. Denne 

analyse tager udgangspunkt i værdikæden. Derfor skal der tages udgangspunkt i en model, hvor der 

analyseres på hvordan ressourcer og funktioner skaber værdi for virksomheden. Yderligere skal modellen 

give mulighed for at analysere virksomhedens strategiske dispositioner på langs i værdikæden 

(”Værdiansættelse af virksomheder”, Børsen, 2004). 
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Her gøres der brug af Porters Generiske Strategier. Denne analyse skal være med til at give indblik i 

virksomhedens strategi og virksomhedens produktportefølje på forretningsområdeniveau. Dette er med til 

at give indblik i virksomhedens markedssegmentering. Formålet med markedssegmenteringen er at forstå 

virksomhedens position på markedet i forhold til målgruppe og prisniveau (Sørensen, 2018).  

 

Den strategiske analyse udmønter sig til sidst i en opsummering. Hertil anvendes styrkeprofilanalysen SWOT, 

der afdækker de interne og eksterne faktorer. Denne model opstiller virksomhedens muligheder, trusler, 

styrker og svagheder (Sørensen, 2018), som vi har undersøgt os frem til ved brug af de tidligere modeller. 

Yderligere danner denne analyse et overblik over den strategiske situation for Joe and the Juice og dermed 

virksomhedens potentiale, som skal bruges til senere vurdering af virksomhedens fremtidige succes og 

overlevelsesevne. 

 

REGNSKABSANALYSE 

I regnskabsanalysen foretages en nøgletalsberegning og herefter en reformulering af regnskaberne. Med en 

regnskabsanalyse er man med til at skabe en vurdering og forståelse af en virksomheds økonomiske situation. 

Finansielle nøgletal beregnes for en periode på typisk 3-5 år, og som nævnt i ”Afgrænsning”, jf. afsnit 4, 

foretages opgavens beregninger på basis af 4 år, hvilket gøres på baggrund af tilgængelig oplysninger for 

antal år. En nøgletalsanalyse er med til at give et indblik i og mulighed for at analysere de finansielle 

værdidrivere historisk set. Dermed beregnes der for virksomheden nøgletal med udgangspunkt i DuPont-

pyramiden. Du-Pont pyramiden er en driftsøkonomisk metode, som der gøres brug af ved analyse af 

omkostningsstruktur og rentabilitet (Sørensen, 2018). Sammen med den strategiske analyse danner 

regnskabsanalysen inputtet til budgettet.  

 

Derefter foretages en reformulering af regnskaberne. Som nævnt i ”Afgrænsning”, jf. afsnit 4, reformuleres 

de sidste 4 års årsregnskaber. Denne reformulering skal være med til at give indblik i, hvilke poster der indgår 

i Joe and the Juices driftsaktiviteter og finansielle drift. Reformulering af regnskaber bruges for at tage den 

nuværende rentabilitet og herefter skøn over virksomhedens fremtidig rentabilitet, ved at ligge 

hovedvægten på virksomhedens indtægter og omkostninger, der forventes at være tilbagevendende. 

Dermed ekskluderes de ikke-tilbagevende og usædvanlige poster (Sørensen, 2018). 

 

Denne fase er essentiel, da den har en stor indikationsbetydning for senere udarbejdelse af budget. Dette 

skal være med til at fortælle om den fremtidige udsigt og kunne anskueliggøre Joe and the Juices historiske 

finansielle performance og rentabilitet.  
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BUDGETTERING OG VÆRDIANSÆTTELSE 

I denne fase fastlægges budgettering og herefter udarbejdes værdiansættelse ved at tage udgangspunkt i 

kombinationen af den strategiske analyse samt regnskabsanalysen. Dermed skabes der, på baggrund af den 

strategiske analyse og regnskabsanalyse, et eksplicit budget på en 10-årige periode (jf. afsnit 4). Budgettet 

skal inkludere resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse (frit cashflow), hvilket skaber 

fundamentet og hermed tilsikrer, at der forekommer den nødvendige sammenhæng mellem udarbejdede 

opgørelser, samt minimerer forekomsten af fejl. 

 

På baggrund af den budgetterede resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse kan der herefter 

udarbejdes en værdiansættelse for Joe and the Juice. For dette anvendes DCF-modellen (Discounted Cash 

Flow). Modellen er en af de absolutte værdiansættelsesmodeller, hvorfor de kræver at der udarbejdes et 

budget. Forskellen fra denne modeller og de relative værdiansættelsesmodeller, er udarbejdelse af 

budgettering og kravet om færre information (Sørensen, 2018). Den valgte værdiansættelsesmodeller er en 

nutidsværdimodel og er valgt for at skabe sammenfald mellem de variabler, der viser værdiskabelsen, og de 

variabler, der indgår i værdiansættelsesmodellen. Dette er ikke gældende for de relative 

værdiansættelsesmodeller, hvilket udelukker brugen af dem. Yderligere er det valgt, at der anvendes den 

direkte model. Det betyder, at der laves en beregning af værdien af egenkapitalen igennem en indirekte 

budgettering af de tilstedeværende pengestrømme, der tilfalder ejerne (Sørensen, 2018). Sidst er det vægtet, 

at de gennemsnitlige kapitalomkostninger efter skat, WACC, anvendes som diskonteringsrente igennem 

brugen af de indirekte modeller. Ejernes afkast bestemmes yderligere ved anvendelse af CAPM-modellen. 

Det er gældende for DCF-modellen, at det er en going-concern-modeller, hvilket er lig med at virksomheden 

lever uendeligt (Sørensen, 2018). Teoretisk ville det betyde, at der for opgaven skal udarbejdes et uendeligt 

budget, hvilket ikke er muligt i praksis. Der udarbejdes derfor en eksplicit budgetperiode efterfulgt af en 

terminalperiode, der udtrykker nutidsværdien i de resterende år.  

  

5.7 KILDEKRITIK 

Som tidligere nævnt bygges opgaven op ud fra kvalitative og kvantitative data. Det er sekundære kilder, 

primært oplysninger fra årsrapporter og hjemmesider for Joe and the Juice. Informationerne i de pågældende 

regnskaber er vurderet som værende retvisende, idet årsregnskaberne aflægges efter den danske 

årsregnskabs lov, ÅRL. Det skal dog gøres opmærksom på, at selvom regnskabstallene er uafhængige af 

subjektive antagelser med forbehold for eventuel manipulation fra ledelsen, er det ledelsen der skriver den 

og dermed kan der forekommer informationer, vi ikke vil have information omkring.  Der tages kritisk stilling 

til informationer givet af ledelsen.  
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Der har yderligere været søgt oplysninger hos uafhængige kilder, hvilket inkluderer nyhedsmedierne Børsen, 

Berlingske, TV2 m.fl., jf. litteraturlisten.  

 

Til anvendelse af de teoretiske modeller og analyser er der gjort brug af lærebøger, der har været anvendt i 

forbindelse med og under studierne på HD 1. del og HD(R). Det er påset og vurderet at disse typer lærebøger 

er pålidelige, blandt andet fordi, de udarbejdet af professorer fra anerkendte studier. Sidst er der gjort brug 

af informationer via internettet for at skabe validitet. Disse informationer er sammenholdt med de 

tilgængelige lærebøger. 

 

Sidst er der gjort brug af internettet til informationssøgning, idet der fremkommer mange forskellige 

oplysninger i forbindelse med informationssøgning. Dette har også medført til en skepsis af informationerne 

under søgningen og blandt andet i forhold til de brugte medier og deres anerkendelse. Derfor er der forsøgt 

at ligge vægt på datering og forfatter i form af journalist, fagmand, tidligere studenter. Oplysninger fra 

tvivlsomme kilder er blevet sorteret fra. 

 

6.6.6.6. VIRKSOMHEDSPRÆSENTATIONVIRKSOMHEDSPRÆSENTATIONVIRKSOMHEDSPRÆSENTATIONVIRKSOMHEDSPRÆSENTATION    

I dette afsnit præsenteres virksomheden Joe and the Juice i store træk. Beskrivelsen vil omfatte bedst muligt 

indblik i opstart, opbygning, type af virksomhed, produkter m.m. Afsnittet skal være med til at lægge 

fundamentet for den efterfølgende analyse og konklusion.  

 

6.1 VIRKSOMHEDENS OPBYGNING 

Kaspar Basse åbnede den første Joe and the Juice-forretning i 2002 i indre København, og i dag et de mest 

kendte juice-, kaffe- og sandwichbarer. Virksomheden er hierarkisk opbygget og har mange led, hvilket 

beskrives herunder. I bunden af virksomhedens hierarkier er rengøringsassistenter. Herover er ”Juicerne”, 

som er de daglige medarbejdere, mere specifikt unge mænd, som står for salget af kaffe, sandwich og juice. 

De er virksomhedens ansigter udadtil sammen med det kendte logo.  

 

Over ”Juicerne” er der en ”Shift manager” – den daglige butiksansvarlige. Shift manageren er juicernes 

daglige leder. Over shift manageren er der for hver butik en ”Bar manager”. Bar manageren styrer hele driften 

i den pågældende butik og er ansvarlig for butikkens økonomi. Dog er man i nogle af de store butikker nødt 

til at have to bar managere. Derfor opfandt man titlen ”Area manager,” som er en person, der er tilknyttet 

to forretninger. 
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Over ”Bar og Area manager”er et specielt team, der hjælper de forretninger, hvor der forekommer uventede 

situationer, eller som bare har brug en hjælpende hånd. Dette team består af tidligere bar managere, der nu 

har stillingsbetegnelsen SWOT. Disse SWOT-medarbejdere kan arbejde lige fra én dag til et par måneder i 

forskellige forretninger afhængig af situationen (Basse & Hansen, 2016). 

 

Over SWOT-teamet er der en ”Country manager”. Denne stilling er den overordnet ansvarlige for hele landet, 

uafhængigt af antal af butikker, personen har ansvaret for. Som medhjælper og medansvarlig er der en 

”Academy manager,” som har ansvar for den akademiske del af Joe and the Juice – det vil sige oplæring af 

nye ansatte m.m. (Basse & Hansen, 2016). 

 

Den anden del af virksomheden er hovedkontoret i København og direktør Kaspar Basse og hans 

”kontorteam”. På hovedkontoret inkluderer hans team følgende stillinger: indkøbschef, økonomichef, 

kommunikationsansvarlig, HR-chef og diverse økonomi- og administrationsmedarbejdere. Hovedkontoret 

har til formål at styre alle kædens butikker, hvilket både inkluderer de danske forretninger og de 

udenlandske. For at kunne overkomme de mange udenlandske forretninger har Joe and the Juice yderlige 

ansat medarbejdere, der har til formål at rejse til de forskellige destinationer og foretage markedsanalyser 

samt eventuelt undersøge og spotte nye lokationer til fremtidige butikker. Kommunikationen foregår 

igennem de tilknyttede managere, afhængigt af opgave, områder osv., samt igennem de faste 

barmanagersmøder og kvartalsmøder. I sidste og øverste trin er direktionen og bestyrelsen; virksomheden 

ejes i dag 100 % af JTJ HeartBeat A/S, som ejes 100 % af Joe and the Juice Holding A/S, som ejes af henholdsvis 

Valedo Partners Fund II AB, General Atlantic JTJ B.V., KAB II 2016 ApS og WECO A/S, jf. Bilag 1 for 

virksomhedsstrukturen i Danmark.  

 

Kaspar Basse har fra dag ét fastlagt et åbent og frit kontormiljø og går meget op i, at alle medarbejdere er 

velkomne uafhængigt af stillingsbetegnelse. Dette har været med til at skabe virksomhedens største aktiv, 

som er deres medarbejdere, der altid skal føle sig velkomne og kunne snakke åbent (Basse & Hansen, 2016).  

 

Virksomheden har ingen fast nedskrevet vision, mission og værdier. Kaspar Basse udtaler følgende som 

beskrivelse af hans virksomhed:  

 

“This is not a job. This is a culture. A brotherhood.” 

Kaspar Basse, Founder & CEO af Joe and the Juice (“Forgyldt juicekonge satser”, Finans, 2016) 

 



14 
 

Dermed er hele Joe and the Juice blevet en livsstil og hele konceptet ligger i brandet – noget som alle nye 

ansatte bliver oplært i fra første dag. Dermed gælder det også for virksomheden om at ansætte de korrekte 

mennesker, og man går op i specifikke bestemmelser ved personlighederne der dukker op i virksomheden. 

Dermed er der igennem de 16 år på markedet skabt en intern fælles enighed og forståelse for, hvad Joe and 

the Juice betyder som brand og som virksomhed.  

 

Igennem virksomhedens historie er der ingen, der er hoppet direkte ind i en chefstilling, da hele meningen 

er at kunne forstå samt at gøre sig fortjent til sin stilling og brænde for virksomheden. At arbejde sig op 

igennem hierarkiet hører til værdikernen. Sådan bliver virksomhedens værdier og identitet indgroet i en, 

hvorefter stigning i grader forekommer efter fortjeneste for hårdt og dedikeret arbejde (Basse & Hansen, 

2016).  

 

6.2 DET SMARTE OG TRENDY IMAGE 

Hele Joe and the Juice er bygget op efter konceptet sund fastfood. Dermed har man med virksomheden 

sørget for at inkludere en anderledes service og positiv oplevelse med moderne omgivelser og fest på 

dagsordenen. Ved at træde ind i denne verden oplever man, at alle er fremme og med på beatet; kvaliteten 

og specifikt de smarte fyre er i hovedfokus. Man ville i daglig tale definere Joe and The Juice som værende 

smarte fyre. Selv med dette smarte og trendy image skal man huske at tilpasse sig miljøet og menneskerne, 

og selvom virksomheden fokuserer på deres koncept med at have smarte og kække medarbejdere, skal der 

være en balance, og det skal gøres med et glimt i øjet. Det handler om personlighed og kant, hvilket er en af 

deres fokusområder ved ansættelse af medarbejdere. Det falder dog meget hurtigt i øjnene, at størstedelen 

af de ansatte og specifikt de dagligt udførende i deres butikker er mænd, hvilket skaber et 

diskrimineringsproblem. Dog er argumentet ofte, at man i virksomheden leder efter de helt rette 

personligheder, som skal kunne håndtere denne virksomhed og imaget udad til. 

 

 

Spørgsmålstegnet sætter sig hurtigt i en, når man ser på, om Joe & The Juice formulerer sig på denne måde 

for at komme uden om kønsdiskriminering – eller er dette virkelig den reelle opfattelse, de har, og kvinder 

faktisk ikke findes i deres personlighedsprofil? Omvendt kan der argumenteres for, at virksomhedens 

kundekreds og målgruppe består af kvinder, hvorfor dette også kunne være en strategisk og taktisk tilgang 

for virksomheden for at skabe større effekt på omsætningen (Basse & Hansen, 2016).  
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6.3 DET HELE ER EN OPLEVELSE 

Dette hele skal være en oplevelse og ikke kun mad, og derfor mener Joe and the Juice, at de går efter at give 

folk en god oplevelse ud over det sædvanlige i butikken. Der lægges vægt på kvalitet, gode råvarer, hygiejne, 

omgivelser og det største aktiv – deres medarbejdere. Hvis man kigger på andre caféer, opdager man hurtigt, 

at Joe and the Juice ligger i den lidt dyre ende, og man kommer hurtigt af med 100 kr. for en sandwich og en 

juice/shake, hvilket skal give en effekt af en samlet pris, for at skabe attraktion for begge dele.  Så måske 

giver det god mening – du giver lidt ekstra, og du får lidt ekstra. Kigger man på Joe & The Juices logo giver 

det hele mening: ”Coffee, Juice and Much More”, hvilket resulterer i, at det handler om mere end blot ét 

produkt (Basse & Hansen, 2016).  

 

Ud over prisen har virksomheden indført, at ved bestilling skal medarbejderen efterspørge kundens navn for 

at kunne ”genkende” dem ved levering af varen. Dette skal være med til skabe en mere intim oplevelse, og 

at man føler sig set af medarbejderne. Mange af de faste, daglige medarbejdere kender de faste kunder og 

deres bestillinger, hvilket skaber en endnu mere speciel oplevelse for kunden, som føler sig velkommen, og 

oplevelsen bliver mere personlig og mindre anonym. Derudover er det ligeså vigtigt, at de ansatte er i 

konstant godt humør og sørger for at skabe en positiv stemning i cafeen. Kaspar Basse og mange 

medarbejdere udtaler ofte, at når man er på arbejde ved Joe & The Juice, er det egentlig ikke som at være 

på arbejde. Man forekommer i omgivelser, hvor man hygger sig med vennerne, synger med på det nyeste 

beat og snakker med en masse mennesker. Det gode humør skaber en cirkeleffekt, som giver positiv effekt 

på kunderne og er med til at påvirke oplevelsen i butikken (Basse & Hansen, 2016).  

 

6.4 MUSIKKEN OG FESTEN 

Noget af det første, som slår en, når man går ind i en Joe and the Juice butik, er helt klart musikoplevelsen. 

Er det første gang, man går derind, bliver man næsten skræmt af, hvor meget ”fest,” der er over forretningen.  

Dette er derfor også blevet en stor del af konceptet. Flere steder i de københavnske butikker er der DJ’s, som 

laver spillelister til butikkerne. Hermed gøres der brug af forskellige musikplatforme således, at der kan være 

en fælles aura over den musik, der bliver spillet i alle forretningerne, opdelt i morgen-, middags- og 

aftenmusik. Derfor prioriterer virksomheden konstant at følge med på ”moden” og holde sig opdateret inden 

for musikbranchen (Basse & Hansen, 2016).Konceptet på musikken er bygget op på baggrund af, at man skal 

kunne føre en samtale, uden at alle omkring en kan lytte med, hvilket forklarer det volumenniveau, der slår 

en, når man kommer ind. Nogle kunder vil mene, at dette er en fed idé, og at det giver hele oplevelsen i 

forretningen, hvorimod andre vil finde denne form for musik og støjniveauet forstyrrende.  
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6.5 KUNDER OG MÅLGRUPPE 

Målgruppen for Joe & The Juice defineres som værende unge mellem 15 og 30 år, dog med stort fokus på at 

få den ældre gruppe med også. Virksomheden følger de nyeste trends hvad angår mode og musik, og derfor 

appellerer den lettere til unge mennesker, men det ses, at den har appel til alle aldersgrupper (Basse & 

Hansen, 2016). 

 

Hoveddelen af kunderne er kvinder mellem 15 og 30 år, hvilket skyldes virksomhedens vægtning af mandlige 

ansatte og yderligere de sunde og enkle produkter. Ved at placere blandt andet deres butikker i storcentre 

og specifikt i Magasin, har de formået at skabe en stor gruppe af stamkunder, som belønnes blandt andet 

med rabatter.  

 

6.6 MARKEDSFØRING OG DESIGN 

Ifølge Kaspar Basse opstod navnet Joe & The Juice ud fra udtrykket ‘a cup of jo’, som er et slangudtryk for 

”en kop kaffe.” Herefter fik han idéen at tilknytte ‘the juice’”, hvilket i virkeligheden udtrykker alt det fede og 

trendy for ham, i hans verden. Men hurtigt i opstartsprocessen blev ‘Jo’ udskiftet med ‘Joe’, hvorefter kom 

det kendte logo og den endnu mere kendte mand, som bruges i logoet, til verden. Logoet blevet designet 

med tanken om at repræsentere en café og bar, der var mere end kun kaffe og juice, hvor manden 

symboliserer virksomhedens menneskelighed. Menneskeligheden og personligheden repræsenteres 

yderligere ved caféens udseende og indretning, som er skabt igennem deres kendte klistermærker, som ses 

rundt omkring i København, klistret op på gader og stræder. Yderligere har alle barerne billeder af rejser og 

oplevelser som repræsentative medarbejdere og partnere i virksomheden har besøgt. Hovedmålet med 

caféens udseende har fra start af været at skabe fokus på det skandinaviske design og dermed gøre brug af 

design, der var råt med kant på, hvilket rammer alle personer, når man kommer ind i Joe and the Juice. 

Indretningen har præg af et teater set-up og er holdt i mørke farver, således at produkterne og råvarerne 

bag baren kommer i fokus, samtidig med at der skabes et intimt og personligt univers (Basse & Hansen, 2016). 

 

Joe & The Juice reklamerer for sig selv gennem Facebook og Instagram. Virksomheden har valgt ikke at 

investere i andre markedsføringsformer og gør kun brug af deres hjemmeside som yderligere reklame.  

 

Ud over indretning og sociale medier, er det kendte klistermærke, som tidligere nævnt, sat op forskellige 

steder og repræsenterer virksomheden igennem genkendelseseffekt. Dermed har virksomheden valgt at 

sætte sin tillid til deres image, brandomdømme og ”word of mouth.”  
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6.7 KONKURRENTER 

Inden for rækkevidde af de destinationer, hvor Joe and the Juice har butikker, eksisterer der enten en 

Espresso House, en Starbucks eller en lokal cafe. Mange af de typer konkurrenter, der eksisterer inden for 

samme område, sælger kaffe og sandwich, hvorfor mange konkurrenter hurtigt kan føle sig skræmt ved at 

åbne tæt på en Joe and the Juice. Med udgangspunkt i indre København ses det, at Joe and the Juice har lagt 

sig godt på markedet og specielt etableret sig positivt i Magasin.  

 

Styrken for Joe and the Juice i forhold til andre er, at virksomheden ligger i etablerede centre og dermed 

specifikt i vinterperioden altid har kunder og gæster. Yderligere producerer virksomheden friske produkter 

efter efterspørgsel, i modsætning til deres konkurrenter, der har dem klar bag en disk. Udtalelser fra 

virksomheden fortæller, at de ofte ser stort salg i kaffe, specifikt når der åbnes nye kaffebarer eller caféer 

omkring dem (Basse & Hansen, 2016). Virksomheden udarbejde analyser, hvor disse viser, at kundernes 

præference kommer af, hvor meget de har kendskab til Joe and the Juice og har været forbi en af deres barer 

tidligere, hvorfor de herefter sammenligner produkter med konkurrenters. Dog definerer virksomheden selv, 

at de ikke har en direkte konkurrent, da deres produkter og oplevelser ikke kan sammenlignes. Ofte mangler 

konkurrenterne altid et af elementerne i deres sortiment, hvorfor de ikke ses som en direkte konkurrent 

(Basse & Hansen, 2016).  

 

6.8 PRODUKTER PÅ DET DANSKE MARKED 

Som beskrevet tidligere er grundstenen for Joe & the Juices verden en kombination af sundhed og 

underholdning, som trodser forestillingen om, at en sund livsstil skal være kedelig eller krævende. Dermed 

virksomhedens formål at skabe et unikt perspektiv på Juice/Coffee-shop konceptet, og der stræbes dagligt 

efter at give en venlig og funky atmosfære, mens kunderne nyder lækre tilbud fra menuen. Menuen i 

Danmark er bygget op af 18 juicer, 4 shakes, 2 typer af shots, 6 sandwicher, 4 typer omelet, 7 varme og 2 

kolde kaffetyper, 1 te og 2 yoghurter (Produktbeskrivelse, www.joejuice.com). Dette menukort bliver 

finjusteret, efterhånden som årene går, dog skiftes produkterne sjældent ud, og der tilføjes ikke nye 

konstant. Menukortene varierer dog imellem de 13 lande, hvor nogle af de kendte går igen, og andre er 

tilpasset de specifikke landes behov og efterspørgsler.  

 

I og med at alle produkter distribueres via samme distributionskanaler, har man skabt en ensartet 

forretningsmæssig risiko, der er med til at operere under ensartede langsigtede lønsomhedskrav på tværs af 

alle forretningerne. Yderligere er hver Juice/Coffee-shop i besiddelse af risici, som kan have en påvirkning på 

virksomhedens identitet.  
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Dog betragtes disse risici som naturlige inden for branchen, idet risici som de tilgængelige produkter, der ikke 

falder i forbrugernes smag, kan give stor negativ omtale både nationalt og internationalt, hvilket kan medføre 

tab af brandværdi og til tider være uundgåelig. Dermed er etablering af en kundeforbindelse på et mere 

intimt niveau end forventet fra den gennemsnitlige café nødvendigt og en af Joe and the Juices største 

ambitioner (Produktbeskrivelse, www.joejuice.com). 

 

Derfor er deres juicer også givet sjove navne for at skabe mere opmærksomhed. Ingredienserne er blandt 

andet baseret på vitaminer og mineraler for at sikre, at man som person får den fulde fordel af hver slurk. 

Dermed har bagtanken bag frugterne jordbær, ingefær og æble ikke kun været at skabe en god smag, når de 

blandes. Det har også været at gøre brug af deres fordele, såsom at zink fra ingefær supplerer magnesium 

fra jordbær, og at begge mineraler har øget absorption, når de kombineres med den store mængde C-vitamin 

fra både jordbær og æbler. Alle disse ingredienser antages at hjælpe i stress-relief, hvorfor denne juice i deres 

menukort hedder ”Stress ned.” Disse principper har været grundlaget for opbygningen af virksomhedens 

menu, hvorfor intet er tilfældigt eller utilsigtet. Bestræbelsen er at gøre brug af friske og økologiske 

ingredienser hvis det er er muligt, ikke sælge færdigproduceret produkter (Nutrition, www.joejuice.com).  

 

Alle kan være enige om, at frugt og grøntsager er fundamentet for en sund livsstil. Hvor meget og hvordan 

man bør indtage disse fødevarer kan dog diskuteres. Hos Joe og the Juice mener man, at det er gavnlig på 

flere måder, at kroppen modtager halvdelen af menneskets daglige krav til frugt og grøntsager som juice. 

Masser af næringsstoffer sidder fast i fødefibre og vil ikke være tilgængelige, medmindre fibrene er brudt. 

Dermed er frugtkødet med til at hjælpe med at frigive disse næringsstoffer. Dermed kan udskiftning af en 

sodavand med en juice daglig være et skridt i retning af bedre sundhed og styrkelse immunsystemet. Dog er 

det vigtigt, at alt juice presses frisk og nydes med det samme. Det meste frugt- og grøntsagssaft, der findes i 

supermarkedet, er forarbejdet og pasteuriseret for at opretholde en længere holdbarhed. Med pasteuriseret 

juice menes, at den er opvarmet til en høj temperatur i en kort tid, før den sælges. Selvom oplevelsen føles 

identisk, dræber pasteurisering de vitale rå vitaminer, enzymer og mineraler, hvilket resulterer i, at saften 

gøres ernæringsmæssigt meningsløs (Nutrition, www.joejuice.com). 

 

Dermed er produkterne opbygget på baggrund af, at Joe and the Juice har ønsket at kommunikere 

vigtigheden af sundhed uden at være arrogant, og samtidig tilbyde folk noget mere end kun fordelene ved 

de vigtige vitaminer og mineraler. Menuen afspejler, at sunde livsstilsvalg ikke behøver at være et offer, men 

tværtimod kan være sjove og smagfulde (Nutrition, www.joejuice.com). 
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6.9 ØKONOMI PÅ VERDENSPLAN 

Der har de seneste år været stor fremgang i salget for Joe and the Juice. Dette ses specifikt i den seneste 

udgave af årsrapport for 2018, hvor virksomheden har haft travlt med at åbne juicebarer verden over. 

Ekspansionen har kostet penge og dermed givet virksomheden et større underskud i 2018.  

 

Målet for 2018 var at forøge salget af juice, kaffe og sandwich, hvilket kan ses på, at man fra 2017 steg med 

over 200 millioner kroner til 1,02 milliarder kroner på verdensplan. Desuden blev der åbnet 62 nye juicebarer 

i løbet af året, inklusive i Chicago og San Diego i USA. Dermed har virksomheden i dag, ved udgangen af 2018, 

272 juicebarer. Dog ses af det det nye regnskab, at underskuddet blev forøget fra 27,3 millioner kroner til 

113 millioner kroner i 2017. Hvis man graver lidt dybere ses det klart, at det blandt andet dækker over større 

afskrivninger, som er steget i takt med investeringer i nye juicebarer (”Joe & The Juice sælger juice for 1 mia. 

kr., mens underskuddet vokser”, Børsen, 2019). 

 

Overordnet er virksomhedens ledelse tilfreds med udviklingen og de finansielle resultater for selskabet i 

2018, og har en målsætning om fortsat at udvide og investere i en international udrulning af konceptet.  På 

grund af udviklingen og åbninger af nye butikker er virksomhedens ansatte også steget i antal. Således havde 

kæden i slutningen af 2018 1626 ansatte, hvilket er 280 flere ansatte end året før. Det er planen, at selskabet 

åbner 30-40 nye juicebarer i løbet af 2020, og at det endelige antal afhænger af, hvilke lejeaftaler Joe & The 

Juice kan forhandle hjem. Disse nye åbningerne skal være med til at øge salget 15-20 procent på årsbasis, 

hvilket er svarende til omkring 150-200 millioner kroner (”Joe & The Juice sælger juice for 1 mia. kr., mens 

underskuddet vokser”, Børsen, 2019. 

 

7.7.7.7. STRATEGISK ANALYSE: STRATEGISK ANALYSE: STRATEGISK ANALYSE: STRATEGISK ANALYSE:     

Med virksomhedspræsentationen er der nu dannet basis for forståelse af virksomheden og dens opbygning. 

I dette afsnit er formålet at analysere de eksterne samt de interne faktorer og dermed skabe indsigt i de ikke-

finansielle værdidrivere. Som tidligere belyst er kapitlet med til at give forståelse for og opstart på både 

budgetteringen samt værdiansættelsen. 

 

7.1 PEST- MODELLEN:  

Alle typer virksomhed er i dag omgivet af et makromiljø. PEST-modellen bruges til at beskrive de eksterne 

forhold og trends, der findes inden for henholdsvis politiske forhold, økonomiske forhold, sociale forhold og 

teknologiske forhold, jf. bilag 2. Dermed er det en analyse af de forhold, virksomheden ikke har mulighed for 
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at påvirke. Det er vigtigt for virksomheden at kende disse omstændigheder, da den skal kunne indordne sig 

herunder. I forhold til Porte’s Five Forces, som gennemgås senere i opgaven, er PEST-analysen mere 

makroorienteret og dermed egnet til at se muligheder og trusler for virksomheden inden for de eksterne 

forhold. Det gælder, at alle forhold i PEST-analysen påvirker alle markedets aktører, både virksomhedens 

konkurrenter, kunder og leverandører, og også udbud og efterspørgsel i en given industri. Dermed gælder 

det, at PEST-analysen kan have en direkte påvirkning på kræfterne i Porter’s Five Forces.  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at PEST-analysen er en mere overordnet og bredere model end 

Porter’s Five Forces. Modellen giver overordnede overskrifter, men det er kun relevante faktorer for 

kaffebarmarkedet og Starbucks, der er medtaget under hvert forhold. 

 

Politiske forhold: 

Da kaffe ikke dyrkes i Danmark, er de politiske og lovgivende forhold på markedet en af de vigtige faktorer, 

virksomheden holder øje med. Ud over kaffe anvender virksomheden meget frugt og grønt, hvilket er lettere 

tilgængeligt i Danmark, da mange af disse råvarer findes på det danske landsbrugsmarked. I forhold til kaffe 

er er importafgifter en vigtig faktor, samtidig med gode forhold mellem Danmark og det land, der importeres 

fra. Af verdensdele, der producerer kaffe, er Sydamerika, Afrika og Asien altdominerende, hvorimod Europa 

er den største aftager af kaffe. Dermed giver spændinger imellem de kaffeproducerende lande og Danmark 

dårlig effekt; dette bemærkes blandt andet ved konflikterne med Mellemøsten i forbindelse med 

Muhammed-krisen. Handel med kaffe foregår dog over børserne i New York og London, hvilket giver større 

sikkerhed og lavere risiko for kaffebarerne i Danmark. 

I Danmark er der yderligere told, punktafgifter og 25 % moms på kaffe. Dermed giver det den danske stat 35 

% af kaffepakkens pris, hvilket statistisk viser, at fortjenesten er højere end for den kaffebonde, der har dyrket 

kaffebønnerne (”Globale kaffepriser er styrtdykket”, Berlingske, 2019).  

 

Det kan konkluderes, i forhold til politiske og lovmæssige forhold, at der hverken er fordele eller ulemper for 

Joe and The Juice i forhold til konkurrenterne, da afgifterne er ens for alle. Man skal som virksomhed, der 

sælger kaffe og gør brug af frugt være opmærksom på, at sker der en stigning i de nævnte afgifter, kan det 

blive sværere at have en flot bundlinje, da det vil påvirke profitten. Kæder som Joe and the Juice vil ikke 

kunne mærke den største effekt, hvorimod små kaffebarer må lukke, da de vil have sværere ved at overleve.  
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Økonomiske forhold: 

Inden for de økonomiske forhold er det vigtigt at fokusere på, hvorledes industrien overlever. Derfor er 

effekten af kundernes økonomiske overskud til det udbudte produkt altafgørende. Hvis man overordnet 

kigger på den danske befolknings økonomi ses det, at de kan defineres som medium til høje lønninger. Dog 

har tidligere finanskriser vist, at en høj arbejdsløshed resulterede i et stort antal danskere med meget færre 

penge mellem hænderne. Dog viser tendenserne også, at selvom den gennemsnitlige dansker ikke har 

økonomien til at overleve hele måneden, er efterspørgslen på specifikt kaffe progressivt. Dette skyldes, at 

selvom kaffe og juices ses som værende ”normale,” dagligdags produkter, er det også en luksus at gå ud købe 

denne kop nydelse. 

 

Det kan yderligere nævnes, at valutakurserne spiller en stor rolle inden for de økonomiske forhold. Da alle 

typer kaffe og mange frugt- og grøntprodukter forhandles i en anden valuta end den danske krone, ses det 

også, at blandt andet forholdet mellem den danske krone, Euroen og den amerikanske Dollar har en stor 

betydning ved salg og forbrug i Danmark. Dermed betyder en stigning i de andre kurser, at det bliver dyrere 

at forhandle produkterne. Dog skal man være opmærksom på, at det ikke kun er prisen på kaffe, frugt og 

grønt som har økonomiske konsekvenser, men også andre større omkostninger end indkøb, hvilket 

inkluderer løn til medarbejdere og leje af lokaler. 

 

Andre faktorer, som spiller en stor rolle i Danmark, er den fagforeningskultur, der er opbygget og eksisterer 

i Danmark og som samtidig er en stor del af den danske velfærdsmodel – flexicurity (Faos). 

Flexicuritymodellen, som er med til at gøre det lettere for virksomheder at ansætte og afskedige 

medarbejdere, giver øget fleksibilitet for virksomhederne.  

Modellen er bygget op således, at lønmodtageren har sikkerhed for at opretholde et vist indkomstniveau, 

hvilket er skabt igennem et arbejde eller ved at modtage offentlig støtte; dagpenge eller kontanthjælp. 

Dermed er det også fagforeninger, der igennem tiderne har lagt standarden for de relativt høje lønninger og 

dermed været med til at sikre gode forhold for ansatte.   

 

De økonomiske forhold har således stor betydning for Joe and the Juice, både igennem 

konjunktursvingninger, der påvirker efterspørgslen, samtidig med fordelene ved den danske flexicurity 

model. I Danmark er det almindeligt at være medlem af en fagforening, men selv om Joe and the Juice aldrig 

har udtalt sig offentligt, har virksomheden flere gange været i problemer med fagforeninger vedrørende 

diskriminering af køn, hvilket har medført store sager og negativ omtale i medierne (”Joe & The Juice fik to 

ansøgninger: Nu bliver de straffet for deres reaktion”, BT, 2017). 
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 Virksomheden skal have fokus på, at deres medarbejdere er ligestillede, og følge de konjunktursvingninger, 

der eksisterer. Yderligere er de følsomme kaffe-, frugt- og grøntpriser en uundgåelig faktor, hvilket e Joe and 

the Juice har accepteret ved at basere deres virksomhed på disse råvarer. Dog kan prisstigningerne forøge 

prisstigninger på virksomhedens produkter, hvilket vil give risiko for at miste de mest prisfølsomme kunder. 

Omvendt, ved prisstigning på råvarer og ingen prisstigning på produkterne, skal virksomheden sælge flere 

kopper for at vedholde en rentabel forretning, ved en positiv dækningsbidrag.  

 

Sociale forhold: 

Danmark er kendt for ”hygge,” hvilket mange mennesker også gerne vil vise og have overskud til i hverdagen 

gennem deres sociale liv. Dette bemærkes blandt andet også ved den markante stigning i brug af kaffebarer. 

Det fremstår både hyggeligt og trendy at kunne sidde og nyde en kold juice eller varm kaffe, mens 

omgivelserne giver resten af oplevelseseffekten.  

 

I forhold til de demografiske forhold spiller alderen en af de afgørende roller i forbindelse med sundhed, 

kaffe- og juiceforbrug. Specifikt kaffesmagen er en tilvænningssag og tager tid at gøre til et dagligdags 

produkt. Yderligere ses også kulturelle tendenser, hvor den ældre generation ofte har faste traditioner, som 

er sværere at bryde, hvorimod unge ofte frivilligt hopper ud i nye og spændende udfordringer. I Danmark ses 

det dog, at der forekommer flere og flere ældre. Derfor er den kulturelle forhåbning, at de yngre generationer 

medtager kaffe, juice og hele sundhedskulturen med sig i de fremtidige årtier. 

 

Igennem 90’erne rundt omkring i verden steg luksusbehovet, og derfor skabte man ”the third place” i forhold 

til hjemmet og arbejdspladsen.  

Dermed blev kaffebarkulturen en realitet, og det skulle være med til at danne den første grundsten for 

dækning af behovet for sociale sammenkomster og moderne caféer, med ønsket om at kunne sidde og nyde 

dagen med en bog, dagens avis eller sin computer. Dermed er disse steder også blevet steder, man i dag gør 

brug af for at koble fra og dermed stresse af fra dagligdagens forpligtelser. 

 

Udover at kunne stresse af og nyde tilværelsen, dukkede sundhedsbølgen op kort tid efter, hvilket betød, at 

forbrugerne nu yderligere gik op i kost og sundhed. Dermed tvang det mange virksomheder inden for 

madbranchen til at ændre deres strategiske tilgang og fokusere mere på produkter, der var fedtfattige, 

sukkerfrie eller light som alternativer til deres eksisterende udbud.  
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Samtidig med at sundhedsbølgen ramte og et nyt hashtag i dagligdagen dukkede op, dukkede spørgsmålet 

også hurtigt op – hvor sundt var kaffekulturen og kaffen i sig selv egentlig? Joe and the Juice blev hurtigt et 

eksempel på, at kaffe ikke var sundhedsskadeligt, men tværtimod sagtens kunne være en del af dagligdagens 

ernæringsprodukter.  Dermed afviste man også hurtigt de negative resultater i forbindelse med undersøgelse 

af kaffens helbredsmæssige risici. Selv om mange stadig i dag mener, at kaffe er sundhedsskadeligt, er det 

hos Joe and the Juice overbevist valg, at det ikke er sandt. Man så også, at kaffen blev koblet på en usund 

livsstil, som ofte inkluderede personer, der ryger, er inaktive og spiser usundt. Derfor måtte man klart adskille 

kaffen som produkt og trangen efter dette produkt. Dette gjaldt specifikt i de sammenhænge, hvor kaffen 

forekom sammen med den usunde livsstil, da tendens til blandt andet knogleskørhed forekom hos disse typer 

mennesker, og dermed skabte forvirring om kaffens sundhed.  

 

Når man skal se på de sociale forhold i Danmark, i forhold til Joe and the Juice, anses det, at disse harmonerer 

med konceptet. Både i Danmark og i udlandet sætter kunderne sætter stor pris på at kunne købe produkterne 

med god samvittighed og dermed nyde deres sociale liv. Dermed er Joe and the Juice også det efterspurgte 

”third place” og er med til at dække det sociale behov for kunderne, samtidig med at de dækker behovet for 

kaffe- og juice.  

 

Hvis man analyserer virksomheden, bemærkes det tydeligt, at man i Joe and the Juice har succes med at 

dække de sociale behov og forhold. Virksomheden forbindes med at være ensartet, lige meget, hvilket butik 

man tager hen til, og dermed kan man finde de samme produkter og omgivelser. Således er behovet for at 

gøre brug af virksomhedens atmosfære og miljø en ligeså stor tiltrækningskraft som selve produktudvalget.  

 

Der findes mange typer af konkurrenter til Joe and the Juice, såsom The Espresso House og Starbucks. 

Yderligere eksisterer der utallige caféer, barer og restauranter. Men markedet er stadig åbent og har behov 

for et koncept som Joe and the Juice, hvilket ses af deres økonomiske resultater.  Der vil i virksomhedens 

fremtid kun forekomme større muligheder, så længe virksomheden følger samfundets trends og sociale 

udviklinger. Dermed kan det konkluderes, at de sociale forhold og Joe and the Juice sammen kan bringe 

fremtidig succes på det danske marked. 

 

Teknologiske forhold: 

Igennem den moderne tid er de teknologiske forhold blevet mere afhængighedsskabende og er en yderst 

vigtig faktor, da det kan være afgørende for en industri. Dermed gælder det om at kunne udvikle sig som 

virksomhed og være på forkant med de nye teknologier, specifik i positioner, hvor teknologien kan være en 
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trussel. Dette kunne for eksempel være, hvis den går ind og erstatter det produkt eller den serviceydelse, 

man udbyder. Inden for juice og kaffebarindustrien kan det specielt ses i udviklingen af effektive espresso- 

og juicemaskiner til hjemmebrug, som er den seneste og mest moderne teknologi, der kan true industrien og 

generelt alle de markeder, virksomheden opererer på. Det ses dog, at disse typer af maskiner ofte ligger i det 

relativt dyre prisleje, hvis man skal have en god kvalitet. Dermed er en fremtidig trussel potentielle billigere 

maskiner af høj kvalitet, som kan skabe de samme rammer og ydelser, som man ellers kun kan få på juice- 

og kaffebarer.   

 

Der vil altid være fordele og ulemper ved den teknologiske udvikling. Hvis man skulle kigge på fordelene for 

Joe and the Juice vil det være, at denne udvikling er med til at give nye og hurtigere metoder til at bearbejde 

råvarerne og dermed give hurtigere betjening og bedre produkter. Dog skal balancen mellem 

masseproduktion og efterspørgslen være præcis, og derfor skal virksomheden fokusere på, at den 

teknologiske udvikling ikke skal forøge mad- og råvarespild for virksomheden. Yderligere er markedet 

markant i konkurrence med brugen af maskiner på hjemmefronten, i takt med store udviklinger og fornyelser 

af disse typer maskiner, som er blevet hurtigere og billigere. Dermed kan det være en ulempe for Joe and the 

Juice og andre på markedet, da det sorterer de kunder fra, der fravælger oplevelserne ved disse typer køb. 

 

7.2 PORTERS FIVE FORCES: 

For at forstå Joe & the Juices strategiske position er det vigtigt først at definere den valgte organisation. Dette 

er gjort i tidligere afsnit, hvorfor det er hensigten herefter at besvare spørgsmålet, om Joe & the Juice har en 

gunstig position i forhold til driften og udviklingen af sin konkurrencefordele i forhold til omverdens-

faktorerne. Der bliver taget udgangspunkt i Porter’s 5 forces, jf. bilag 2, for at forstå virksomhedens 

branchemæssige placering og dermed forstå virksomhedens styrker og svagheder i forhold til omverdenen.  

 

Igennem en virksomheds levetid forekommer det, at dens konkurrenceevne i en given branche bliver påvirket 

af forskellige markedskræfter. Dermed kan et forkert valg eller misforståelse af disse markedskræfter 

hæmme og dermed forringe virksomhedens muligheder for at øge omsætningen, som både er kort- og 

langsigtet profit. Det følgende afsnit er udarbejdet med det formål at se på de markedskræfter, der påvirker 

Joe & The Juice enten stærkt eller svagt.  

 

Porter’s Five Forces er i dag et af de mest anerkendte og velegnede værktøjer til at analysere konkurrence-

strukturen og har til formål at give os et billede af, hvordan Joe and the Juice positionerer sig i forhold til 

deres konkurrenter. Ved brug af denne model er det vigtigt først at definere branchen.  
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Joe & the Juice opererer inden for restaurationsbranchen med primært fokus på at opfange livsstilen for unge 

mennesker, som følge af den nye kultur, der har været på markedet. Dermed kendetegnes de ved salg af 

sunde drikkevarer og høj fokus på sundhed.  

 

Potentielle indtrængere:  

Da restaurationsbranchen er en branche med stort afkast, har det altid været en tillokkende branche. 

Dermed gælder det også, at eksisterende virksomheder skal kunne holde potentielle indtrængende 

virksomheder ude ved at fokusere på prisreduktion af deres produkter, være kreative med deres produkter 

og yde ekstra services, således at kunder altid finder madoplevelsen speciel. Dette kan dog meget hurtigt 

skabe en formindskelse af afkastet, som i sidste ende ville gøre branchen mindre attraktiv at entrere. 

Yderligere har eksisterende virksomheder den fordel at kunne opstille store og forskellige adgangsbarrierer, 

således at nye indtrængende virksomheder vil have sværere ved at komme ind på markedet. Dermed er 

følgende fem punkter væsentlige faktorer, der gavner Joe and the Juice inden for branchen, og dermed kan 

anses som værende metoder, der gør det mere vanskeligt at foretage en indtrængning på markedet for kaffe 

og juice.  

 

• Kapitalkrav: Kapitalkrav er en stor del af opstartsfasen i branchen. For at bygge sig op, er man nødt 

til at investere, og det ses, at Joe and the Juice fra start af har haft kapitalen som hovedfokus for at 

kunne udvikle deres virksomhed. Dermed kan det konkluderes, at uanset marked og branche, er man 

som potentiel indtrængende på et marked nødt til at vurdere sin kapital for at kunne overleve en 

opstartsfase.   

 

• Stordriftsfordele: Ved at kigge på opbygningen af Joe and the Juice ses det tydeligt, at virksomheden 

har forstærket deres styrke i forhold til stordriftsfordele og dermed sat sig i en bærekraftig position 

i forhold til potentielle indtrængere på det danske marked. Virksomheden er efter mange år på 

markedet blevet en stærkt etableret virksomhed, der i dag er repræsenteret i store dele af Danmark. 

Dermed giver disse stordriftsfordele virksomheden mulighed for at føre en standardiseret 

markedsføring rundt omkring på markedet, der markerer virksomhedens image, og skaber en 

genkendelsesgrad hos forbrugerne. Sidst skaber disse fordele også muligheden for risikospredning 

og for storindkøb, som både gavner virksomheden økonomisk og stiller den stærkt i en 

forhandlingssituation med leverandører.  
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• Adgang til distributionskanaler: En ny virksomhed i branchen har sværere og mere faste rammer for 

distributionsaftaler med leverandører og salgsforhandlere. Ved at kigge på markedet for Joe and the 

Juice, kan det tydeligt ses, at de har gode samarbejdsaftaler, hvorfor de også sidder på en stor del af 

markedet.  Grundet deres størrelse og type, blandt andet det specifikke udvalg, har de forhandlet 

fordelagtige leverandøraftaler, hvilket skaber større sværhedsgrad for indtrængende virksomheder i 

og med, at disse leverandører allerede vil være optaget ofte af store dominerende kæder.  

 

• Placering: For alle virksomheder inde for madbranchen er placeringen altafgørende for den 

fremtidige profit, hvilket også ses at have været et af Joe and the Juices hovedfokuspunkter ved 

etableringen. Dermed har virksomheden haft det mål at være let tilgængelige for deres kunder 

samtidig med at have blikfang med deres koncept af enkelthed og sundhed med et twist af street. 

Dermed forekommer det også for nye indtrængende, at de skal kunne have kapital til høje huslejer 

og gode lokalesamarbejdsaftaler, hvis de skal kunne konkurrere med de store kæder, hvorfor 

fordelen igen ligger hos en veletableret virksomhed, hvor der allerede er investeret i kapital, 

placering og stordriftsfordele.  

 

• Positionering: Det ses klart og tydeligt ved en etableret virksomhed, at de har skabt et image og 

dermed fastsat sig i kundernes bevidsthed. Dermed har kunderne mulighed for at vælge og vrage 

efter eget ønske, og derfor ses det også, at Joe and the Juice har skabt deres positionering igennem 

virksomhedens produkter, kvaliteten og ensartetheden af smagen, virksomhedens brand, faste 

priser og hele oplevelsen. Dette gør, at nye indtrængende har høje krav at leve op til og endnu 

sværere ved at slå en etableret konkurrent på markedet ud.  

 

Derfor er det allerede etablerede image ved de nuværende konkurrenter også en form for 

adgangsbarriere, specielt når man skal sammenligne sig selv med Joe and the Juice, som har formået 

at skabe en stærk position på markedet.  

 

Substituerende produkter: 

Et substituerende produkt er et alternativ, der kan erstatte det udbudte produkt. For virksomheden Joe & 

the Juice handler det om, hvorvidt kunderne kan finde substituerende produkter for juice, kaffe og sandwich. 

Dermed skal det substituerende produkt have samme hovedformål som produktet, mens kvaliteten, imaget 

og virksomheden kan variere.   
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Formålet med Joe and the Juices koncept er at yde service og produkter, som giver oplevelser og ”hygge.” 

Dermed er det ikke kun en kop kaffe eller en juice, men hele oplevelsen man betaler for. Inden for denne 

branche gælder det, at der er mange alternativer, da erstatningerne findes overalt. Dermed er det nemt at 

kunne erstatte dele af eller hele denne oplevelse. Dette gælder lige fra, at kunder køber kaffemaskiner til 

deres hjem, til at de gør brug af den lokale kaffebar. Det ses tydeligt i det moderne samfund, at alle hjem i 

dag har en kaffemaskine i god kvalitet og en juicemaskine eller presser, som de gør brug af oftere end de 

tager ned og betaler sig til ydelsen/produktet Hjemmebruget tilnærmer sig mere og mere de typer af 

apparater, som baristaerne gør brug af ude i butikkerne, samtidig med at disse ligger inde for en bred 

prisklasse, hvorfor det for mange kunder er til at overkomme prismæssigt. Udover at vælge et substituerende 

produkt hjemmefra, er der i dag mange muligheder for at købe en kop kaffe, juice eller en sandwich, fx kan 

kunderne kan gå i en 7-eleven forretning rundt om hjørnet eller gå ind på de mange forskellige caféer (Basse 

& Hansen, 2016).  

 

Det kan klart og tydeligt ses på markedet for restauration, at der kommer flere og flere muligheder, som er 

medvirkende til at dække behovet og dermed er substituerende produkter til Joe and the Juices produkt. 

Dette er med til at reducere profitten og skaber en negativ effekt i attraktiviteten af deres produkter inden 

for markedet. Dermed er det også en adgangsbarriere for nye indtrængende, at kapital og know-how samt 

ressourcer spiller så stor en del. Dermed gælder det for Joe and the Juice, at substituerende produkter og 

ydelser forekommer, og det skal virksomheden være ekstra opmærksom på for at kunne positionere sig 

rigtigt, således at forbrugerne ikke mister interesse for virksomheden og dermed bliver illoyale og fravælger 

dem frem for andre substituerende produkter. 

 

Kundernes forhandlingsposition: 

En industri er velfungerende og yderligere særdeles attraktiv at indtræde i, hvis der er gode profitmuligheder 

samt mange kunder, som er tiltrukket af industriens ydelser og produkter. Derfor må alle typer virksomheder 

lægge strategier for fremtiden og træffe økonomiske valg, som gavner den økonomiske profit og 

bruttofortjeneste, og markedet skal have stor fokus fra kunder til at dette kan lade sig gøre.   

 

Hvis der tages udgangspunkt i de forskellige placeringer af Joe and the Juices butikker ses det tydeligt, at 

markedet er bygget op således, at der er mange forskellige udbydere af samme type produkter og ydelser, 

samt mange substituerende produkter, hvilket alt andet lige styrker kundernes forhandlingskraft, da 

mulighederne ligger lige for. Yderligere ses det, at de har den fordel, at de som kunder ikke er bundet af 

nogen switching costs, ergo er de ikke bundet af yderligere omkostninger ved at skifte til en anden 
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virksomhed eller deres produkter. Selvom kunderne ingen switching costs har, ses det dog meget tydeligt, at 

loyalitet og god service er et tillidsbånd imellem kunder og virksomheder, og dette ses meget tydeligt hos 

Joe and the Juice. Joe and the Juices er blandt andet også kendt for deres klippekortsystem til kunder, som 

får stempler og dermed en gratis kaffe eller juice efter et vist antal køb, hvilket er en ekstra service, som 

virksomheden har bygget op for deres loyale kunder. Disse typer ydelser er med til at øge kundernes 

incitament til at komme tilbage til den pågældende virksomhed. De seneste år har tendensen for kaffe og 

juice ændret sig drastisk i Danmark og det ses tydeligt, at kunder i dag foretrækker kvalitet frem for kvantitet, 

og dermed ikke vægter prisen over kvaliteten. Derfor er de kunder, der kommer hos Joe and the Juice, 

bevidste om den kvalitet, de betaler for, og kommer efter specifikt denne ydelse. Derfor kan det ses, at 

villighed til at betale sig til et kvalitetsprodukt svækker fordelen ved de lave switching costs, der er 

forbindelsen til de billigere alternativer, hvilket resulterer i, at kundernes forhandlingsstyrke svækkes. 

 

Leverandørens forhandlingsposition:  

Når en virksomheds konkurrenceevne svækkes på et marked, vokser leverandørernes magt i forhold til den 

købende virksomhed. Jo mere magt en leverandør har, des mere kan denne leverandør også skrue op og ned 

for priser og leveringsbetingelser. Dermed vil leverandøren stå stærkere i alle typer forhandlingssituationer, 

hvilket resulterer i en dårligere position for virksomhederne og deres samarbejds-aftaler med leverandører.   

 

At være en stor kædebutik som Joe and the Juice sætter virksomheden i en positiv position og giver den 

større styrke over for de leverandører, de samarbejder med, da de bestiller større partier og med større 

hyppighed. Derudover betyder det også, at Joe and the Juice har større indflydelse og magt over for deres 

leverandøre, idet et skift til andre leverandører vil være et stort tab for leverandørerne.  

 

Hvis der kigges på de stordriftsfordele, Joe and the Juice har som kæde, ses der en klar sammenhæng mellem 

dem som virksomhed og deres leverandører, og dermed giver det en større forhandlingsstyrke, jf. afsnittene 

foroven. Yderligere spiller udbud og efterspørgselsfaktorerne den største rolle i forhold til leverandørernes 

forhandlingsstyrke på det pågældende marked. Det ses tydeligt, at kaffe og juice er blevet et mere 

eftertragtet produkt i Danmark. Derfor har der i de senere år været en stigende efterspørgsel efter kaffe, 

juice og råvarer, der ligger i det bedste kvalitetsniveau, hvilket må antages at forringe Joe and the Juices 

muligheder for at skabe et pres på priserne hos deres leverandører, idet udbuddet er anlagt efter 

leverandørerne, og de dermed står stærkere i forhandlingssituationen grundet den høje efterspørgsel. 
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Konkurrencepositionen på markedet: 

Samlet set vurderes konkurrenceintensiteten for branchen som værende stor, idet der forekommer risiko for 

nye konkurrenter. Markedet er i konstant udvikling, hvilket betyder, at Joe and the Juice er nødt til at 

vedligeholde eller udvikle deres produktsortiment, således at det falder i forbrugernes smag og derigennem 

mindsker risikoen for, at kunderne vælger substituerende produkter.  

 

De primære konkurrenter til Joe and the Juice vurderes at være Starbucks og Espresso House. Det er svært 

at angive disse som direkte konkurrenter, da de to virksomheder udbyder flere produkter i deres sortiment 

og har hovedfokus på kaffe, hvorimod Joe and the Juice er bygget op efter et simpelt koncept med sundhed 

og ernæring som hovedfokus igennem deres juicer. Dog vurderes de til at være konkurrenter, da de udbyder 

produkter inden for bespisning med samme målgruppe, samt fordi de agerer på de samme markeder, både 

i Danmark og udlandet. Prismæssigt ses det, at der forekommer stor konkurrence mellem de nævnte 

storaktører, da priserne ligger på et ensartet niveau. 

 

Hvis man overordnet kigger på konkurrencepositionen på markedet ses det, at Joe and the Juice har vundet 

deres markedsandele på baggrund af de stærke præferencer kunder i dag har, som de har sat i værk med 

hensyn til virksomhedens image og dens produkter. Dermed har denne type af forskellighed og 

præferencegrad skabt baggrunden for, at der er tale om et yderst heterogent marked, hvorved forbrugerne 

bliver stillet over for virksomheder, der udbyder produkter, de forsøger at differentiere i forhold til deres 

konkurrenter. Dermed skaber differentiering af deres produkter også en specifik præference hos kunderne 

inden for f.eks. kvalitet, smag, oplevelse og, i Joe and the Juices tilfælde, den særdeles attraktive service. 

Dette medfører, at markedet Joe and the Juice opererer på, er et differentieret oligopol, da det klart ses, at 

det er en konkurrenceform, hvor der er et overskueligt antal betydende udbydere med differentierede 

produkter. Nedenfor er illustreret data på baggrund af offentlige tilgængelige data og årsrapporter, for at 

illustrere den størrelsesmæssige sammenligning for Joe and the Juice samt de nævnte konkurrenter:  

 

2018: Bruttofortjeneste 
/Dækningsbidrag: 

Antal ansatte: Antal egne butikker i 
Danmark: 

Antal lande: 

Joe & The Juice 
CVR-nr: 26589355 
Startdato: 2002 239.155.000 kr. 318 60 13 

Espresso House 
CVR-nr: 10011663 
Startdato: 1999 214.529.000 kr. 291 32 4 

Starbucks 
CVR-nr: 71750515 
Startdato: 1982 183.157.000 kr. 410 12 78 

Kilde: Egen tilvirkning med data fra hvert enkelt virksomheds årsrapport fra 2018 og hjemmeside 
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Med Joe and the Juices situation på markedet, som er et differentieret oligopol, ses det tydeligt, at de 

konkurrerer med Starbucks og Espresso House på deres positionering som udbydere af kaffe, juice og 

sandwich i allerhøjeste kvalitet med brede produktsortimenter til en pris, der svarer til kvaliteten. Yderligere 

anses begge konkurrenter at være inden for den samme strategiske gruppe, der følger den nye udvikling på 

markedet; den kulturelle udvikling. Dermed er konkurrencen hård på dette punkt, da det er selskaber i skarp 

udvikling. Yderligere ses det, at de koncepter, der ikke rammer den kulturelle udvikling, går konkurs, hvorfor 

man som virksomhed er nødt til at følge udviklingen og differentiere sig, hvilket Joe and the Juice er et 

prægtigt eksempel på. Det ses også, at markedet bærer præg af at være heterogent. Dette resulterer i, at to 

lige store udbydere på et marked vil skærpe konkurrencen over for hinanden, til tider i en sådan grad, at det 

sætter substitutionsgraden som ramme for forbrugerens præference mellem de to udbyders produkter 

(Sørensen, 2018).  

  

Dermed skal Joe and the Juice kunne sørge for at følge med i diverse parameterændringer i form af 

prisændringer, produktændringer og eventuelt markedsføringsændringer for at kunne holde et 

konkurrencedygtigt niveau, og endnu vigtigere, for at kunne leve op til nuværende såvel som nye kunders 

krav. Det ses nemlig, at udviklingen i restaurationsbranchen har haft en drastisk ændring, idet branchen har 

undergået en revolution, som har ændret hele kulturen, hvilket Joe & the Juice har set og været med til at 

starte. Dermed gør ovenstående det gældende, at der forekommer en intens konkurrenceintensitet i det 

eksisterende marked, med få store aktører, der kæmper med små udbydere, samtidig med, at de store 

udbydere også konkurrerer internationalt.  

 

7.3 VÆRDIKÆDEN: 

Porters værdikæde har til formål at beskrive og vise virksomhedens aktiviteter som en kæde. Denne model 

skaber derfor tilsammen produkternes værdi for kunden. Værdikæden er designet med formålet at beskrive 

virksomhedens processer og bruges derfor i opgaven. Modellen er opdelt i ni forskellige aktiviteter, som 

beskrives for Joe and the Juice. Den tager udgangspunkt i de aktiviteter, der eksisterer hos Joe and the Juice.  

 

Der indgår ni aktiviteter i Porters værdikæde, jf. bilag 2 for modellen. Disse aktiviteter er opdelt i to grupper, 

som er henholdsvis primære aktiviteter og støtteaktiviteter (Systime ibog, 2019).  

 

De primære aktiviteter omhandler selve virksomhedens produkt og er normalt de aktiviteter, der er med til 

at skabe processen for produktet og er behjælpelig til at tilføre det værdi, hele vejen igennem hver enkelt 
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aktivitet i kæden. Dette omhandler modtagelse af råvarerne, diverse kontroller, eventuelt de forskellige 

fremstillingsprocesser samt markedsføring og salg. Den sidste del af servicen, som er tilendebragt i 

forbindelse med garantiperiodens udløb, forekommer ikke inden for denne type virksomhed, da det er mad, 

der sælges. Dermed er formålet ikke at opnå værdi igennem besparelse på omkostningerne. Det er derimod 

kundens samlede oplevelse, der skaber denne værdi for dem (Systime ibog, 2019).  

 

Støtteaktiviteterne omhandler i modsætning til de primære aktiviteter ikke selve produktet, men de 

nødvendigheder, der forekommer for at virksomheden kan transformere råvarer til det solgte produkt. 

Derfor kan støtteaktiviteterne også ofte defineres som virksomhedens serviceorganer for de primære 

aktiviteter, da de er den glidende fase for processerne. Støtteaktiviteterne giver derfor ikke den direkte 

værdiskabelse, men er en vigtig forudsætning. 

 

Inden for værdikædeanalyse forekommer der fem primære aktiviteter og fire støtteaktiviteter. De fem 

primære aktiviteter er henholdsvis; indgående logistik, produktion, udgående logistik, marketing og salg samt 

services efter salg.  

 

Den indgående logistik for Joe and the juice omfatter alle de aktiviteter, hvor der forekommer bestilling af 

råvarer, ekstern transport af disse råvarer til forretningerne, modtagelse og kontrol af råvarer. Dermed er 

denne del af virksomheden vigtig, og man har investeret i at have gode samarbejdsaftaler og gode 

medarbejdere, som har ansvaret for, at disse ting kører hver dag, så der ikke opstår mangler i forretningerne.  

 

Produktionen omfatter de processer i produktionsafdelingen, der transformerer råvarer til færdigvarer. I 

dette tilfælde defineres forretningerne som værende produktionen, da det er ude i hver enkelt forretning, at 

produkterne bliver formet og solgt til kunderne.  

 

Den udgående logistik opstår også ude i forretningerne, da det er dem, som modtager råvarerne, bearbejder 

og derefter sælger de fremstillede færdigvarer, afhængigt af efterspørgslen fra kunderne.  

 

Marketing og salg står hos Joe and the Juice for fastlæggelse af priser, annoncering og reklame rundt 

omkring. Dette er ikke et område virksomheden har investeret meget i, hvorfor det forekommer som 

værende ingen regulær marketing og som beskrevet tidligere har virksomheden valgt at gøre brug af sociale 

medier og mund-til mund reklame (Basse & Hansen, 2016).  
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Service efter salg eksisterer ikke hos Joe and the Juice, da det er madvarer, de sælger. Derfor er den største 

service efter salget at tage hånd om utilfredse kunder og dermed være med til at udvikle sig på disse områder. 

Yderligere ligger virksomheden her vægt på at uddanne deres medarbejdere og investere størstedelen af 

deres ressourcer i at gøre dem bedre, så de repræsenterer virksomheden bedst muligt.  

 

De tre første aktivitetsområder definerer virksomhedens fremadrettede logistisk og er vigtigt inden for alle 

aspekter for, at virksomheden kan eksistere og overleve.  

 

Hvis vi herefter kigger på, hvad der forekommer ved virksomhedens fire støtteaktiviteter inkluderer disse 

følgende:  

  

Virksomhedens infrastruktur omhandler de overordnede aktiviteter, som Joe and the Juice gør brug af, og 

som giver den overordnede støtte til de øvrige aktiviteter i værdikæden. For Joe and the Juice omhandler 

dette virksomhedens organisationsstruktur og ledelse, jf. afsnit 6.2 ”Virksomhedens opbygning.”. Yderligere 

forekommer planlægnings- og økonomisystemer inden for denne aktivitet, dog findes der ikke oplysninger, 

der beskriver dette område, men det antages, at virksomhedens it-system og det interne transportsystem i 

virksomheden er bygget op for at fungere så optimalt som muligt.  

 

De menneskelige ressourcer omhandler Joe and the Juices HR-afdeling. Dette er et af de områder, 

virksomheden har investeret mest i, hvilket skyldes, at de efterspørger medarbejdere, der specifikt passer til 

deres specielle virksomhedstype og koncept. Dermed er denne aktivitet altbetydende for virksomheden og 

omfatter alt fra rekrutteringsprocesser, uddannelsesmuligheder, udvikling og fastholdelse af de rigtige 

medarbejdere og meget mere (Basse & Hansen, 2016).  

 

Produkt- og teknologiudviklingen omfatter forsknings- og udviklingsaktiviteter, der har til formål at udvikle 

nye produkter. Dog forekommer der ingen beskrivelser eller informationer omkring udvikling af produkter. 

Dermed vurderes det ikke som værende relevant for værdikædeanalysen at foretage behandling af dette 

område. 

 

Indkøb/forsyninger omfatter aktiviteter, der forekommer i forbindelse med indkøb af råvarer til alle 

forretningerne samt inventar og maskiner, der investeres i for fremtidig omsætning. Derfor har man i Joe and 

the Juice indkøbere og ansvarlige, der dagligt sidder med disse opgaver, ud over hovedkontoret og 

bestyrelsen, som træffer de sidste valg inden for investeringer (Basse & Hansen, 2016).  
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Der er bedst mulig prøvet at tage hensyn til at tilpasse værdikæden, således der kun er gået i dybden med 

de områder og informationer, der har været tilgængelige om Joe and the Juice.  

 

Igennem ovenstående analyse kan det konkluderes, at dette analyseværktøj beskriver hvorledes Joe and the 

Juice leverer størst mulig værdi til kunderne for de færrest mulige omkostninger. Dermed gælder det, at der 

ses mest værdi i, at alle trin hænger sammen, således at kundernes efterspørgsel ikke afvises ude i 

butikkerne. Dermed er det målet for Joe and the Juice at udvikle og derefter konstant få fastlagt disse 

forskelle i værdiskabelsen, så man konstant sørger for at gøre brug af de ressourcer, der målrettet og med 

mest effekt skal være med til at skabe mere værdi for kunderne (Basse & Hansen, 2016).  

 

Joe & Juices kernekompetencer er massiv produktion af juice, kaffe og sandwich sammen med fokus på at 

følge kulturen og trenden. Dermed er det er også vigtigt for selskabet at have fokus på de dynamiske 

kapabiliteter, da markedet ændrer sig, og de dermed skal forny kapaciteterne. Med deres position på 

markedet og økonomiske tilstand gælder det, at Joe and the Juice gør brug af de ressourcerne og kapaciteter 

de har på det marked, de opererer på. Samtidig ses det i regnskaberne, at bruttofortjenesten er stigende, 

hvilket er positivt, og det har formået at skabe mere værdi for kunderne. De har i høj grad fokus på service 

og salget i forhold til de primære aktiviteter i værdikæden. 

 

7.4 PORTERS GENERISKE STRATEGI:  

Porters generiske strategier omfatter fire konkurrencestrategier, jf. bilag 2 for modellen, som hver har til 

formål at beskrive måden, hvorpå virksomheden konkurrerer med de andre udbydere på markedet. Dermed 

blev modellen udviklet til brug for udarbejdelse af en konkurrencestrategi. Igennem opgaven er der gjort 

brug af modellen med det formål at fastlægge den nuværende konkurrencestrategi som en del af den 

eksterne analyse (Systime ibog, 2019). 

 

Modellen er bygget op således, at den opdeler konkurrencestrategien på grundlag af følgende to valg:  

 

o Vil virksomheden satse på lave omkostninger, eller vil den satse på unikke produkter?  

o Vil virksomheden satse på hele markedet, eller vil den satse på et bestemt markedssegment? 

 

Ved kombination af disse to valgmuligheder skabes der fire forskellige konkurrencestrategier, som 

omhandler: omkostningsleder, differentiering, omkostningsfokus og fokuseret differentiering. Uanset 

virksomhedens placering inden for disse fire strategier, er formålet at styrke virksomhedens muligheder for 
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bedst muligt at kunne konkurrere med de eksisterende konkurrenter og udbydere på markedet. Det kaldes 

også virksomhedens konkurrencekraft (Systime ibog, 2019).  

 

Hvis der kigges på de to spørgsmål, kan følgende defineres om Joe & the Juice: 

 

o Joe and the Juice har altid satset på unikke produkter. 

o Joe and the Juice har altid satset på hele markedet.  

 

Dermed gør Joe and the Juices brug af en differentieringsstrategi, idet de har fokus på det brede marked.  

 

De har haft til mål at skabe unikke produkter på markedet og et koncept, som skulle fange kundernes 

opmærksomhed i forhold til konkurrenternes produkter. Samtidig har de bestræbt sig på at minimere 

kundernes opmærksomhed på prisen, hvilket man efter et antal år på markedet har opnået. Markedet kan 

defineres som heterogent, tendensen til at vælge noget andet frem for Joe and the Juice er minimal, hvis 

konceptet sund kost fastholdes. I dette tilfælde gør Joe and the Juice brug af differentiering igennem deres 

image, særlige egenskaber ved selve produktet og måden servicen er bygget op på, produktets design samt 

hele oplevelsen. Derfor har formålet for Joe and the Juice altid været at tillægge sit produkt ekstra værdi i 

kundernes øjne igennem fokus på ernæring og sund kost. Derfor har de differentiering som 

konkurrencestrategi. 

 

Virksomhedens produktgruppe og sortiment har fra start af haft til formål at henvende sig til hele markedet, 

og dermed er det ledelsens ønske at skabe så stor en markedsandel som muligt med deres nuværende midler. 

Men man har sat prisen relativt højt i forhold til markedet og typen af produkter, hvilket kan skabe 

misfornøjelse hos mange kunder. Dog viser de seneste regnskaber, at der omsætningen stiger, hvilket viser, 

at selv om produktets salgspris er relativ høj, eksisterer der en stor salgsvolumen. Dermed skal virksomheden 

fastholde deres nuværende position og mål omkring deres økonomiske stabilitet eller have til hensigt at 

skabe fokus på lavere omkostninger, så der kan skabes en større fortjeneste på bundlinjen. 

 

Det bedste eksempel på differentieringen er den økologiske juice. Råvarerne til den økologiske juice er dyrere 

end de almindelige råvarer, og dermed er der en prisforskel. Her ses, at kunder, som foretrækker at drikke 

og spise sundt, ofte også er villige til at betale en højere pris for denne type af varer. Yderligere lægger 

virksomheden vægt på at differentiere sig via deres kundehåndteringskoncept, hvilket sker igennem et større 

træningsprogram af deres medarbejdere, så de forstår konceptet og er med til at udføre differentieringen. 
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Igennem ovenstående beskrivelse konkluderes det, at Joe & the Juice må operer inden for en 

differentieringsstrategi, dog med det udgangspunkt, at den ikke er vedvarende, idet konceptet er kopibart.  

 

7.5 SWOT-ANALYSE: 

I det følgende udarbejdes en SWOT-analyse med det formål at skabe en overordnet opsummering og 

evaluering af virksomhedens interne styrker og svagheder, samtidig med, at der sættes fokus på eksterne 

muligheder og trusler. 

SWOT 

STYRKER: SVAGHEDER: 
o Differentiering 

o Stærk spiller på markedet – kendt mærke 

o Følger konstant markedsudvikling 

o Stærkt og fast placeret koncept med fokus på 

tidens trends (oplevelsesøkonomi og 

sundhedsbølge) 

o Investeringer fra kapitalfond 

o Stærk konkurrencemæssig position på 

markedet – generelt god beliggenhed 

(centralt) 

o Faste og dygtige medarbejdere, der har været 

med fra start – engagerede medarbejdere  

o God økonomisk udvikling (vækst) 

o Nye aktionærer med ambitioner om vækst og 

ekspansion 

o Skaber oplevelse for kunderne 

o Succesrig og erfaren ejer (Kaspar Basse) 

o Dominerende kæde inden for juicebarer 

o Rarity 

o Faste og stabile medarbejdere – hvis de 

forlader virksomheden 

o Nemt koncept, der kan kopieres 

o Forskellige kulturer rundt omkring – skal 

tilpasses 

o Vedvarende strategi – hvis der ikke 

forekommer udviklingsmuligheder 

o Beliggenhed – omringet af konkurrenter 

o Lav omtale udenfor nærmarkeder 

 

MULIGHEDER: TRUSLER: 

o Ekspansion  

o Brancheudvikling fra organisationer 

o Større fokus på ernæring og sundhed 

o Ændrede kulturelle forhold – kan man følge 

med altid? 

o Lovmæssige forhold - kønsdiskriminering 

o Økonomiske forhold  
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o Sørge for at holde sig opdateret på trends og 

følge med udviklingen 

o Flere penge fra kapitalfonde 

o Meget mere omtale 

 

o Store konkurrenter på markedet  

o Finanskriser i fremtiden 

o Konceptet er baseret på oplevelsesøkonomi 

og sundhed, og disse trends kan dø 

o Sager omkring produktnavn, 

uoverensstemmelser med EU samt kritik fra 

fagforeninger.  

Figur 1: Opsummering af strategisk analyse i SWOT-model. 

 

SWOT-analysen viser et stærkt billede af virksomhedens nuværende position og stærke konkurrence-

situation, som inkluderer strategiske styrker i form af dygtige medarbejdere, konkurrencedygtige priser, 

stærkt image, god økonomi samt en loyal kundeportefølje. Kigges der overordnet på virksomhedens tal, ses 

der også en styrke og fremgang i nettoomsætning, hvilket viser, at virksomheden er i positiv udvikling. Joe 

and the Juice har udviklet sig og etableret et brand, der står stærkt på markedet, og man kan ikke komme 

udenom, at virksomheden kæmper for at beholde denne position. Ser man på de svagheder, virksomheden 

har, kan man falde over, at dette koncept ikke er det sværeste at kopiere, hvilket kan føre til problemer i 

forhold til at forblive specielle på markedet. Virksomheden er afhængig af deres bærende medarbejdere, og 

det blive en ulempe, at al investering kun forekommer på medarbejderne. Såfremt Joe and the Juices 

kernemedarbejdere forlader virksomheden, kan dette have effekt på hele virksomheden.  

 

Ligeledes ses det, at investeringen i medarbejderne er en post, der er i stigning i regnskabet, hvilket kan være 

en svaghed, såfremt personaleomkostningerne stiger proportionalt. Der kan dog også argumenteres for, at 

investeringen i medarbejderne har ført til stigende omsætning og været med til at skabe effektivisering og 

standardisering.  

 

Hvis der kigges på muligheder for fremtiden, kan det helt klart vægtes, at der kan forekomme branche-

ændringer og udvikling, der kan skabe større fokus på ernæring. Dette er en trend, der de seneste 5-10 år 

har været meget stærk, og flere brancher har lidt under at servicere inden for ”usund mad.” Man kan spørge, 

hvor længe Joe and the Juice kan blive ved med at følge trenderne, men så længe de ser dem som muligheder, 

vil det gavne dem med deres nuværende koncept. Sidst er det en mulighed at få flere kapitalfonde og 

investeringer, som kan være med til at udvide virksomheden økonomisk, dog med konsekvensen af at give 

afkald på indflydelse.  
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Ser man på trusler mod virksomheden i forhold til ændringer i de kulturelle forhold og trends, er det noget, 

der vil kunne slå virksomheden helt ud. Dette ville tage nogle år, men kan forekomme, og derfor skal 

virksomheden kunne følge med. Yderligere har virksomheden tidligere haft myndighederne inde over 

grundet kønsdiskriminering, hvilket er en stor trussel for virksomheden, hvis de ikke sørger for at følge bedre 

med. Virksomheden er præget af mandlige ansatte, hvilket klart giver et billede i kundernes bevidsthed, som 

man skal være opmærksom på. Sidst skal det vægtes, at der eksisterer store og kendte brands på markedet 

i forvejen, og at man er nødt til at holde øje med, hvad de foretager af ændringer, således at man i 

virksomheden ikke mister sine loyale kunder grundet manglende produkter, udvidelse og udvikling.  

 

7.6 DELKONKLUSION: 

De foregående analyser viser, at der er en række forhold, der taler for, at fremtiden for Joe and the Juice ser 

stærk ud, og dermed peger i retning af en fortsættelse af deres imponerende vækstrater. Det antages derfor, 

at Joe & the Juice har en gunstig position i forhold til omverdens faktorerne, specielt efter forøgelse med 

kapitalfonden General Atlantic. Virksomhedens segmentvalg stiller den stærkt i forhold til den kulturelle 

udvikling, hvilket har givet den voldsomme markedsudvikling. Deres forhandlingsposition i forhold til 

kunderne er rimelig god, dog vil den for fremtiden kræve, at virksomheden følger med udviklingen, så 

resultaterne ikke i stedet går i den dårlige retning.  

 

Hvis der skal defineres årsager til Joe and the Juices imponerende vækstrater igennem de seneste år, kan de 

defineres som følgende fire identificerede værdidrivere:  

 

1. Øgede afsætningsmuligheder som følge af attraktiv økonomisk udvikling på det danske marked 

2. Både på kort og lang sigt forekommer der gunstige markedsforhold  

3. Med gode investeringer bag sig og stærk økonomisk position i branchen, står de stærkt 

sammenlignet med konkurrenterne 

4. Har sørget for at bygge imperiet op på baggrund af anerkendelse og skabe et succesfuldt brand 

 

Selvom branchen har en række positive tendenser, vil den altid være præget af en række faktorer, der udgør 

en trussel, hvilket Joe and the Juice skal være opmærksom på. Deres leverandører er påvirket af vejrforhold 

og høst, hvilket påvirker priserne på råvarerne. Dette kan være med til at øge omkostningerne som et resultat 

af øgede priser. Yderligere vil truslen fra de lave adgangsbarrierer kombineret med de lave 

skifteomkostninger i sammenhæng med truslen fra substituerende produkter være nok til at påvirke 

konkurrenceintensiteten på markedet, hvorfor det konstant kræves, at Joe and the Juice bibeholder deres 
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differentiering og dermed udvander den hårde konkurrence gennem et stærkt image og brand. Uanset 

hvordan man kigger på restaurationsbranchen, vil forhold, der er belyst igennem analyserne, påvirke 

markedet og virksomheden og dermed gælder det, at hver enkelt virksomhed må tilpasse deres 

marketingmix, således at den er i stand til at appellere til forbrugerne.  

 

Formålet for Joe and the Juice har altid været at tillægge produktet ekstra værdi i kundernes øjne igennem 

fokus på ernæring og sund kost. Baseret på Kaspar Basses viden og erfaring inden for sportsverdenen har de 

derfor skabt unikke interne ressourcer. Virksomheden har stablet et mandskab op, der passer præcist til det 

produkt, de sælger, og derfor ses det også, at virksomheden vægter deres medarbejdere og lytter til dem for 

at få inspiration. De har haft til mål at skabe unikke produkter i forhold til markedet og et koncept, som skulle 

fange kundernes opmærksomhed i forhold til konkurrenternes produkter. Samtidig har man bestræbt sig på 

at minimere kundernes opmærksomhed på prisen, hvilket man efter et antal år på markedet har opnået.  

 

Yderligere har virksomheden vægtet kundebesøg og deres butik betydeligt. Når man som kunde besøger Joe 

& The Juice er der fokus på en oplevelse ud over det sædvanlige, som inkluderer fokus på service og diversitet 

i betjeningen. Dermed er oplevelsen med til at stimulere flere sanser, hvilket sker visuelt, auditivt, taktilt 

samt igennem lugte- og smagssansen. Dermed har de igennem diskurser skabt personlighed samt hygge og 

afslapning, som er med til at byde kunderne velkomne og giver dem følelsen af at være i deres eget hjem. 

Juicerne og musikken er dermed også med til at skabe atmosfæren sammen med indretningen og 

omgivelserne. Der anvendes endvidere en sundhedsdiskurs med fokus på både sunde produkter, kvalitet og 

hygiejne. Endelig er seksualitet et elementet i Joe & The Juices koncept. Det ses ved, at juicerne (altså 

medarbejderne) udvælges på baggrund af at være kække og med et glimt i øjet.  

 

Dermed kan det overordnet konkluderes, at Joe & The Juice er baseret på tendensen oplevelsesøkonomi. Joe 

& The Juice er med til at skabe og søge uovertruffen service og kvalitet, der skal give hver enkelt kunde en 

oplevelse i butikken, og som samtidig ikke skal være baseret på standardbetjening eller hurtig ekspedition. 

 

8.8.8.8. REGNSKABSANALYSE:REGNSKABSANALYSE:REGNSKABSANALYSE:REGNSKABSANALYSE:    

Regnskabsanalysen har til formål at skabe indsigt i og forståelse af den historiske udvikling i Joe and the Juice 

og virksomhedens rentabilitet. Dermed er rentabilitetsanalysen fastlæggelsesgrundlaget for, værdiskabelse 

af de økonomiske faktorer og hvad der driver den nuværende rentabilitet i virksomheden. Konklusionen og 

resultatet af regnskabsanalysen bruges herefter, i kombination med den strategiske analyse, som fundament 

til bestemmelse af den fremtidige vækst, som udarbejdes igennem fastlagt budgettering i forhold til den 
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forventede rentabilitet (Sørensen, 2018). Dermed fanger de finansielle opgørelser i princippet disse 

økonomiske faktorer og måler den værdiskabelse, som er realiseret i kroner i perioden.  

 

Den historiske periode er fastlagt til årene 2015-2018, den periode, som anvendes gennem hele opgaven. 

Denne 5-årige periode er valgt på baggrund af virksomhedens levetid og senest offentliggjorte regnskab. 

Yderligere er antallet af år fastlagt for at forstå den økonomiske historie bedre og dermed give det mest 

retvisende billede. Joe and Juice blev etableret i 2002, hvilket er mange år før denne analyse starter. Derfor 

er det svært at udarbejde en rentabilitetsanalyse fra opstartsdatoen og der er i stedet foretaget en 

afgrænsning for opgaven, jf. afsnittet om afgrænsning.  

 

Analysen af regnskabet indledes med en vurdering af regnskabskvaliteten. Dette skal være med til at 

verificere, at billedet af virksomhedernes regnskaber er retvisende. Det er målet at undersøge den anvendte 

regnskabspraksis og omfanget af transitoriske poster (Sørensen, 2018). Herefter er det hensigten at 

reformulere regnskaberne for Joe and the Juice. En reformulering har til formål at gøre regnskaberne 

analysevenlige for at kunne bearbejde dem videre til den efterfølgende rentabilitetsanalyse (Sørensen, 

2018).  

 

8.1 VURDERING AF REGNSKABSKVALITET 

For at foretage vurdering af regnskabskvaliteten er det væsentligt, at regnskabsføringen for virksomheden 

formår at fange både virksomhedens nuværende og historiske underliggende forretningsmæssige aktiviteter 

for at skabe bestemmelser for de forventede fremtidsudsigter (Sørensen, 2018).  

 

Fra 2015 og til 2018 er det juridisk påset, at virksomheden er underlagt pligt til at få udført revision, og 

regnskabet er pålagt at være udført inden for regnskabsklasse C, da virksomheden ligger inden for denne 

gruppering. Det er kontrolleret og vurderet, at den samme regnskabspraksis forekommer i hele den 

historiske regnskabsperiode, der er valgt, og det konkluderes derfor, at det giver et konsistent og retvisende 

billede af virksomheden. Hvis man kigger regnskabsårene igennem, jf. bilag 3 for regnskabsårene 2015-2018, 

ses det tydeligt, at den stigende omsætning giver en stigning i tilgodehavender, hvilket er i sammenhæng 

med hinanden og ikke giver anledning til nogen væsentlige bemærkninger. Dog er det påset at der ikke 

foretages nogen form for nedskrivninger på virksomhedens tilgodehavende. Det fremgår, at der med årene 

foretages flere investeringer, hvorfor afskrivningerne stiger, og der forekommer større personale-

omkostninger, hvilket hænger sammen med virksomhedens mål om at ekspandere.  
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Endelig springer det i øjnene, at virksomheden har en forøgelse af de finansielle omkostninger, hvilket 

hænger sammen med de lån, virksomheden optager, jf. balancen i bilag 3. 

 

Yderligere forekommer der ikke uforklarlige transaktioner, der skaber en forøgelse eller forringelse i 

virksomhedens overskud eller andre forhold, hvorfor det ikke vurderes, at der er anledning til andre 

bemærkninger. På baggrund af denne korte og overordnede gennemgang vurderes det derfor, at det ikke er 

nødvendigt at korrigere for støj i regnskabet. Efter gennemgangen af regnskaberne vurderes 

regnskabskvaliteten for Joe and the Juices som værende i overensstemmelse med retsmæssig og 

regnskabsmæssig praksis, og dermed som valid i forhold til regnskabsanalysen. 

 

8.2  REFORMULERING AF REGNSKABER 

Reformulering af regnskaber for virksomheden har til formål at skabe en adskillelse af virksomhedens 

driftsmæssige og finansielle aktiviteter. Adskillelsen er vigtigt for at kunne udarbejde en værdiansættelse for 

virksomheden, da virksomhedens drift er den primære driver for værdiskabelsen. Dermed fastlægges 

virksomhedens evne til at skabe værdi igennem deres drift, hvilket samtidig skal kunne vise deres adskillelse 

fra konkurrenter på fællesmarkedet. Yderligere er en reformulering af regnskaber med til at kunne fastlægge 

og beregne væsentlige nøgletal i den efterfølgende rentabilitetsanalyse. 

 

REFORMULERING AF RESULTATOPGØRELSE 

Reformuleringen af resultatopgørelsen har til formål at foretage en identificering af de kilder, der giver 

virksomhedens samlede overskud. Dette foretages ved at opdele virksomhedens overskud i driftsoverskud 

og netto finansielle omkostninger, jf. bilag 3 for den reformulerede resultatopgørelse (Sørensen, 2018).  

 

Afskrivninger: 

Inden for posten ”Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver” indgår værdierne for 

amortiseringer og afskrivninger. Disse behandles som værende driftsomkostninger, da der ikke er nogen 

indikationer for at udlade disse omkostninger. Disse er dog splittet op hver for sig.  

 

Skat og skatteskjold: 

I virksomhedens resultatopgørelser gør det sig gældende, at der kun forekommer ”skat af årets resultat.” 

Dermed gælder det, at der for virksomheden er skattekonsekvenser både for virksomhedens drifts- og 

finansielle aktiviteter. Dermed skal denne skat allokeres ud på de forskellige overskudselementer, som er 

fordelt inden for drifts- og finansielle aktiviteter.  
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Dermed findes skat af ”core driftsaktiviteten” ved forskellen mellem den rapporterede skat, skat af samlet 

driftsoverskud og skatteskjoldet. Dermed er følgende beregninger for fordelingen af ”årets skat” foretaget, 

jf. bilag 3 (Sørensen, 2018). 

 

Joe and the Juice er underlagt de gældende skatteretlige regler for det konsoliderede regnskab inden for 

markedet virksomheden opererer inden for. Der er her gjort brug af den effektive skattesats til behandling 

af skatteallokeringen, fordi denne vurderes at være det mest præcise estimat af en skattesats. 

 

Dog igennem de foretagne beregninger vurderes det, at det fremadrettet vil retvisende at anvende den 

fastsatte selskabsskattesats på 22 %, grundet mangelende informationer om diverse skattefradrag. 

  

Andre og usædvanlige driftsposter   

Disse er poster, der typisk er af sekundær betydning i forhold til virksomhedens primære aktivtiet, og 

klassificeres derfor som anden driftspost. Da denne post er behandlet på før-skat basis, skal der allokeres 

skat til denne post (Sørensen, 2018). 

 

REFORMULERING AF BALANCE 

Efter reformuleringen af resultatopgørelsen skal der foretages en reformulering af balancen på baggrund af, 

at der skal kunne skelnes mellem virksomhedens driftsmæssige- og finansielle aktiviteter. Med denne 

opdeling opstår der dermed en opdeling af aktiver i driftsaktiver og finansielle aktiver og forpligtelser i 

driftsforpligtelser og finansielle forpligtelser, hvorfor dette skal være med til at kunne vise virksomhedens 

evne til at skabe overskud (Sørensen, 2018). Opdelingen er med til at skabe en præcision, der fortæller om 

kilderne til rentabiliteten i virksomheden. 

 

Yderligere foretages der en omgruppering af balancen i sammenhæng med adskillelsen af drifts- og 

finansieringsaktiviteter. Dermed fastsættes det, til senere analyse, at opdele balancen i henholdsvis netto 

driftsaktiver (NDA) og netto finansielle forpligtelser (NFF), for at give et bedre billede. Disse findes ved 

henholdsvis at netto driftsaktiver er lig med driftsforpligtelser fratrukket driftsaktiver. Yderligere er netto 

driftsaktiverne inddelt i anlægskapital, der indeholder summen af immaterielle, materielle og andre 

langfristede driftsaktiver fratrukket langfristede driftsforpligtelser, og arbejdskapital, som består af 

kortfristede driftsaktiver fratrukket kortfristede driftsforpligtelser. Ved denne inddeling belyses og afspejles 

virksomhedens aktivstyring. Netto driftsaktiver betegnes også som værende investeret kapital, idet netto 

driftsaktiverne afspejler det, investorer har investeret i virksomheden (Sørensen, 2018).  
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Ved virksomhedens nettogældssætning forstås de netto finansielle forpligtelser, der forekommer. Disse 

findes ved at fratrække finansielle aktiver fra det summerede beløb af de finansielle forpligtelser. Hvis det 

gælder, at en virksomhed holder netto finansielle aktiver (NFA), og hvis de finansielle aktiver overstiger de 

finansielle forpligtelser, ville netto finansielle aktiver skulle placeres på balancens aktivside (Sørensen, 2018). 

Opdelingen er med til at identificere og beregne diverse nøgletal i den følgende regnskabsanalyse, jf. den 

reformulerede balance i bilag 3.  

 

Likvide beholdninger   

Den likvide beholdning kan vedrøre både drifts- og finansieringsaktiviteter, hvorfor det for den daglige drift 

gælder, at der skal eksistere driftslikviditet. Dermed er likvider med til at være de finansieringsaktiviteter, der 

kan benyttes til udbytter og afdrag på gæld m.m. 

 

I regnskaberne for Joe and the Juice er der ikke udarbejdet en opdeling af likviditeten. Derfor antages det, at 

virksomhedens likvide beholdning skal behandles som drifts- eller finansieringsaktivitet. Ud fra 

årsrapporterne ses det, at virksomhedens likvide beholdning er positiv, men det vælges at placere hele 

posten som finansiel forpligtigelse alle årene.  

 

8.3 TRENDANALYSE 

Da der ikke har være ressourcer nok til at kunne skabe et retvisende billede af en benchmark analyse, hvor 

analysen tager udgangspunkt i en tværsnitsanalyse, hvor der skabes reference til andre virksomheder inden 

for samme industri, er der valgt at foretage en tidsserieanalyse. Hensigten er at foretage en sammenligning 

af opgørelser over tid og dette kaldes en trendanalyse. 

 

Trendanalysen skal være med til at give en forståelse af, hvordan forskellige regnskabsposter har udviklet sig 

over tid set i forhold til et basisår (Sørensen, 2018). Dermed vil trendanalysen være med til at belyse 

ændringerne for Joe and the Juice fra 2015 til 2018, med basisår i 2015. Analysen skal være med til at vise, 

om der er foretaget investering i driften samt med hvilken vækstrate, samtidig med at den skal kunne vise 

udviklingen i overskuddet og de tilknyttede faktorer.  

Trendanalyse - Reformuleret resultatopgørelse  

For analysen af resultatopgørelsen er der lagt særlig vægt på ”nettoomsætningen,” ”drifts-omkostningerne,” 

”amortisering og afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver,” ”core driftsoverskud før og 

efter-skat,” ”anden driftsoverskud” og endelig ”årets resultat.” Denne vægtning skyldes Joe and the Juices 

valg af vækststrategi, som har til formål at påvirke disse poster som følge af fremtidige investeringer i driften. 
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Dermed ses det også, at væksten i nettoomsætningen følger udviklingen i core driftomkostninger, hvilket er 

tilfredsstillende og disse to regnskabsposter har en sammenhæng. Inden for udviklingen af core 

driftsomkostninger er det specifikt ”andre eksterne omkostninger” og ”personaleomkostninger,” som udgør 

den største del af posten, hvilket er i sammenhæng med virksomhedens mål om at udvikle og åbne flere 

butikker og dermed foretage investeringer i Danmark og udlandet. Dermed indeholder denne post 

engangsomkostninger forbundet med ekspansion, og dette giver et billede af det forventelige drifts-

indtjeningen, som belastes med virksomhedens nødvendige opstarts- og indkøringsomkostninger. Det ses 

yderligere, at virksomheden mellem regnskabsårene 2015 og 2016 har haft større afskrivninger i materielle 

aktiver og amortisering, hvilket hænger sammen med udgifter til kreditinstitutter. Dermed giver det også et 

billede af årets resultat, som i 2018 er i underskud i forhold til 2016. Ved en helhedsanalyse ses det klart, at 

virksomhedens strategiske valg har givet konsekvenser økonomisk, hvilket ikke vurderes til at være et 

svaghedstegn, da det er bevidste valg.  

   

Trendanalyse - Reformuleret balance  

Til analysen af den reformulerede balance er fokus lagt på ”færdigudviklede projekter,” ”anlægskapital,” 

”arbejdskapital,” ”nettodriftsaktiver” og de samlede ”netto finansielle forpligtigelser.” Ved gennemgang af 

balancen ses stigningen i ”færdigudviklede projekter” som en drastisk stigning, hvilket begrundes med 

virksomhedens arbejde med flere digitale løsninger til at opbygge serviceniveauet. Dermed forekommer 

dette også som en stor post. Yderligere ses, at virksomheden har haft en stor stigning fra 2015 til 2016 i 

”varemærker,” som har med virksomhedens logo og produktnavne at gøre, idet man har opkøbt og 

investeret i disse.  Det ses, at der i 2016 har været en del stigninger på både anlægsaktiverne og 

arbejdskapitalen, hvilket hænger sammen med, at virksomheden har investeret i flere leasingaftaler på kort 

og lang sigt, samtidig med at de har forbedret deres metode til behandling af debitorer og kreditorer. Begge 

kategorier med underliggende regnskabsposter er derfor steget som følge af en naturlig reaktion på de øgede 

investeringer, der bidrager til forøgelsen. Endelig ses det tydeligt, at virksomheden har optaget stor 

rentebærende gæld over tid, hvilket vurderes at afspejle Joe and the Juices behovet for finansiering af de 

øgede investeringer i driften samt åbninger af nye butikker i Danmark. Så selv om resultatet for 2018 var et 

underskud, ses det tydeligt på virksomhedens udtalelser til medierne, at dette ikke har en væsentlig 

betydning for deres fremtidsvækst.  
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8.4 RENTABILITETSANALYSE 

Efter reformuleringen af regnskaberne foretages nu en rentabilitetsanalyse. Den skal bruges som led i en 

opstilling af et budget til viderebearbejdelse. Denne rentabilitetsanalyse udarbejdes på baggrund af en 

undersøgelse af, hvad der driver virksomhedens egenkapitalforrentning, ROE (return on equity) og ROIC 

(return on invested capital). Derfor beregnes virksomhedens nøgletal med udgangspunkt i DuPont-

pyramiden, jf. afsnit 5.6.2 ”Regnskabsanalyse.” DuPont-pyramiden er en driftsøkonomisk metode, som 

bruges til analyse af omkostningsstruktur og rentabilitet. Sammen med den strategiske analyse dannes der 

med regnskabsanalysen inputtet til budgettet (Sørensen, 2018).  

 

 

 

Kilde: (Sørensen 2010) 

 

Som det fremgår af figuren ovenfor, tages der udgangspunkt i egenkapitalens forrentning (ROE), der måler 

virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital fra ejerne. Derimod viser afkastningsgraden 

(ROIC), hvor rentabelt virksomheden er i stand til at implementere sine nettodriftsaktiver til at skabe 

driftsoverskud og har derfor en høj analytisk værdi. ROE kan herfra dekomponeres i henholdsvis den 

finansielle gearing, rentemarginalen (SPREAD) og afkastningsgraden (ROIC). Yderligere kan man finde den 

underliggende drive af ROIC-værdien ved at dekomponere overskudsgraden (OG) og aktivernes 

omsætningshastighed (AOH). I analysen er der lagt vægt på NOPAT frem for DO (samlet driftsoverskud efter 

skat) idet det ud fra den udarbejdede reformulering ses, at der ikke forekommer usædvanlige poster, der 

sandsynligt vil optræde i den fremtidige budgetperiode. benyttelse af NOPAT vil fremadrettet give os det 

mest retvisende billede at udlede virksomhedens nøgletal fra. 
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Dekomponering af ROE – Niveau 1: 

Return on Equity, ROE 

Egenkapitalens forrentning kan som nævnt ovenfor dekomponeres i ROIC, FGEAR og SPREAD. Dermed gælder 

der følgende formel: 

��� �  ���� � ������ ∗ ������	     �1.1	 
 

Dermed er disse 3 nøgletal med til at forklare udviklingen i ROE, jf. formel 1.1. Det betyder også, at jo højere 

ROIC er, des højere må ROE alt andet lige også blive, da ROIC viser forrentningen. 

 

 

Niveau 1 2018 2017 2016 2015 

ROE -7,8 % 22,6% 29,5% 42% 

ROIC -2,6% 13,4% 26,6% 47,7% 

FGEAR 1,077 0,628 0,216 -0,119 

r 2,3% -1,2% 13,3% 0,1% 

SPREAD -4,8% 14,6% 13,3% 47,5% 

Tabel 1 - Dekomponering af ROE – Niveau 1 

 

Ved gennemgang af de udarbejdede nøgletal for Joe and the Juice, ses det klart, at ROE har været yderst 

tilfredsstillende i 2015, hvorimod det er faldet drastisk de seneste år og er negativ i 2018. Gennemsnitligt er 

ROE 21,6 % og vurderes at være tilfredsstillende for hele analyseperioden på trods af det drastiske fald. Der 

kan argumenteres for, at faldet på ROE kommer af de tidligere nævnte investeringer i driften og 

ekspansionen, hvilket igen kan være med til at understøtte argumentationen for den tilfredsstillende 

vurdering.   

 

Den negative værdi i 2018 kommer af, at virksomheden har et stort underskud i det år, og at netto 

driftsaktiverne er på deres højeste niveau, jf. trendanalysen. Yderligere spiller den stabile nettoomsætning 

og forøgelsen af afskrivningerne igennem årene og de vedvarende driftsomkostninger en rolle sammen med 

nye åbninger af butikker. Dette forværrer NOPAT fremadrettet. Derudover vægter faldet i ROIC og stigningen 

på den finansielle gearing, en effekt og forværringen på SPREAD, som resulterer i en forværring af den 

samlede udledning af ROE.  

 

 



46 
 

Return on Invested Capital, ROIC 

ROE er med til at vise, hvorledes virksomheden blander operationelle ydeevner med kapitalstrukturen, 

hvorfor ROIC defineres som værende et bedre analytisk værktøj til at forstå virksomhedens historiske 

resultater. Hermed giver den en retvisende forståelse af fremtidig budgettering og værdiansættelse, da den 

udelukkende fokuserer på virksomhedens kerneaktivitet. ROIC viser afkastet på den investerede kapital og 

belyser derfor, hvor rentabelt en virksomhed implementerer sine nettodriftsaktiver til at skabe 

driftsoverskud i virksomheden. ROIC findes ved at dividere det samlede driftsoverskud efter skat med de 

gennemsnitlige nettodriftsaktiver. Alternativt kan den også findes ved at gange overskudsgraden med 

aktivernes omsætningshastighed. 

 

Det ses fra tabel 1, at udviklingen for Joe and the Juice er negativ, og dermed er ROIC faldende. Det betyder, 

at virksomheden er blevet dårligere til at forrente den investerede kapital, hvilket har en negativ betydning 

for virksomheden. Det betyder også, at virksomheden ikke har kunnet opretholde samme forrentning på 

driftsaktiverne som i tidligere år. ROIC er i gennemsnit 21,3% igennem analyseperioden, hvilket vurderes at 

være tilfredsstillende til trods for det store fald. Faldet på ROIC kan henføres til en mindre forøgelse af 

afskrivningerne og amortiseringen, men mest af alt er det indtægter fra investeringer i dattervirksomhed, 

som i 2018 er negative, hvilket påvirker underskuddet drastisk. Det kan derfor konkluderes, at Joe and the 

Juice ikke er udnytte deres ressourcer profitabelt.  

 

Der kommenteres yderligere på udviklingen af ROIC, inden for analysen af overskudsgraden og aktivernes 

omsætningshastighed og nettodriftsaktiver. Dette skal være med til at evaluere, hvorvidt den investerede 

kapital har skabt værdi, på samme måde som med ROE. Dermed skal der senere foretages en 

sammenholdning af ROIC og WACC, hvor det gælder for en sund forretning, at ROIC er større end WACC. For 

Joe and the Juice ses det, at ROIC for alle analyseårene, med undtagelse i 2018, er udladet til at være større 

end WACC jf. afsnit ”Værdiansættelse” for WACC.  

 

Finansiel gearing (FGEAR) 

Den finansielle gearing er med til at vise forholdet mellem finansieringen fra egenkapitalen og den 

rentebærende gæld. En høj gæld er ikke nødvendigvis en negativ ting for virksomheden. Det afhænger af, 

om virksomheden kan forrente gælden. Udviklingen kan ses i tabel XX. Heraf ses det, at FGEAR er steget, 

hvilket betyder, at virksomheden har taget lån, hvilket tydeligt ses på den rentebærende gæld. Stigningen 

medfører dermed også en stigning på nettofinansielle forpligtelser og egenkapitalen og betyder, at da FGEAR 
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er større end 1, har Joe and the Juice mere gæld end kapital. Det antages, at virksomheden har som 

målsætning at nedbringe denne gæld i nærmeste fremtid. 

 

Rentemarginal (SPREAD) og r 

Rentemarginalen viser udvikling fra positiv til negativ, hvilket betyder, at virksomheden enten tjener penge 

på at arbejde med gæld eller ikke gør. Nøgletallet opstår dermed som forskellen mellem r og ROIC, hvor r 

udregnes ved at dividere netto finansielle omkostninger divideret med gennemsnitlig NFF. Nøgletallet kan 

bruges til at beregne den rente, som koncernen kan låne til i banken. Det ses, at r har haft store sving, men 

er faldet i forhold til 2016, hvilket er positivt, idet virksomheden dermed er godkendt til at kunne optage lån 

med færre renteomkostninger. Dermed viser den, at Joe and the Juice kan forrente lånet bedre end 

lånerenten. 

 

SPREAD findes ved at trække lånerenten i procent fra ROIC. Det ses, at lånerenten har varieret fra år til år, 

med det højeste niveau i det første regnskabsår grundet fravær af finansielle forpligtigelser. Udviklingen er 

negativ, og det ses, at i 2018 taber virksomheder penge på at arbejde med gæld, hvilket også ses af det lave 

ROIC. Denne udvikling er med til at vise, hvor vigtigt det er, at virksomheden kan forrente den investerede 

kapital. 

 

Dekomponering af ROIC – Niveau 2: 

Niveau 2, også kaldet dekomponeringen af ROIC, har til formål at give forståelse af driverne bag Joe and the 

Juices historiske ROIC. Dette betyder også, at nøgletallet er drevet af virksomhedens evne til at maksimere 

overskudsgraden og omsætningshastigheden af nettodriftsaktiverne. Der gælder følgende formel: 

 

���� � �� ∗ ���   �1.2	 
 

Niveau 2 2018 2017 2016 2015 

ROIC  -2,6% 13,4% 26,6% 47,7% 

OG -4,2% 14,2% 15,5% 14,6% 

AOH 0,621 0,944 1,720 3,257 

Tabel 2 - Dekomponering af ROIC – Niveau 2 
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Overskudsgrad  

Overskudsgraden er med til at måle overskuddet for virksomhedens én krones salg af driftsaktivitet, og det 

ses, at for Joe and the Juice er dette drastisk faldende, hvilket afspejler sig i en tilsvarende faldende udvikling 

i ROIC i samme periode. Faldet i overskudsgraden betyder også, at Joe and the Juice har tabt 4,2 øre pr. 

omsætningskrone fra driften sammenlignet med overskudsgraden i 2015, hvor de tjente 14,6 øre pr. 

omsætningskrone.  

 

Hvis der kigges i trendanalysen, ses det tydeligt, at udviklingen af OG også kan forklares ved at se på core 

driftsomkostningerne, som er relativt højere end væksten i nettoomsætningen, samt på den mindre 

forøgelse af amortisering og afskrivningerne. Årsagen hertil er om tidligere nævnt ekspansion og større behov 

for personale, markedsføring og administration. 

 

Omsætningshastighed af nettodriftsaktiver  

Omsætningshastigheden er med til at måle virksomhedens omsætning som følge af investeringerne i netto 

driftsaktiverne. Dermed kan det, på baggrund af den inverse værdi af AOH (1/AOH), vælges at udlede værdien 

for, hvor meget der er bundet i netto driftsaktiver til at skabe én krones salg. Det ses af tabellen ovenfor, at 

omsætningshastigheden af netto driftsaktiverne i analyseperioden er faldet fra 3,257 til 0,621 over en 4-årig 

periode. Dette understøtter tydeligt faldet i ROIC i samme periode og betyder, at Joe and the Juice omsætter 

2,636 kroner mindre pr. investeret krone. For yderligere forståelse af AOH, rettes der fokus på styringen af 

arbejdskapitalen og anlægskapitalen, som gennemgås og dekomponeres yderligere. Dekomponeringen af 

AOH fortæller også om det primære forhold mellem kapitalbindingen i anlægsaktiverne og arbejdskapitalen, 

som er forøget igennem årene. Dermed betyder stigningen af anlægskapital i forhold til nettoomsætningen, 

at der i virksomheden er sket en stigning i de materielle aktiver. 

  

Dermed kan det også, ved dekomponeringen af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, ses, 

at faldet i ROIC skyldes det store fald i overskudgrad i 2018. Derfor kan det også vurderes, at overskudsgraden 

og aktivernes omsætningshastighed er påvirket af de store investeringer, der er foretaget igennem de 

seneste år, hvilket alt andet lige påvirker udledningen af overskudsgraden og dermed giver et faldende ROIC.  

 

Dekomponering af underliggende drivere – Niveau 3: 

Niveau 3, også kaldet dekomponeringen af underliggende drivere til hhv. OG og AOH, er sidste led i 

regnskabsanalysen og har til formål at identificere de permanente overskud. De permanente overskud er de 
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overskud, virksomheden skal bruge til grundlag for prognosen for de kommende års overskud og vækst. 

Dermed gælder følgende beregninger: 

 

Niveau 3 2018 2017 2016 2015 

Gns. Nettodriftsaktiver / NO 1,61 1,06 0,58 0,31 

Gns. Varebeholdning / NO 0,02 0,02 0,01 0,01 

Gns. Tilgodehavende fra salg / NO 0,04 0,03 0,02 0,03 

Gns. Andre kortfristede driftsaktiver / NO 0,92 0,60 0,37 0,15 

Gns. Leverandørgæld / NO -0,02 -0,02 -0,01 0,00 

Gns. Arbejdskapital / NO 0,95 0,63 0,40 0,18 

Gns. Immaterielle aktiver / NO 0,19 0,14 0,10 0,08 

Gns. Materielle aktiver / NO 0,33 0,31 0,29 0,22 

Gns. Netto andre langfristede driftsaktiver 

/ NO 
0,38 0,19 -0,01 0,00 

Gns. Anlægskapital / NO 0,91 0,64 0,37 0,29 

Tabel 3 - Dekomponering af ROIC – Niveau 3 

 

Kapitaltilpasningsevne og indtjeningsevne 

Som det kan ses i analysen, som er vedlagt som tabel 3 har Joe and the Juice i de senere år oplevet en minimal 

stigning i pengebindingen i deres varelager. Dette er dermed med til at sænke aktivernes 

omsætningshastighed. Den samme effekt ses ved virksomhedens tilgodehavender fra salget, som den 

investerede kapital i høj grad er gået til. Derfor er det vigtigt for virksomheden at skabe en reduktion af 

virksomhedens pengebindinger, således at de kan få indfriet mest muligt af deres tilgodehavender. Det kan 

også undre, at virksomheden har så stor en binding i tilgodehavende, da omsætningen omhandler salg af 

mad, hvorfor betalinger ofte sker med det samme. Dog tages det med i betragtning, at kortbetalinger ikke 

går igennem på ferie og fridage, hvilket kan give virksomheden et højt tilgodehavende.  

 

Varelagerets udvikling er på niveau med resten af virksomhedens økonomiske udvikling, hvilket hænger 

sammen med virksomhedstypen og varelagerets formål. Hurtig levering er et væsentligt 

konkurrenceparameter i branchen, da der dagligt sælges madprodukter. Dermed giver den lille stigning i 

omsætning også et tilsvarende større lager. Dog er det væsentligt at huske på, at virksomheden igennem de 

seneste år har åbnet mange nye butikker, hvilket medfører stigning i varelager, men ikke stor udvikling på 

nettoomsætningen, da butikkerne skal have tid til at bygge sig op. Med hensyn til udviklingen i 
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anlægskapitalen ses det tydeligt, at virksomheden er blevet dårligere til at udnytte sin kapacitet, da de 

materielle aktiver er steget. 

 

Det kan hovedsageligt konkluderes, at både virksomhedens kapitaltilpasningsevne og indtjeningsevne er 

blevet forringet henover årene. Dermed ses det også, at virksomheden i specifikt 2018 er blevet dårligere til 

at skabe overskud, dog især på grund af det negative resultat fra dattervirksomhederne, der skaber 

underskuddet i 2018. 

 

8.5 DELKONKLUSION 
Ud fra den valgte 4-årige periode og gennemgangen af regnskaberne, er der nu dannet et overblik over 

virksomhedens økonomiske stilling og de finansielle værdidrivere. Med reformuleringen af virksomhedens 

regnskaber er der fokuseret på virksomhedens drivere og dermed frembragt så præcist et billede af 

virksomheden som muligt. Virksomheden har igennem de seneste 4 år valgt at løbe større risici og dermed 

også optage store rentebærende lån, der sætter virksomheden i en dårlig økonomisk position i 2018. Dog ses 

det, at virksomhedens drift fortsætter på niveau med tidligere år, og at det er dattervirksomhedens 

underskud, der spiller en stor rolle.  

 

Virksomheden er derfor hårdt ramt, og det har resulteret i negative resultater og dårlige nøgletal. Det skal 

dog ses i sammenhæng med de nye lån og investeringer og den strategiske plan om at øge virksomhedens 

vækst indenfor den korte fremtid.  

 

Dermed viser nøgletallene et stort fald i 2018, og at virksomhedens cash flow tildels er anvendt fornuftigt 

indtil 2018. Den nye rentebærende gæld indebærer dog en del fremtidige udfordringer, hvis virksomheden 

ikke sørger for at have planlagt afviklingerne ud i de fremtidige år. Herefter er det hensigten, som ved den 

strategiske analyse, at vælge de vigtigste keydrivere og arbejde videre med dem til budgetteringen. 

 

9.9.9.9. BUDGETTERINGBUDGETTERINGBUDGETTERINGBUDGETTERING    

For at kunne give et retvisende billede af den fremtidige værdiskabelse for Joe and the Juice, er det 

nødvendigt at udarbejde et budget for fremtiden ved hjælp af de tidligere beskrevne aktiviteter. Dette gøres 

gennem en sammenfattende kombination af de underliggende ikke-finansielle og finansielle værdidrivere, jf. 

den strategiske analyse og rentabilitetsanalysen.  
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DCF-modellen er baseret på tilbagediskontering af pengestrømme. Det betyder teoretisk set en uendelig 

pengestrøm, hvilket ikke kan lade sig gøre i praksis. Derfor skal der budgetteres for en begrænset periode, 

hvorfor der udarbejdes proforma-regnskaber. Der antages herefter en konstant vækstrate for hver enkelt 

post i proformaregnskaberne. Denne konstante vækstrate anvendes fra tidspunktet, hvor det antages, at 

virksomhedens valuedrivers stabiliseres, hvilket kaldes kaldes steady state (Sørensen, 2018). 

 

Proforma-opgørelserne præsenterer de centrale poster for at strukturere budgetteringen, hvilket har 

relevans for budgetteringen af de frie cash flows. Fordelene ved at anvende proforma-opgørelser er at 

fokusere på de sammendragne opgørelser, som det var tilfældet i rentabilitetsanalysen. Dermed er der 

følgende primære drivere til budgetteringen:  

 

• Nettoomsætningen 

• Driftsomkostningerne  

• EBIT-margin 

• Arbejds- og anlægskapital 

 

Disse primære drivere vil være dem, der tillægges størst analytisk vægt. Dette gøres på baggrund af, at den 

analytiske tilgang skal være med til at dække risikoen for kun at budgettere på væksten, og dermed ikke 

sætte fokus på eller tage stilling til finansieringsaktiviteterne. Yderligere skal det være med til at sikre 

integriteten i budgettet, således at urealistiske forudsætninger i henhold til vækst og investeringer, som 

fordres af finansiering, identificeres tydeligere.  

 

9.1 BUDGETPERIODE 

For budgetterne skal der fastlægges en budgetperiode. Perioden skal være begrænset til det tidspunkt, hvor 

de budgetterede proforma-opgørelser forventes at vokse med en konstant vækst og nå et steady-state-

niveau. Yderligere skal perioden være tilstrækkelig lang, således at man kan sikre, at overnormale overskud 

udvandes. Derfor skal der tages stilling til, hvornår man med rimelighed kan forudsige variationer i de 

forskellige variable, før man befinder sig på steady-state-niveauet. Det gælder derfor også, at hvis en 

virksomhed er inden for en modnet branche, bør budgetteringen være fastlagt med en kortere 

budgetperiode.  

 

I forhold til den konkurrencemæssige position gælder det for Joe and the Juice, at virksomheden står stærkt 

på markedet og har konkurrencemæssige fordele igennem deres stærke medarbejdere, faste produkter og 
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image. Yderligere har virksomheden den fordel, at den er bygget op omkring et dynamisk team, som gennem 

arbejdet i en flad hierarkisk organisationsstruktur har løst komplekse opgaver og dermed skabt en 

virksomhed, der er konkurrencedygtig til deres pris.  

 

Det fastlægges, at Joe and the Juice befinder sig i en relativ moden branche, der er opbygget på stabile 

vækstudsigter og høj intern rivalisering. Derfor fastsættes på baggrund af den strategiske analyse en 

budgetperiode på 10 år. Budgetperioden vil dermed starte i det kommende regnskabsår, 2019, og derfor vil 

terminalperioden for virksomheden være 2029. Perioden på de 10 år vurderes at være retvisende på 

baggrund af de fremtidige komplikationer ved estimering af indtjeningspotentialet og investeringer i 

nettodriftsaktiver. Yderligere vil branchens vækst altid blive påvirket af de økonomiske konjunkturer som 

helhed. 

 

9.2 TERMINALVÆKST 

Ved udarbejdelse af en terminalperiode er målet at bevæge sig mod et steady-state-niveau igennem en 

fastlagt periode. Derfor er det væsentligt at fastlægge terminalvækstraten. Vækstraten bør være lig eller 

under den langsigtede vækstrate for økonomien, og derfor vil virksomheden på denne måde kunne 

opretholde sin størrelse inden for branchen relateret til den samlede økonomi. Dermed betyder det også, at 

virksomheden skal gøre brug af dette konstante niveau, som man antager, at de har i al fremtid. Derfor er 

det målet at udarbejde disse så realistiske som muligt. Dog skal man være opmærksom på, at andre kan 

beregne en anden værdiansættelsesværdi end den beregnede i opgaven, på baggrund af andre værdier. 

Dermed gælder det teoretisk, at terminalperioden skal begynde, når prognoserne møder følgende fire 

betingelser (Sørensen, 2018):  

 

1. Væksten i salget må falde til en konstant (langsigtet) vækstrate  

2. Overskudsgraden må forblive konstant. Dette sikrer, at driftsomkostningerne vokser med samme 

rate som salget  

3. Den samlede omsætningshastighed må forblive konstant. Dette sikrer, at NDA vokser med samme 

vækstrate som salget. 

4. FGEAR må forblive konstant. Dette sikrer sammen med pkt. 1 og 3, at NFF vokser med samme 

vækstrate som salget. 

 

I praksis forekommer ovenstående som ikke konstant, idet værdierne vil variere år for år. Dog er det en 

nødvendig forudsætning for at kunne udarbejde værdiansættelsen til formålet.  
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Yderligere gælder det, at væksten i terminalperioden bedst muligt skal kunne afspejle udviklingen i den 

virkelige verdens økonomi generelt. Tommelfingerreglen er den reale BNP-vækst + inflationen. I den 

budgetterede periode er det fastlagt ud fra ledelsesberetningen for 2018, at Joe and the Juice holder niveauet 

fra 2018 og dermed ikke forventer højere vækst end den samlede vækst i branchen for 2018.  

 

9.3 BUDGETTERING AF DRIVER 

Nettoomsætningen 

Det mest centrale element for Joe and the Juice er virksomhedens nettoomsætning, og derfor er dette 

element vigtigt for at skabe et billede af budgetteringen. De seneste 4 år viser, at virksomheden fra 2015 til 

2018 har haft en stigning på 14,5 %, jf. trendanalysen, hvilket vurderes at være et minimalt og dog stabilt 

niveau. Dermed er det vigtigt at forstå, hvad virksomhedens ledelse har som forudsætning for fremtiden, 

specifikt forventninger til udviklingen. 

 

Der oplyses i regnskabet for 2018 følgende: 

 

“Activities from own stores are expected to be at the same level as in 2018. Therefore, the Company expects 

to reach same level of revenue in 2019 as in 2018.” 

Ledelsesberetning pr. 31.12.2018 

 

Dermed fastlægger virksomheden, at de for 2019 forventer at bibeholde samme niveau som i 2018, hvorfor 

det er vurderet, at nettoomsætningen fortsætter samme udvikling i budgetperioden. Den lave procentsats 

sker som konsekvens af at virksomheden vil udvide på det danske marked, men står meget stærkt i forvejen, 

hvorfor det antages, at virksomheden ikke vil kunne åbne mange flere butikker på det danske marked i løbet 

af de næste 10 år. Dermed fortæller det også, at ekspansionsmulighederne i Danmark er udnyttet og at man 

dermed ikke kan sælge meget mere kaffe, juice og sandwich, medmindre efterspørgslen stiger yderligere. 

Dermed betyder det også, at nettoomsætningen er drevet af de to vigtigste forhold; antallet af nye 

restauranter og herefter omsætningen pr. restaurant. Derfor et det fastlagt, at der forventes en fremgang i 

branchen i Danmark på 0,5 % om året frem til 2029. Dette er både drevet af ovenstående beskrivelse, men 

samtidig også, at den underliggende vækst fra sundhedsbølgen formodes at have nået sit toppunkt på 

nuværende tidspunkt. Der forekommer et gunstigt forhold på det danske restaurationsmarked og igennem 

den strategiske analyse blev Joe and the Juices position på markedet belyst. Dermed er det gjort klart, at 

virksomheden for fremtiden ikke vil kunne budgettere med højere tal, hvis de forsætter den nuværende 
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udvikling. Udtalelsen fra virksomhedens ledelse i årsrapporten samt den lave procentsats ligger til grundlag 

for hele virksomhedens budgettering, da elementerne hænger sammen og dermed skal følge hinanden. 

 

Core driftsomkostninger fra salg før skat  

EBIT-margin, også kaldt core driftsomkostninger fra salg før skat, bliver beregnet ved at vurdere forholdet 

mellem omsætningen og virksomhedens omkostninger samt amortisering og afskrivning. Det gælder for Joe 

and the Juice, at virksomheden har haft konstant udvikling i nettoomsætningen og driftsomkostninger, 

hvilket skyldes, at indtjeningen for nye butikker endnu ikke er opnået. Dog ses det for de seneste 4 år, at 

virksomheden har haft en stigning på amortisering og afskrivninger, hvilket hænger sammen med 

virksomhedens store investeringer, jf. den strategiske og regnskabsmæssige analyse. Derfor er det vigtigt at 

budgettere på baggrund af den fremtidige udvikling og dermed foretage en specifik analyse af, hvor meget 

core driftsomkostningerne vil udgøre af nettoomsætningen. Som nævnt under analysen for budgetteringen 

af omsætningen har ledelsen i 2018 berettet, i årsrapporten, at man ikke forventer en stigning i det 

kommende år, men forventer at ligge på niveau med 2018, hvorfor dette er lagt til grundlag. Derfor vurderes 

det, at core driftsomkostninger fra salg før skat vil vokse proportionalt med nettoomsætningen, og dermed 

stige med 6 %, jf. bilag 4. 

 

Anlægskapital 

Det ses tydeligt, at virksomheden i analyseperioden har øget deres investeringer, da deres anlægskapital er 

steget. Dette skyldes, at virksomheden har til mål at åbne flere butikker. Derfor ses det også tydeligt, at Joe 

and the Juice har investeret tungt i immaterielle og materielle aktiver i henholdsvis færdigudviklede projekter 

og varemærker. Det forventes, at virksomheden fortsat vil investere i forbindelse med åbning af nye butikker. 

Efterfølgende forventes det, at disse typer af investeringer skal være faldende, da det antages, at 

virksomheden ikke skal åbne mange flere butikker. Derfor vil investeringer i anlægskapitalen ske med henblik 

på at vedligeholde driften. Investeringer af tilkøbte varemærker og færdiggjorte udviklingsprojekter har 

været stigende de seneste år, hvorfor det vurderes, at det ikke vil være nødvendigt at investere betydeligt i 

disse fremadrettet, jf. bilag 4. 

 

Arbejdskapital 

Det ses tydeligt, at virksomhedens investeringer i arbejdskapital er tæt forbundet med den fremtidige 

omsætningsudvikling. Det fører til øgede kortfristede driftsaktiver og kortfristede driftsforpligtelser. Dette 

betyder også, at virksomhedens varelager og leverandørgæld forøges proportionalt. Det betyder også, at Joe 

and the Juice i 2018 har forøget deres varebeholdning på baggrund af forventet højere 
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omsætningshastighed, hvilket skal komme af fremtidige nye butikker. Derfor antages også, at virksomheden 

vælger at foretage en optimal styring af arbejdskapitalen. Det vurderes, at Joe and the Juice i fremtiden vil 

kunne have svært ved at modstå forøget leverandørgrad, hvis virksomheden fortsat påvirkes at store 

gældforpligtelser og gæld til tilknyttede virksomheder, jf. bilag 4. 

10.10.10.10. VÆRDIANSÆTTELSEVÆRDIANSÆTTELSEVÆRDIANSÆTTELSEVÆRDIANSÆTTELSE    & FØLSOMHEDSANALYSE& FØLSOMHEDSANALYSE& FØLSOMHEDSANALYSE& FØLSOMHEDSANALYSE::::    
De forgående kapitler har omhandlet henholdsvis strategisk analyse, regnskabsanalyse og budgettering. 

Herefter skal disse tre analyser være med til danne grundlag for værdiansættelsen af Joe and the Juice. Derfor 

tages der udgangspunkt i de enkelte komponenter for den valgte DCF-model og herefter vil der foretages en 

beregning af disse komponenter.  

 

10.1 WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL (WACC)  
Med udgangspunkt i DFC-modellen er første skridt for værdiansættelsen af Joe and the Juice, at estimere de 

vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger også kaldt WACC. Dette gøres på baggrund af det udarbejdede 

budgettets frie cash flows (FCFF), som tilbagediskonteres med WACC. Dermed betyder det også at værdien 

WACC anvendes som estimat for virksomhedens overordnede afkastkrav. Relationen viser, at afkastkravet 

for at investere i virksomhedens driftsaktivitet er et vægtet gennemsnit af ejernes og långivernes afkastkrav, 

hvor vægten udgøres af den relative værdi af egenkapital og nettogælden i forhold til den samlede værdi af 

virksomheden. De tre primære komponenter i formlen for WACC består af: egenkapital-, gælds-

omkostningen og virksomhedens kapitalstruktur (Sørensen, 2017).  
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Hvor,  

wacc  = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

$%
&   = markedsværdi af egenkapital 

$%
*++  = markedsværdi af netto finansielle forpligtigelser  

$%
&'   = markedsværdi af virksomheden ($%

&' � $%
& � $%

*++)  
�)  = ejernes afkastkrav 

�,  = lånerenten efter skat 

 

10.2 KAPITALSTRUKTUR 
Da driftens kapitalomkostninger afspejler, hvad kapitalindskyderne ofrer ved at investere i virksomheden, 

skal der benyttes markedsværdier for egenkapitalen og nettogælden (finansielle forpligtigelser) ved 
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fastlæggelse af kapitalstrukturen. Dermed betyder det også at fastlæggelsen af kapitalstrukturen er af 

væsentlig betydning for estimering af WACC. 

 

Dog er der for Joe and the juice ikke offentliggjort en markedsværdi og derfor er det valgt at gøre brug af den 

historiske kapitalstruktur, som er sammenlignet med datasæt fra Damodaran, som har udarbejdet et datasæt 

for restauranter i Europa (Rapport, Damodaran, 2019). 

 

Det er herefter baseret på Damodarans datasæt, at markedsværdien for restaurationsbranchens gæld udgør 

34,55 % mens egenkapitalen udgør 65,45 % af den samlede kapitalstruktur (Damodaran, Costs of Capital, 

2019). Det antages derfor at kapitalstrukturen for restauranter i Europa, er identisk til en vis grad. Med 

udarbejdede analyser fastsættes det derfor at den gennemsnitlige kapitalstruktur for Joe and the Juice 

udgøre 60 % egenkapitalsandel og resterende 40 % fremmedkapital. 

 

10.3 ESTIMERING AF EGENKAPITALAOMKOSTNINGER (�)  – EJERNES AFKASTKRAV)  
Til at beregne og estimeringen af egenkapitalomkostningerne gøres brug afCapital Asset Pricing Model 

(CAPM). Modellen har tager udgangspunkt i sammenhængen mellem afkastet på den enkelte virksomheds 

aktier og afkast på hele markedet.  Dermed udgøres ejernes afkastkrav ved (Sørensen, 2017):  

 

1. Den risikofrie rente  

2. Markedets risikopræmie  

3. Den systematiske risiko 

 

Sammenhængen mellem den forventede afkast (ejernes afkastkrav) og markedsrisikoen kan ifølge CAMP 

skrives som (Sørensen, 2017, s. 39):  

 

�)  �  �.  �  / 0  1���2	 � �.3       �1.4	 
Hvor,  

�)  = ejernes afkastkrav 

�.  = risikofri rente 

/  = beta (systematisk risiko) 

�(�2)   = forventet afkast ved investering i markedsportføljen 

[�(�2)  � �.  = markedets risikopræmie 
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10.4 DEN RISIKOFRIE RENTE (�.)  
Teoretisk set er den risikofrie rente lig med renten på nulkuponobligationer, hvorved der ikke er nogen form 

for konkurs- eller reinvesteringsrisiko, der matcher tidshorisonten på hver af de pengestrømme, som 

tilbagediskonteres. Dermed vil dette betyde, at man skulle gøre brug af forskellige risikofrie renter. Dog er 

det for opgaven fastlagt, at den risikofrie rente estimeres som gennemsnittet af den effektive rente på de 

danske 10-årige statsobligationer. Dette har til formål at matche varigheden på det ”risikofrie papir” med 

varigheden på aktiemarkedet og varigheden af den typiske længe af budgetperioden (Sørensen, 2017). 

 

Derfor er der set på den effektive rente over en længere periode. Dette er med til at minimere truslen fra 

unormale markedsforhold, som kan have en effekt på afkastet på statsobligationer og dermed gøre dem 

mindre retvisende. Igennem www.statistikbank.dk, er følgende udvikling fundet frem igennem de seneste 

år:  

 

10-årig stats-
obligationer: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gns. 

Effektive rente, %: 4,3 3,6 2,9 2,7 1,4 1,7 1,3 0,7 0,3 0,5 0,5 1,80 

 

Til beregningen af WACC vil der gøres brug af den gennemsnitlige effektive rente, som værende 1,80 %.  

 

10.5 RISIKOPRÆMIEN FOR MARKEDET, [�(��)  � �� 
Risikopræmien for markedet er det tillæg, som investorerne kræver for at investere i aktiver relativt til at 

investere i risikofri aktiver, altså statsobligationer. Dette er dermed forskellen mellem den risikofrie rente og 

markedets forventede afkast, hvilket resultere i den præmie investorer har som forventning til placering på 

markedet.  

 

For at kunne estimere markedsrisikopræmien, findes der to forskellige metoder, som enten er baseret på ex-

post tilgang eller ex-ante. Ex-post tilgangen omhandler brugen af historisk data, hvor det vægtes at se på 

differencen mellem det historiske afkast på aktiemarkedet og det historiske afkast på risikofrie investeringer 

og dermed giver at den forventede risikopræmie er den samme som den historiske præmie (Sørensen, 2018). 

Ex-ante tilgangen forsøger derimod at beregne den implicitte risikopræmie ud fra de nuværende aktiekurser 

og forsøger derimod at lægge vægt på analytikernes konsensus omkring prognosen af indtjeningen 

(Sørensen, 2018). 
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Dog for projektets sværhedsgrad, vurderes begge metoder at være uden for undersøgelsesmulighederne, 

hvorfor der i stedet anvendes et empirisk grundlag. Derfor er der taget udgangspunkt i forsyningstilsynets 

undersøgelse for oktober 2018, som på baggrund af Carnegie Investment Bank, PwC, Dimson, March and 

Staunton (2017) og Fernandez et. al. (2018) har valgt at udarbejde en sammenligning af 

markedsrisikopræmien (Rapport, Forsygningstilsynet, 2019).  

 

 

 

Dermed ses det i tabellen, som er udarbejdet af forsyningstilsynet, at Carnegies implicitte markeds-

risikopræmie udviser en langt højere volatilitet1 end de øvrige kilder og ligger niveaumæssigt langt væk fra 

disse, der alle ligger i nogenlunde samme niveau. Herudover peger kildernes estimater i retning af forholdsvis 

små ændringer i markedsrisikopræmie over årene 2017-2019 (jf. Tabel 1 – MRP i PERIODEN 2013-2019) og 

da det samlede estimat ikke klart understøtter en trendmæssig ændring i op- eller nedadgående retning i de 

seneste år, foretager tilsynet et skøn om, at der ikke er grundlag for, at estimatet for markedsrisikopræmien 

for 2019 skal ændres i forhold til 2018. Dermed er der taget udgangspunk i forsyningstilsynets estimat på en 

risikopræmie på 6 % (Rapport, Forsygningstilsynet, 2019). 

 

10.6 BETA, � 
Det gælder for alle aktier, at større risiko – målt ved beta – kompenseres ved tilsvarende større risikopræmie. 

Dette betyder, at en aktie med høj risiko har et større forventet afkast end en mindre risikobehæftet aktie. 

Beta er derfor et udtryk for virksomhedens systematiske risiko relativt til markedet. Dermed afhænger 

værdien også af den finansielle- og driftsmæssige risiko og estimeres på baggrund af den historiske 

samvariation mellem aktiens afkast og afkastet på aktiemarkedet. Joe and the Juice er dog ikke en 

                                                           
1 Volatilitet = rækkevidden og hastigheden for prisbevægelser 
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børsnoteret virksomhed og dermed gør er det ikke muligt at beregne beta. Derfor er der valgt at gøre brug 

Damodaran, Betas by Industry fra januar 2019 og common sense-metoden (Sørensen, 2018). 

 

For estimering af beta, er det valgt at anvende unlevered beta, for at opnå effektiv sammenligning og 

samtidig sørge for ikke at tage højde for virksomheders økonomiske gearing og påvirkningen af gælden på 

deres præstation. Der er derfor taget udgangspunkt i Damodaran (Damodaran, Betas by Industry, januar 

2019), som har udarbejdet et datasæt, med fokus på en lang række sektorer i Europa. Da der ikke specifikt 

er en kaffe og juicebar som sektor, er der efter den strategiske analyses grundlag lagt vægt på, at Joe and the 

Juice går under restaurations kategorien.  

 

For denne branche er unlevered beta i januar 2019 i gennemsnit 0,55 ud fra Damodarans beregninger og 

datasæt. Ved vurdering igennem common sense-metoden, hvorved dette sker på baggrund af en kvalitativ 

vurdering af virksomhedens samlede risiko, både driftsmæssigt og den finansiel risiko, findes det korrekt at 

Joe and the Juices beta værdi kan estimeres til denne værdi (Sørensen, 2018). Ved at sammenligne værdien 

med den strategiske analyse og rentabilitetsanalysen, vurderes det at virksomheden har en neutral 

driftsmæssig risiko, hvilket kommer af branchen i sin helhed (Rapport, Damodaran, 2019). 

 

10.7 LIKVIDITETSPRÆMIE  
Der er valgt at foretage et estimat for likviditetspræmie Joe and the Juice på baggrund af, at virksomheden 

er et unoteret selskab. Dermed vælges der at tillægges en ekstra præmie til egenkapitalomkostninger, da det 

antages, at disse er sværere at omsætte til likvider. Det gælder for markedet, at den varierer meget da den 

er afspejlet i de økonomiske konjunkturer og derfor estimeres den generelt som værende 3-5% til 

egenkapitalomkostningerne. For Joe and the Juice er det 4 procentpoint til egenkapitalomkostningerne 

(Plenborg et al, 2017). 

 

Herefter er alle komponenterne for beregningen af CAPM blevet estimeret. Dermed er følgende beregning 

for egenkapitalomkostninger (ejernes afkastkrav) udarbejdet.  

 

�)  �  �.  �  / 0  1���2	 � �.3 �  �1,80% �  0,55 0  6%	 �  4% � 9,1 % 
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10.8 ESTIMERING AF FREMMEDKAPITALOMKOSTNINGER  
Estimeringen af fremmedkapitalomkostninger tager udgangspunkt i den  

 

1. Risikofrie rente 

2. Selskabsspecifikt risikotillæg  

3. Selskabsskattesatsen 

 

Lånerenten kan derfor estimeres som:  

�,  � <�.  �  �=> ∙ �1 � ?=	      �1.5	 
Hvor,  

�,  = lånerente 

�.  = risikofri rente 

�=  = selskabsspecifikt risikotillæg 

?=  = selskabsskatteprocenten 

 

Ved beregning af egenkapitalomkostningerne for Joe and the Juice, blev det fastlagt at den risikofrie rente er 

estimeret til 1,80 %. Da det ikke har været muligt at finde virksomhedens kreditrating og materiale hertil, er 

det valgt at benytte en syntetisk rating med afsæt i et datasæt udarbejdet af Damodaran, for beregning af 

det selskabsspecifikke risikotillæg. Derudover er der fundet frem til en af virksomhedens konkurrenter, som 

er kreditratet. Dermed er det valgt at foretage en sammenligning med den tilhørende værdi for konkurrent 

virksomheden og Damodarans kreditrating.  

 

Starbucks blev af Moddys2 kreditvurderet til Ba1 og dermed svarer dette til på Damodarans kreditrating, at 

virksomheden havde en interest coverage ratio på 1,98 %. Det er valgt i denne sammenhæng at tage 

udgangspunkt i Starbuck’s rating og dermed arbejde videre med denne værdi, da andet ikke er tilgængeligt 

for Joe and the Juice. Herudover er virksomhedens renteomkostninger fradragsberettigede hvorfor, at 

fremmedkapitalomkostninger skal beregnes på efter skat basis. Herefter er der benyttet 22 % som selskabs-

skattesatsen og ovenstående forhold giver dermed følgende estimat for fremmedkapital-omkostningerne: 

 

�,  � <�.  � �=> ∙ �1 � ?=	 � �1,80 % �  1,98 %	 ∙ �1 � 22%	 � 2,95 % 

 

                                                           
2 Ét ud af tre største amerikanske kreditratings bureauer 
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10.9 ESTIMERING AF WACC 
WACC er på baggrund af de udledte komponenter estimeret som følgende:  
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 ∙  �, � �60% ∙ 9,1%	 � �40% ∙ 2,95%	 � 6,64% 

  

10.10 VÆRDIANSÆTTELSE 
Da alle elementer for DFC-modellen er beregnet og identificeret, er det herefter muligt at foretage en 

estimering af markedsværdien for Joe and the Juices egenkapital. Det gælder inden for DCF-modellen at det 

frie cash flow har værdifuld betydning for til virksomheden og er derfor afgørende for beregningen af 

markedsværdien. Dermed er der på baggrund af tidligere beskrevne forudsætninger jf. den strategiske 

analyse og regnskabsanalyse, at det har været til mål at bestræbt efter et retvisende og objektivt estimat i 

udledningen af FCFF. Det er derfor ved værdiansættelsen estimeret at alle fremtidige FCFF er 

tilbagediskonteret til deres nutidsværdi med WACC. Dermed er der fundet frem til at virksomheden har en 

gældende Enterprise Value (EV) på 888.519.656 kr. som fratrækkes de nettofinansielle forpligtelser på 

294.783.633. Dermed er markedsværdien af egenkapitalen fundet på baggrund af følgende formel.  
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Dermed kan det konkluderes, på baggrund af ovenstående strategiske og regnskabsanalyse, at der er 

udarbejdet et budget for den valgte budgetperiode på 10 år. Med udgangspunkt i denne budgettering er det 

beregne, at værdien af Joe and the Juice per d. 31. december 2018 er vurderet til at være 593.736.023 kr. 

Det vurderes at den beregnede markedsværdi er realistisk i forhold til de antagelser der er foretaget, jf. bilag 

4. 

 

10.11 FØLSOMHEDSANALYSE 
Den endelige værdiansættelse og grundlaget for beregningen af DCF-modellen, er meget følsom for 

ændringer og dette betyder også at antagelserne tilknyttet terminalperioden og WACC kan give andre 

resultater, ved nye forudsætninger. Dermed udleder metodikken bag Enterprise Value via DCF-modellen til 

den klare sammenhæng af WACC og terminalvæksten. Efter ovenstående beregninger og analyse, er der 

valgt at der foretages en følsomhedsanalyse, for at se hvilke konsekvenser det har på markedsværdien af 

egenkapitalen, hvis der sker ændringer i forudsætninger på WACC og salgsvækstraten.  
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Terminalvækstraten for salgsvæksten undersøges med ændring på ± 20 % interval, hvilket gøres på baggrund 

af, at det antages at virksomheden havde valgt at der skulle forventet en højere stigning for nærmeste 

fremtid. Derimod er WACC betydelig præget af de bagvedliggende antagelser i beregningerne. Derfor er det 

valgt, at foretage en undersøgelse af ændringer ved WACC med et ± 1 % interval.  

 

  
 

Salgsvækst: 

 

 

WACC 

DKK: 20% 10,00% Uændret -10% -20% 

1% 453.950.606 453.950.606  489.304.566   489.304.566  453.950.606 

0,50% 517.066.274 517.066.274  557.519.436  517.066.274 517.066.274 

Uændret 593.736.023 593.736.023 593.736.023 593.736.023 593.736.023 

-0,5 688.873.664 688.873.664  743.520.910  688.873.664 688.873.664 

-1% 810.093.226 810.093.226  874.945.238  810.093.226 810.093.226 

Tabel 4 – Følsomhedsundersøgelse, med egen virkning. 

 

Med afsæt i tabel 4, ses det tydeligt at markedsværdien i disse antagelser bliver inden for intervallet 

453.950.606 kr. og 810.093.226 kr. Dermed ses det også igennem følsomhedsanalysen, at WACC har den 

største effekt på ændringen af markedsværdien og er dermed den eneste komponent i analysen, der giver 

en effekt. Dermed kan det også ses at salgsraten ingen større effekt har på analysen, hvilket skyldes at alle 

budget elementer bør ændres med respektive forslag, hvilket der er valgt, grunden tidsbrug ikke at foretage 

yderligere test af.  

 

11.11.11.11.     DISSKUSDISSKUSDISSKUSDISSKUSIONIONIONION    

Cafekæden Joe & The Juice har igennem de sidste par år udvidet forretningen og har åbnet rekordmange 

juicebarer verden over, hvilket er med til at pynte på omsætningen. Dog ses det tydeligt både i det danske 

regnskab og det udenlandske, at virksomheden i 2018 skaber stort underskud. På verdensplan fik 

virksomheden åbnet 62 nye juicebarer i løbet af 2018 hvilket er virksomhedens største rekord for den danske 

virksomhed i antal nye åbninger inden for et år. Derfor har man også været ude og udtale sig om, at 

virksomheden ikke planlægger at køre så streng en ekspansionsplan for de kommende år (Berlingske, maj 

2019). Yderligere valgte virksomheden i februar 2019, at ændre på den danske virksomheds 

organisationsstruktur. Dette betyder, at fremadrettet er Kaspar Basse, der er stifter af virksomheden, stoppet 

som adm. direktør og bliver derimod bestyrelsesformand. Hvorfor man har valgt at virksomhedens seneste 

topchef i stedet bliver driftsdirektør. Den nye driftsdirektør Sebastian Vestergaard begyndte sin karriere på 
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gulvet som juicer i en af de første butikker i 2004 og har herefter arbejdet sig op i virksomheden. Derfor vil 

han for fremtiden have til formål, sammen med ledelsen, at se nærmere på hvordan det er muligt at forbedre 

virksomhedens afkastgrad på mellem lang sigt, med forhåbning om at øge værdiskabelsen i forbindelse med 

kapitalfondenes investeringer.  

 

 

                 Kilde: Nationalbanken, Udsigt for dansk økonomi, marts 2019 

 

 

Ledelsen hos Joe and the Juice har været dygtige til er, at udvælge områder og byer i Danmark, hvor i 

virksomheden har kunne udvikle sig hurtigt, hvilket ses på virksomhedens placeringen 

(www.joejuice.com/stores). Derfor bør virksomheden fremadrettet vægte, at investere tid på de butikker, 

hvor udviklingen har stået stille eller gået dårligt, for at skabe fokus på forøgelse af nuværende forretninger.  

Danmark befinder sig i højkonjunktur ifølge Nationalbanken og det forudses at det danske marked har gode 

tider i sigte (DR1, Pengemagasinet marts 2019). Det ses tydeligt i den danske økonomi og udviklingen af 

landet at der er mangel på arbejdskraft i nogle sektorer, men igennem analyser af lønningsniveauet i 

Danmark er disse stigende. Dette fortæller også, at madbranchen i Danmark vil kunne se frem til et par år 

med sund økonomisk vækst. Derudover er der ikke opbygget væsentlige ubalancer under opsvinget i 

Danmark og derfor viser den dansk økonomi også, at den vil stå rust, hvis der kunne komme en modstand fra 

fastsatte og aktuelle risici, herunder en vis udenlandsk vækstafdæmpning skulle forekomme 

(Nationalbanken, Udsigt for dansk økonomi, marts 2019).  

 

Hvis man skal sammenligne Joe and the Juices udvikling med hele restaurationsbranchens i Danmark, ses det 

at restauranternes samlede salg i Danmark er steget med 62 %. fra 27,8 mia. kr. i 2009 til 45,1 mia. kr. i 2018. 

(Danmarks Statistik, februar 2018). Denne stigning skyldes især udviklingen i Region Hovedstaden, hvor det 

klart ses at salget er vokset med 85 % siden 2009, hvorimod det i de fire andre regioner er vokset mellem 38 

% og 54 %. Stigningen skyldes generelt større følsomhed fra kunder og mange flere typer af forretningen i 

branchen, hvorfor det også ses at siden 2015 er der især i Region Hovedstaden kommet flere konkurser. 

Derfor skal Joe and the Juice for fremtiden også vurdere om deres forretninger uden for hovedstadsregionen 

giver det afkast, som ledelsen forventer og om de lever op til virksomheden samlede mål for fremtiden.  
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12.12.12.12.     KONKLUSIONKONKLUSIONKONKLUSIONKONKLUSION    

Formålet med dette projekt har været at udføre en værdiansættelse af virksomheden Joe and the Juice på 

baggrund af en stand-alone basis. Denne analyse har været vægtet på baggrund af en strategiske analyse, 

der behandlede virksomhedens ikke-finansielle drivere, der blev vurderet til at have indflydelse på Joe and 

the Juices og herefter kunne medtages i fastlæggelse af budgettering.  

 

Dermed er den strategiske analyse med til at vise at der er en række forhold, der taler for, at fremtiden for 

Joe and the Juice ser stærk ud, og dermed peger i retning af en fortsættelse af deres imponerende vækstrater, 

selvom økonomien viser et underskud. Virksomheden har en gunstig position i forhold til omverdens 

faktorerne og står stærkt i forhold til den kulturelle udvikling, hvilket har givet dem deres markedsposition. 

Dermed gælder det for virksomheden at øgede afsætningsmuligheder som følge af attraktiv økonomisk 

udvikling på det danske marked, som både skal eksistere på kort og lang sigt. Samtidig skal de bibeholde 

deres gode investeringer bag sig og stærk økonomisk position i branchen, selvom underskuddet har påvirket 

dem i 2018.  

 

Joe and the Juice skal dog være opmærksom på at eksterne som forhold påvirker Joe and the Juices 

fremtidige indtjeningsevne er for eksempel deres leverandører er påvirket af vejrforhold og høst, hvilket 

påvirker priserne på råvarerne og de nuværende tendenser på kaffepriserne, fortæller at disse er under 

udvikling, samtidig med Danmark bliver dyrere og dyrere at leve i. Derudover skal de også være opmærksom 

på truslen fra de lave adgangsbarrierer kombineret med de lave skifteomkostninger i sammenhæng med 

truslen fra substituerende produkter, kan være nok til at påvirke konkurrenceintensiteten på markedet. 

Derfor skal de som virksomhed vægte på deres differentiering og dermed udvande den hårde konkurrence 

gennem et stærkt image og brand. 

 

Formålet for Joe and the Juice har altid været at tillægge produktet ekstra værdi i kundernes øjne igennem 

fokus på ernæring og sund kost. Dermed har virksomheden gjort brug af stifter Kaspar Basses viden og 

erfaring inden for sportsverdenen og dette har været med til at skabe unikke interne ressourcer. Så selvom 

konkurrencesituationen på det marked, Joe and the Juice opererer er intenst, forekommer det at 

virksomheden har stablet et mandskab op, der passer præcist til det produkt, de sælger. Virksomheden har 

fra start haft til mål at skabe unikke produkter i forhold til markedet, samtidig med at man har bestræbt sig 

på at minimere kundernes opmærksomhed på prisen. Dermed kan det overordnet konkluderes for den 

strategiske analyse at Joe & The Juice er baseret på tendensen oplevelsesøkonomi og er med til at skabe og 

søge uovertruffen service og kvalitet.  
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Herefter er den regnskabsmæssige analyse udarbejdet og har været med til at bidrage med at identificere 

finansielle drivere til brug i budgettering og dermed give en forståelse for den finansielle situation i Joe and 

the Juice. Der blev valgt at tage udgangspunkt i en 4-årige periode, da tidligere år ikke viste virksomhedens 

nettoomsætning og driftsomkostninger separat, og ville ikke bidrage til at udarbejde en præcis analyse. 

Gennemgang af regnskaberne er med til at danne et overblik over virksomhedens økonomiske stilling og de 

finansielle værdidrivere. Herefter er der foretaget reformuleringen af disse regnskaber, hvor det har været 

til mål at gøre regnskaberne analysevenlige. Disse reformuleringer viste at Joe and the Juice de seneste 4 år 

har valgt at løbe større risiko og dermed investere i større rentebærende lån. Dette har medført til at 

virksomheden i 2018, står i en dårlig økonomisk position. Samtidig bemærkes det også, at virksomhedens 

drift fortsætter på niveau med tidligere år, og at det er dattervirksomhedens underskud, giver en effekt på 

bundlinjen og skaber det store underskud i 2018.  

 

Derfor vurderes det også igennem analysen og beregnede nøgletal hertil, at virksomheden er hårdt ramt, og 

det har resulteret i negative resultater og dårlige nøgletal i forhold til tidligere år. Sammenlagt, giver effekten 

af nye lån og investeringer og den strategiske plan om at øge virksomhedens vækst inden for den korte 

fremtid, et godt billede og grundlag for virksomhedens udvikling, hvilket antages at må være almindeligt.  

 

Ved analyse af nøgletallene viser disse et stort fald i 2018, og at virksomhedens cash flow, er blevet anvendt 

så fornuftigt som virksomheden har anset det være muligt i 2018. Det bemærkes dog, at de nye 

rentebærende gæld er meget store og ledelsen bør derfor have det for øje, at afvikle disse i fremtiden.  

 

Sidst blev der analyseret og udarbejdet budget for de kommende 10 år for Joe and the Juice. Dermed blev 

der pr. 31/12/2018, på baggrund af en strategisk analyse og en regnskabsanalyse, beregnes en værdi, som 

blev fastsat efter DCF-modellen. Herefter er markedsværdien for Joe and the Juices egenkapital, med en 

WACC på 6,64 %, estimeres til 593.736.023 kr.   

 

Dermed er de analyserede forhold der ligger til grund for den estimerede værdi er en kombinationen af flere 

forhold og fortæller at Joe and the Juice overordnet befinder sig i en branche med høj konkurrenceintensitet 

og lave adgangsbarriere. Derudover er har branchen de seneste år været præget af flere konkurser, der styres 

af kravene for kunderne, som vokser i takt med fremtiden. Derfor ses det også at Joe and the Juice har opnå 

unikke konkurrencemæssige fordele i forbindelse stifternes Kasper Basses viden og netværk men også de 

seneste 16 års øgede fokus på, at imødekomme interessenternes krav. Dermed har virksomheden også 
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bestræbte på at disse forhold har været driveren til at imødekomme de gunstige efterspørgselsforhold som 

eksistere på det danske marked og vækst i restaurationsbranchen.  

 

Det kan konkluderes, at de gunstige markedsforhold er med til at lægge grundlaget for den estimerede 

markedsværdi, idet det gælder for Danmark at der forekommer:  

 

• Stabil vækst i branchen og i dansk økonomi med højkonjektur i landet  

• Fastlæggelse af vækst i BNP og privatforbruget  

• Stigende efterspørgsel efter sundere alternativer i sammenhæng med kulturudvikling  

• Stigende forbrug på caféer og madkoncepter   

 

Dermed giver det også, at de finansielle værdidrivere der understøtter markedsværdien af egenkapitalen er 

primært at det dynamisk marked har givet mulighed for massive investeringer i driften og ekspansionen de 

tidligere år, som for fremtiden skal være med til at forbedre virksomhedens økonomiske position. Dermed 

konkluderes det, at selvom der forekommer et underskud i 2018, viser hele analyse at forretningen i sin 

helhed er sund og stabil, hvorfor det ikke anses at virksomheden vil gå konkurs eller have store økonomiske 

problemer inden for nærmeste fremtid.  
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BILAG 2 – MODELLER TILKNYTTET DEN STRATEGISK ANALYSE 
 

PEST-MODEL 

 

 

PORTER’S FIVE FORCES 
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VÆRDIKÆDEN:  

 

 

PORTERS GENERISKE STRATEGIER:  
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BILAG 3 – MODELLER TILKNYTTET REGNSKABSANALYSE 

 

RESULTATOPGØRELSEN & BALANCE 2014-2018 

 

      
(Beløb i DKK ) 2018 2017 2016 2015 2014 

Nettoomsætning 269.048.987,00 261.080.602,00 247.680.408,00 238.575.169,00  

Igangværende arbejde 4.229.197,00 2.530.560,00 0,00 0,00  

Andre driftsindtægter 8.967.448,00 39.628.671,00 38.300.780,00 12.526.257,00  

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -43.091.031,00 -41.944.995,00 -41.344.538,00 -43.785.869,00   

Bruttoresultat 239.154.601,00 261.294.838,00 244.636.650,00 207.315.557,00 106.027.352,00 

      
Andre eksterne omkostninger -74.662.584,00 -73.536.702,00 -77.226.101,00 -66.138.976,00 0,00 

Personaleomkostninger -102.379.345,00 -107.786.910,00 -90.944.427,00 -83.703.185,00 -62.828.175,00 

            

Resultat af primær drift (EBITDA) 62.112.672,00 79.971.226,00 76.466.122,00 57.473.396,00 43.199.177,00 

      
Af - og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver -33.730.360,00 -30.459.317,00 -32.549.437,00 -18.681.438,00 -11.601.628,00 

      
Indtægter fra investeringer i dattervirksomheder -32.781.884,00 1.941.285,00 2.959.635,00 5.280.277,00 2.043.316,00 

Finansielle indtægter 18.884.766,00 13.096.367,00 2.983.739,00 1.629.345,00 672.140,00 

Finansielle omkostninger -25.504.282,00 -11.463.415,00 -7.336.450,00 -1.611.235,00 -499.809,00 

Resultat før skat -11.019.088,00 53.086.146,00 42.523.609,00 44.090.345,00 33.813.196,00 

      
Skat af årets resultat -5.499.049,00 -14.384.460,00 -7.601.652,00 -9.149.388,00 -12.014.905,00 

Årets resultat -16.518.137,00 38.701.686,00 34.921.957,00 34.940.957,00 21.798.291,00 
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(Beløb i DKK) 2018 2017 2016 2015 2014 

Aktiver      
Færdigudviklet projekter 29.355.597,00 17.202.475,00 0,00 0,00 0,00 

Varmærker 14.486.417,00 15.965.013,00 15.506.691,00 7.340.095,00 1.373.797,00 

Udbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Goodwill 1.796.538,00 2.309.835,00 2.823.132,00 9.967.432,00 15.705.181,00 

Patenter og licenser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre immaterielle aktiver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Forudbetalinger og aktiver under udførelse 14.826.321,00 9.264.470,00 10.292.405,00 2.109.404,00 0,00 

Immaterielle aktiver 60.464.873,00 44.741.793,00 28.622.228,00 19.416.931,00 17.078.978,00 

      
Grunde og bygninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Produktionsanlæg og maskiner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 53.774.445,00 52.387.661,00 57.521.786,00 47.194.524,00 20.213.390,00 

Indretning af lejede lokaler 26.077.392,00 25.597.620,00 23.685.566,00 10.800.187,00 23.319.419,00 

Forudbetalinger og aktiver under udførelse 20.241.473,00 3.648.231,00 1.208.158,00 1.084.849,00 0,00 

Materielle aktiver 100.093.310,00 81.633.512,00 82.415.510,00 59.079.560,00 43.532.809,00 

      
Kapitalandele i associerede virksomheder 122.746.097,00 127.511.037,00 10.668.634,00 6.718.942,00 4.064.299,00 

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre værdipapirer og kapitalandele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre tilgodehavender 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deposita 1.206.617,00 1.062.367,00 890.675,00 206.461,00 1.159.940,00 

Udskudte skatteaktiver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre langfristede aktiver 123.952.714,00 128.573.404,00 11.559.309,00 6.925.403,00 5.224.239,00 

      
Langfristede aktiver 284.510.897,00 254.948.709,00 122.597.047,00 85.421.894,00 65.836.026,00 

      
Varebeholdninger 4.295.302,00 4.854.730,00 3.727.694,00 3.349.072,00 2.548.523,00 

Tilgodehavender fra salg 12.938.383,00 7.771.586,00 8.582.760,00 3.559.723,00 9.285.063,00 

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 466.259.570,00 288.270.660,00 157.152.474,00 71.221.342,00 26.180.414,00 

Selskabsskat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre tilgodehavender 806.437,00 3.498.108,00 0,00 0,00 130.387,00 

Urealiseret avance på finansielle kontrakter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Periodeafgrænsningsposter 6.482.346,00 5.781.084,00 3.176.778,00 2.924.244,00 11.070.534,00 

Likvide beholdninger 1.204.342,00 839.812,00 4.408.984,00 2.924.244,00 16.884.658,00 

Kortfristede aktiver  491.986.380,00 311.015.980,00 177.048.690,00 83.978.625,00 66.099.579,00 

      
Aktiver 776.497.277,00 565.964.689,00 299.645.737,00 169.400.519,00 131.935.605,00 

 

(Beløb i DKK) 2018 2017 2016 2015 2014 

Passiver      
Aktiekapital 618.490,00 618.490,00 618.490,00 618.490,00 618.490,00 

Reserver for udviklingsomkostninger 34.461.896,00 20.644.217,00 6.382.740,00 0,00 0,00 

Overført resultat 121.335.171,00 153.115.888,00 130.969.683,00 101.459.004,00 66.896.186,00 

Egenkapital tilhørende aktionærerne  156.415.557,00 174.378.595,00 137.970.913,00 102.077.494,00 67.514.676,00 

Egenkapital 156.415.557,00 174.378.595,00 137.970.913,00 102.077.494,00 67.514.676,00 

      
Rentebærende gæld 286.096.100,00 156.096.100,00 30.000.000,00 0,00 0,00 

Udskudte skatteforpligtelser 9.891.875,00 6.177.454,00 2.846.000,00 2.846.000,00 2.393.612,00 

Hensatte forpligtelser 2.400.000,00 2.598.128,00 894.871,00 0,00 479.119,00 

Andre forpligtelser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Periodeafgrænsningsposter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Leverandørgæld 0,00 1.345.631,00 2.624.610,00 794.857,00 1.100.380,00 

Leasing  11.987.480,00 10.229.366,00 12.239.559,00 3.203.106,00 0,00 

Langfristede forpligtelser 310.375.455,00 176.446.679,00 48.605.040,00 6.843.963,00 3.973.111,00 

      
Leasing 7.523.334,00 5.098.930,00 3.477.773,00 793.480,00 0,00 

Rentebærende gæld 72.099.791,00 36.722.876,00 28.475.702,00 0,00 0,00 

Leverandørgæld 71.259.289,00 61.281.382,00 45.709.906,00 37.316.952,00 39.397.836,00 

Gæld til associerede virksomheder 144.608.400,00 87.300.161,00 15.749.024,00 0,00 0,00 

Selskabsskat 802.673,00 8.410.434,00 6.349.837,00 8.669.281,00 14.547.896,00 

Hensatte forpligtelser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre forpligtelser 12.359.816,00 15.218.019,00 10.796.564,00 11.530.482,00 6.502.086,00 

Periodeafgrænsningsposter 1.052.962,00 1.107.613,00 2.510.978,00 5.440.180,00 0,00 

Kortfristede forpligtelser 309.706.265,00 215.139.415,00 113.069.784,00 63.750.375,00 60.447.818,00 

Forpligtelser 620.081.720,00 391.586.094,00 161.674.824,00 70.594.338,00 64.420.929,00 

      
Passiver 776.497.277,00 565.964.689,00 299.645.737,00 172.671.832,00 131.935.605,00 



77 

 

REFORMULERET TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 2015-2018 

     
(Beløb i DKK mio.) 2018 2017 2016 2015 

Rapporteret nettoomsætning             273.278.184              263.611.162            247.680.408           238.575.169  

Core nettoomsætning             273.278.184              263.611.162            247.680.408           238.575.169  

Driftsomkostninger            -220.132.960             -223.268.607           -209.515.066          -193.628.030  

Core driftsoverskud fra salg før 

afskrivninger og amortiseringer (EBITDA)                53.145.224                 40.342.555               38.165.342              44.947.139  

Amortiseringer                  -5.019.183                  -2.563.998                -2.661.837               -2.211.455  

Afskrivninger              -28.711.177               -27.895.319             -29.887.600            -16.469.983  

Core driftsoverskud fra salg før skat (EBIT)                19.414.864                   9.883.238                 5.615.905              26.265.701  

Skat på EBIT                 -4.982.504                  -5.306.903                   -133.077               -6.201.462  

Core driftsoverskud fra salg efter skat 

(NOPAT)                14.432.360                   4.576.335                 5.482.828              20.064.239  

Core andet driftsoverskud, netto       
   Andre driftsindtægter                  8.967.448                 39.628.671               38.300.780              12.526.257  

Skat herpå (25 pct.; 2014:24,5% 

2015:23,5% 2016-2018:22,0%)                 -1.972.839                  -8.718.308                -8.426.172               -2.943.670  

   Resultatandele efter skat i associerede 

virksomheder              -32.781.884                   1.941.285                 2.959.635                5.280.277  

               -25.787.275                 32.851.648               32.834.243              14.862.864  

Core andet driftsoverskud              -11.354.915                 37.427.983               38.317.072              34.927.103  

Usædvanlige driftsposter       
   Avance ved salg af aktiver                                 -                                   -                                 -                                -   

   Nedskrivninger på materielle 

anlægsaktiver                                 -                                   -                                 -                                -   

Skat herpå (25 pct.; 2014:24,5% 

2015:23,5% 2016-2018:22,0%)                                 -                                   -                                 -                                -   

Samlet driftsoverskud, efter skat              -11.354.915                 37.427.983               38.317.072              34.927.103  

 

 

     
Core netto finansielle omkostninger       
Renter af bankgæld m.v. -19.288.080 -7.326.022 -7.336.450 -1.611.235 

Renter til koncernvirksomhed -5.083.369 -3.447.668                               -                                -   

Andre finansielle indtægter 18.884.766 13.096.367 2.983.739 1.629.345 

  -5.486.683 2.322.677 -4.352.711 18.110 

Skattefordel (25 pct.; 2014:24,5%; 

2015:23,5%; 2016-2018:22,0%) 1.207.070 -510.989 957.596 -4.256 

Core netto finansielle omkostninger -4.279.613 1.811.688 -3.395.115 13.854 

Usædvanlige finansielle poster       
Valutakurstab -1.132.833 -689.725                               -                                -   

Skattefordel (25 pct.; 2014:24,5%; 

2015:23,5%; 2016:22,0%) 249.223 151.740                               -                                -   

  -883.610 -537.986                               -                                -   

Samlede netto finansielle omkostninger, 

efter skat -5.163.222 1.273.703 -3.395.115 13.854 

Totalindkomt -16.518.137 38.701.686 34.921.957 34.940.957 

     

     
Resultatopgørelsen: 16.518.137,00 -38.701.686,00 -34.921.957,00 -34.940.957,00 

Afstemning 0,00 0,00 0,00 0,00 
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REFORMULERET BALANCER 

      
(Beløb i DKK) 2018 2017 2016 2015 2014 

Færdigudviklet projekter 29.355.597,00 17.202.475,00 0,00 0,00 0,00 

Varmærker 14.486.417,00 15.965.013,00 15.506.691,00 7.340.095,00 1.373.797,00 

Udbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Goodwill 1.796.538,00 2.309.835,00 2.823.132,00 9.967.432,00 15.705.181,00 

Patenter og licenser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre immaterielle aktiver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Forudbetalinger og aktiver under 

udførelse 14.826.321,00 9.264.470,00 10.292.405,00 2.109.404,00 0,00 

Immaterielle langfristede 

aktiver 60.464.873,00 44.741.793,00 28.622.228,00 19.416.931,00 17.078.978,00 

       
Grunde og bygninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Produktionsanlæg og maskiner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre anlæg, driftsmateriel og 

inventar 53.774.445,00 52.387.661,00 57.521.786,00 47.194.524,00 20.213.390,00 

Indretning af lejede lokaler 26.077.392,00 25.597.620,00 23.685.566,00 10.800.187,00 23.319.419,00 

Forudbetalinger og aktiver under 

udførelse 20.241.473,00 3.648.231,00 1.208.158,00 1.084.849,00 0,00 

Materielle langfristede aktiver 100.093.310,00 81.633.512,00 82.415.510,00 59.079.560,00 43.532.809,00 

       
Kapitalandele i associerede 

virksomheder 122.746.097,00 127.511.037,00 10.668.634,00 6.718.942,00 4.064.299,00 

Tilgodehavender hos 

associerede virksomheder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre værdipapirer og 

kapitalandele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre tilgodehavender 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deposita 1.206.617,00 1.062.367,00 890.675,00 206.461,00 1.159.940,00 

Udskudte skatteaktiver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Udskudte skatteforpligtelser -9.891.875,00 -6.177.454,00 -2.846.000,00 -2.846.000,00 -2.393.612,00 

Hensatte forpligtelser -2.400.000,00 -2.598.128,00 -894.871,00 0,00 -479.119,00 

Andre forpligtelser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Periodeafgrænsningsposter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Leverandørgæld 0,00 -1.345.631,00 -2.624.610,00 -794.857,00 -1.100.380,00 

Leasing  -11.987.480,00 -10.229.366,00 -12.239.559,00 -3.203.106,00 0,00 

Andre langfristede aktiver, 

netto 99.673.359,00 108.222.825,00 -7.045.731,00 81.440,00 1.251.128,00 
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ANLÆGSKAPITAL 260.231.542,00 234.598.130,00 103.992.007,00 78.577.931,00 61.862.915,00 

       
Varebeholdninger 4.295.302,00 4.854.730,00 3.727.694,00 3.349.072,00 2.548.523,00 

Tilgodehavender fra salg 12.938.383,00 7.771.586,00 8.582.760,00 3.559.723,00 9.285.063,00 

Tilgodehavender hos 

associerede virksomheder 466.259.570,00 288.270.660,00 157.152.474,00 71.221.342,00 26.180.414,00 

Selskabsskat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre tilgodehavender 806.437,00 3.498.108,00 0,00 0,00 130.387,00 

Urealiseret avance på finansielle 

kontrakter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Periodeafgrænsningsposter 6.482.346,00 5.781.084,00 3.176.778,00 2.924.244,00 11.070.534,00 

Kortfristede driftsaktiver 490.782.038,00 310.176.168,00 172.639.706,00 81.054.381,00 49.214.921,00 

       
Leasing 7.523.334,00 5.098.930,00 3.477.773,00 793.480,00 0,00 

Leverandørgæld 71.259.289,00 61.281.382,00 45.709.906,00 37.316.952,00 39.397.836,00 

Gæld til associerede 

virksomheder og joint ventures 144.608.400,00 87.300.161,00 15.749.024,00 0,00 0,00 

Selskabsskat 802.673,00 8.410.434,00 6.349.837,00 8.669.281,00 14.547.896,00 

Hensatte forpligtelser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre forpligtelser 12.359.816,00 15.218.019,00 10.796.564,00 11.530.482,00 6.502.086,00 

Urealiseret tab på finansielle 

kontrakter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Periodeafgrænsningsposter 1.052.962,00 1.107.613,00 2.510.978,00 5.440.180,00 0,00 

Kortfristede driftsforpligtelser 237.606.474,00 178.416.539,00 84.594.082,00 63.750.375,00 60.447.818,00 

       

ARBEJDSKAPITAL 253.175.564,00 131.759.629,00 88.045.624,00 17.304.006,00 

-

11.232.897,00 

       
NETTO DRIFTSAKTIVER 

(INVESTERET KAPITAL) 513.407.106,00 366.357.759,00 192.037.631,00 95.881.937,00 50.630.018,00 

       

Likvide beholdninger -1.204.342,00 -839.812,00 -4.408.984,00 -2.924.244,00 

-

16.884.658,00 

Rentebærende gæld (langfristet) 286.096.100,00 156.096.100,00 30.000.000,00 0,00 0,00 

Rentebærende gæld (kortfristet) 9.891.875,00 6.177.454,00 28.475.702,00 0,00 0,00 

NETTO FINANSIELLE 

FORPLIGTELSER 294.783.633,00 161.433.742,00 54.066.718,00 -2.924.244,00 

-

16.884.658,00 

       
EGENKAPITAL TILHØRENDE 

AKTIONÆRERNE: 218.623.473,00 204.924.017,00 137.970.913,00 98.806.181,00 67.514.676,00 

       
Samlet finansiering 513.407.106,00 366.357.759,00 192.037.631,00 95.881.937,00 50.630.018,00 
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TRENDANALYSE 

     

RESULTATOPGØRELSE     

     
(Beløb i DKK ) 2015 2016 2017 2018 

Core nettoomsætning 100 103,82 110,49 114,55 

Core dritfsomkostninger 100 108,20 115,31 113,69 

Resultat af primær drift (EBITDA) 100 84,91 89,76 118,24 

Amortisering 100 120,37 115,94 226,96 

Afskrivninger 100 181,47 169,37 174,32 

Core driftoverskud, før skat (EBIT) 100 21,38 37,63 73,92 

Core driftoverskud, efter skat (NOPAT) 100 27,33 22,81 71,93 

Andet driftoverskud (Efter skat) 100 109,71 107,16 -32,51 

Usædvanlige driftposter (Efter skat) 100 0,00 0,00 0,00 

Samlet driftsoverskud, Efter skat: 100 109,71 107,16 -32,51 

     

BALANCE     

     
(Beløb i DKK ) 2015 2016 2017 2018 

Færdigudviklet projekter 100 0,00 0,00 0,00 

Varmærker 100 211,26 217,50 197,36 

Goodwill 100 28,32 23,17 18,02 

Forudbetalinger og aktiver under udførelse 100 487,93 439,20 702,87 

Immaterielle langfristede aktiver 100 147,41 230,43 311,40 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 100 121,88 111,00 113,94 

Indretning af lejede lokaler 100 219,31 237,01 241,45 

Forudbetalinger og aktiver under udførelse 100 111,37 336,29 1.865,83 

Materielle langfristede aktiver 100 139,50 138,18 169,42 

Kapitalandele i associerede virksomheder 100 158,78 1.897,78 1.826,87 

Deposita 100 431,40 514,56 584,43 

Udskudte skatteforpligtelser 100 100,00 217,06 347,57 

Hensatte forpligtelser 100 0,00 0,00 0,00 

Leverandørgæld 100 330,20 169,29 0,00 

Leasing  100 382,12 319,36 374,25 

Andre langfristede aktiver, netto 100 -8.651,44 132.886,57 122.388,70 

ANLÆGSKAPITAL 100 132,34 298,55 331,18 

Varebeholdninger 100 111,31 144,96 128,25 

Tilgodehavender fra salg 100 241,11 218,32 363,47 

Tilgodehavender hos associerede 

virksomheder 100 220,65 404,75 654,66 

Andre tilgodehavender 100 0,00 0,00 0,00 

Periodeafgrænsningsposter 100 108,64 197,69 221,68 
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Kortfristede driftsaktiver 100 212,99 382,68 605,50 

Leasing 100 438,29 642,60 948,14 

Leverandørgæld 100 122,49 164,22 190,96 

Gæld til associerede virksomheder og joint 

ventures 100 0,00 0,00 0,00 

Selskabsskat 100 73,25 97,01 9,26 

Andre forpligtelser 100 93,63 131,98 107,19 

Periodeafgrænsningsposter 100 46,16 20,36 19,36 

Kortfristede driftsforpligtelser 100 132,70 279,87 372,71 

ARBEJDSKAPITAL 100 508,82 761,44 1.463,10 

     
NETTO DRIFTSAKTIVER (INVESTERET 

KAPITAL) 100 200,29 382,09 535,46 

Likvide beholdninger 100 150,77 28,72 41,18 

Rentebærende gæld (langfristet) 100 0,00 0,00 0,00 

Rentebærende gæld (kortfristet) 100 0,00 0,00 0,00 

NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER 100 -1.848,91 -5.520,53 -10.080,68 

     
EGENKAPITAL TILHØRENDE 

AKTIONÆRERNE: 100 139,64 207,40 221,26 
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NØGELTALSANALYSE 

Niveau 1 2018 2017 2016 2015 

ROE  -7,8% 22,6% 29,5% 42,0% 

ROIC -2,6% 13,4% 26,6% 47,7% 

r 2,3% -1,2% 13,3% 0,1% 

SPREAD -4,8% 14,6% 13,3% 47,5% 

     

Niveau 2 2018 2017 2016 2015 

ROIC -2,6% 13,4% 26,6% 47,7% 

OG  -4,2% 14,2% 15,5% 14,6% 

AOH 0,621 0,944 1,720 3,257 

 

     

Niveau 3 Analyse af OG 2018 2017 2016 2015 

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

Driftsomkostninger -80,6% -84,7% -84,6% -81,2% 

EBITDA-margin 19,4% 15,3% 15,4% 18,8% 

Afskrivninger -10,5% -10,6% -12,1% -6,9% 

EBIT-margin 8,9% 4,7% 3,3% 11,9% 

Skat på EBIT -1,8% -2,0% -0,1% -2,6% 

NOPAT-margin 7,1% 2,7% 3,3% 9,3% 

Core andet driftsoverskud, efter skat -9,4% 12,5% 13,3% 6,2% 

Usædvanlig driftsposter, efter skat 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Samlet OG -2,3% 15,2% 16,5% 15,6% 

 

 

     

Niveau 3 Analyse af AOH (inverse) 2018 2017 2016 2015 

Netto driftsaktiver / nettoomsætning 

                         

1,61  

                         

1,06  

                         

0,58  

                         

0,31  

Varebeholdninger / nettoomsætning 0,02 0,02 0,01 0,01 

Tilgodehavender fra salg / 

nettoomsætning 0,04 0,03 0,02 0,03 

Leverandørgæld / nettoomsætning -0,02 -0,02 -0,01 0,00 

Andre kortfristede driftsaktiver, netto / 

nettoomsætning 0,92 0,60 0,37 0,15 

Arbejdskapital / nettoomsætning 0,95 0,63 0,40 0,18 

     
Immaterielle langfristede aktiver / 

nettoomsætning 

                         

0,19  

                         

0,14  

                         

0,10  

                         

0,08  

Materielle langfristede aktiver / 

nettoomsætning 

                         

0,33  

                         

0,31  

     

0,29  

                         

0,22  

Andre langfristede aktiver, netto / 

nettoomsætning 

                         

0,38  

                         

0,19  

                       -

0,01  

                         

0,00  

Anlægskapital / nettoomsætning 

                         

0,91  

                         

0,64  

                         

0,37  

                         

0,29  

 



83 

 

BILAG 4 – MODELLER TILKNYTTET VÆRDIANSÆTTELSE 

BUDGETTERING 

            

           Terminalår  

Driver 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 

Salgsvækstrate (pct.) 0,5% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,3% 2,0% 

Primo arbejdskapital / salg 0,922 0,923 0,940 0,922 0,924 0,928 0,930 0,936 0,939 0,977 0,987 

Primo anlægskapital / salg 0,495 0,497 0,499 0,501 0,503 0,505 0,507 0,509 0,511 0,513 0,515 

EBIT-margin 4,8% 5,1% 5,3% 5,5% 5,9% 6,1% 6,3% 6,5% 6,6% 6,8% 6,5% 

Skatteprocent på EBIT 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 

Core Andet DO, efter skat / salg 10,0% 10,8% 11,0% 11,2% 11,5% 11,8% 12,0% 12,3% 12,5% 12,7% 13,0% 

Finansiel gearing (primo) 1,348 1,330 1,320 1,310 1,300 1,290 1,280 1,270 1,260 1,250 1,240 

Efter-skat lånerente (r) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 
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PROFORMA OPGØRELSER 

           Terminalår 

 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 

Resultatopgørelse           T 

Nettoomsætning           274.644.575     276.704.409     279.471.453     282.825.111     286.784.662     291.373.217     296.617.935     302.550.294     308.903.850        316.008.638     322.328.811  

Driftsoverskud fra salg (EBIT)             13.182.940       14.111.925       14.811.987       15.555.381       16.920.295       17.773.766       18.686.930       19.665.769       20.387.654          21.488.587       20.951.373  

Skat på EBIT              -2.900.247        -3.104.623        -3.258.637        -3.422.184        -3.722.465        -3.910.229        -4.111.125        -4.326.469        -4.485.284           -4.727.489        -4.609.302  

Driftsoverskud fra salg, efter 

skat (NOPAT)             10.282.693       11.007.301       11.553.350       12.133.197       13.197.830       13.863.538       14.575.805       15.339.300       15.902.370          16.761.098       16.342.071  

Andet driftsoverskud, efter 

skat             27.464.457       29.884.076       30.741.860       31.676.412       32.980.236       34.382.040       35.594.152       37.213.686       38.612.981          40.133.097       41.902.745  

Driftsoverskud efter skat i alt 

(DO)             37.747.150       40.891.378       42.295.210       43.809.610       46.178.066       48.245.577       50.169.957       52.552.986       54.515.351          56.894.195       58.244.816  

Netto finansielle 

omkostninger              -5.895.673        -4.485.699        -4.576.297        -4.564.153        -4.626.211        -4.703.481        -4.785.852        -4.891.852        -4.994.401           -5.231.699        -5.360.098  

Nettooverskud             31.851.478       36.405.678       37.718.913       39.245.456       41.551.856       43.542.096       45.384.105       47.661.134       49.520.950          51.662.497       52.884.718  

            

Balancer (primo)            

Anlægskapital           260.231.542     137.522.091     139.456.255     141.695.380     144.252.685     147.143.475     150.385.293     153.998.099     157.849.867        162.112.431     165.999.338  

Arbejdskapital           253.175.564     255.398.170     262.703.166     260.716.626     264.989.028     270.336.071     275.854.679     283.187.075     290.060.715        308.740.440     318.138.536  

Netto driftsaktiver           513.407.106     392.920.261     402.159.421     402.412.007     409.241.713     417.479.545     426.239.972     437.185.174     447.910.582        470.852.871     484.137.874  

            

            

Egenkapital           218.623.473     168.635.305     173.344.578     174.204.332     177.931.180     182.305.478     186.947.356     192.592.588     198.190.523        209.267.943     216.132.980  

Netto finansielle forpligtelser           294.783.633     224.284.956     228.814.843     228.207.675     231.310.534     235.174.067     239.292.616     244.592.586     249.720.059        261.584.928     268.004.895  

Samlet finansiering           513.407.106     392.920.261     402.159.421     402.412.007     409.241.713     417.479.545     426.239.972     437.185.174     447.910.582        470.852.871     484.137.874  
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VÆRDIANSÆTTELSE 

 

Diskontering - år:  1 2 3 4 5 

wacc 6,6% 
    

      

DCF- modellen 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 
      

Driftsoverskud efter 

skat i alt (DO) 

            

37.747.150  

     40.891.378       42.295.210       43.809.610       46.178.066  

Netto driftsaktiver 

(primo) 

          

513.407.106  

   392.920.261     402.159.421     402.412.007     409.241.713  

Diskonteringsfaktor 

(1,066)t 

1,066 1,137 1,213 1,293 1,379 

FCFF = DO - ∆NDA           

158.233.995  

     31.652.217       42.042.625       36.979.903       37.940.234  

PV FCF           

148.381.466  

     27.833.247       34.668.050       28.594.679       27.510.553  

 

 

     

Diskontering - år:  6 7 8 9 10 11 

wacc 
      

       

DCF- modellen 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 
       

Driftsoverskud efter 

skat i alt (DO) 

     48.245.577       50.169.957       52.552.986       54.515.351          56.894.195       58.244.816  

Netto driftsaktiver 

(primo) 

   417.479.545     426.239.972     437.185.174     447.910.582        470.852.871     484.137.874  

Diskonteringsfaktor 

(1,066)t 

1,471 1,568 1,672 1,784 1,902 2,028 

FCFF = DO - ∆NDA      39.485.150       39.224.756       41.827.578       31.573.062          43.609.192       48.562.059  

PV FCF      26.848.064       25.010.323       25.009.305       17.702.536          22.928.555       23.942.836  

PV FCF t.o.m 2028        384.486.777  

Terminalværdi (TV) 
 

PV TV 504.032.880 

Enterprise Value 888.519.656 

NFF 294.783.633 

Værdi af 

egenkapital 

593.736.023 
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