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1. Indledning og problemstilling 

Bestseller er en af Danmarks største familieejede virksomheder og kendetegnes ved at være ejet og drevet 

af Holch Povlsen familien. Gennem tre familiegenerationer er virksomheden blevet drevet fra at være en 

enkeltstående jysk kvindetøjsforretning til at stå bag utallige brands med international succes. 

Familieejerskabet er en stor del af koncernens DNA og har medvirket til at Bestseller, gennem mange års 

eksplosiv vækst, har vist omverdenen hvad man med korte beslutningsveje og et forenklet ejerskab kan 

opnå.  

Til trods for at Bestseller i danske øjne er et pragteksempel på iværksætterdrømmen og siden sin start har 

opnået mange års positive resultater stilles der alligevel spørgsmålstegn ved Bestsellers succes. Koncernen 

kritiseres ofte gennem en sammenligning med sine globale konkurrenter bestående af spanske Inditex og 

svenske Hennes & Mauritz (H&M)1 som begge, modsat Bestseller, er børsnoterede. Forskelle i 

effektiviteten af familieejede kontra børsnoterede virksomheder er et bredt diskuteret emne og der er intet 

klart svar på hvilken ejer -og ledelsesstruktur der giver den bedste performance for en given virksomhed. 

Alligevel har Bestseller siden sine spæde dage hårdnakket fastholdt sit private ejerskab og har fravalgt de 

fordele som en børsnotering tilbyder. Med andre ord har Bestseller, modsat sine konkurrenter, fravalgt ny 

kapitaltilførsel via børsen, flere muligheder for kapitaltilførsel i fremtiden samt marketingværdien i at være 

et børsnoteret selskab. Da en reel markedsværdi ikke foreligger findes det nærtliggende at undersøge hvad 

markedsprisen for Bestseller vil være ved en børsnotering. I forlængelse af dette vil det være interessant at 

undersøge om de ændringer der sker i forbindelse med børsnoteringen kan medvirke til at koncernen, i 

investorernes øjne, på sigt opnår en bedre evne til at skabe værdi.  

De uklare forhold omkring ejerstruktur og dens betydning for virksomhedens værdi samt det faktum at der 

ikke tidligere er forsøgt lavet en værdiansættelse af Bestseller danner rammerne for indeværende rapport. 

Det anses som oplagt at undersøge Bestsellers teoretiske markedsværdi og hvad en ændring af koncernens 

familieejerskab og DNA i forlængelse af en børsnotering vil have af indflydelse.  Afhandlingen skal derfor 

udmunde i en prisfastsættelse af Bestseller såfremt en børsnotering blev aktuel, og vil inddrage 

problemstilling om hvorvidt ejer -og ledelsesstruktur har en værdiskabende betydning for 

prisfastsættelsen.  

 

 
1 https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-halter-efter-globale-konkurrenter 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-halter-efter-globale-konkurrenter
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2. Problemformulering 

Hovedformålet med følgende afhandling er at kortlægge ejer -og ledelsesstrukturens betydning for 

Bestseller A/S’ værdi samt at fastslå en markedsværdi ved en potentiel børsnotering. På denne baggrund er 

i følgende problemformulering valgt: 

Hvad er Bestseller A/S' teoretiske markedsværdi ved en potentiel børsnotering?  

For at understøtte besvarelsen af hovedspørgsmålet og gøre opgaven mere sammenhængende er 

nedenstående undersøgelsesspørgsmål udarbejdet:  

1. Hvilken indflydelse kan ejer -og ledelsesstrukturen have for Bestseller A/S’ teoretiske markedsværdi 

ved en børsnotering? 

2. Hvordan har Bestseller A/S’ finansielle performance og evne til at skabe værdi udviklet sig i de 

seneste fem regnskabsår?  

3. Hvordan performer Bestseller A/S sammenlignet med sine nærmeste konkurrenter? 

4. Hvilke værdidrivere er essentielle for Bestseller A/S’ værdiskabelse?  

5. Hvad er Bestseller A/S’ teoretiske markedsværdi ved anvendelsen af DCF-modellen? 

6. Hvor følsom er den teoretiske markedsværdi overfor ændringer i forudsætningerne brugt i DCF-

modellen? 

3. Afgrænsning  

Der vil i indeværende opgave forekomme en afgrænsning af emnet samt Bestseller A/S’ aktiviteter idet 

opgaven ellers vil favne for bredt. Formålet med afgrænsningen er at dykke ned i de områder der er 

essentielle for besvarelsen af problemformuleringen og udelade al information der er unødvendigt for 

opgavebesvarelsen.  

Indholdet af opgaven vil alene baseres på Bestseller A/S samt dennes markeder og aktiviteter. Bestseller 

A/S vil fremadrettet i opgaven blot benævnes Bestseller. Alle datterselskaber samt Bestseller Fashion 

Group China vil ikke inddrages enkeltvis i opgaven da en dybere analyse af disse vil blive for omfattende. 

Dertil er regnskaberne for Bestsellers kinesiske driftsselskab ikke offentligt tilgængelige hvorfor en 

estimering heraf vil blive for usikker. Da inddragelsen af datterselskaberne undlades baseres 

værdiansættelsen på absolutte tal og inkluderer dermed ikke datterselskabernes eventuelle andel i 

overskuddet. Som konsekvens af at Bestseller-koncernen generelt er underlagt færre oplysningskrav 

besværliggøres en fyldestgørende vækst, konkurrence -og værdikædeanalyse, hvilket især vil have 

betydning for omfanget og validiteten af det strategiske afsnit i opgaven. Førnævnte vil i stedet inddrages i 

det omfang det er muligt og baseres på egne tolkninger samt offentligt tilgængelige udtalelser fra 
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koncernen. Generelt set er opgavebesvarelsen alene udarbejdet på baggrund af offentligt tilgængelige 

informationer.   

Da opgaven involverer en børsnotering afgrænses der i den forbindelse fra eventuelle omkostninger der må 

være forbundet med en børsnotering da det ikke vil være muligt at foretage en retvisende estimering af 

disse. Generelle fordele -og ulemper ved en børsnotering vil heller ikke gennemgås da det antages at en 

børsnotering for Bestseller overordnet set vil være hensigtsmæssig og at der endvidere forefindes 

investorer på markedet.  Opgaven vil udelukkende fokusere på prissætningen af Bestseller og hvordan ejer 

-og ledelsesstrukturen kan påvirke koncernens introduktionspris. Et børsnoteringsscenarie hvor Holch-

Povlsen familien overdrager fuld kontrol og aktiemajoritet til markedet findes urealistisk eftersom familien 

med overhængende sandsynlighed ikke ville lade sig indvilge i sådan et scenarie i virkeligheden. Scenariet 

vil dog alligevel belyses da det findes relevant for besvarelsen af underspørgsmålet om ejer -og 

ledelsesstrukturens betydning for Bestsellers værdi. Selvom familieejede virksomheder overordnet set kan 

sammenlignes, så vil alle virksomhederne have branche -og virksomhedsspecifikke karakteristika der vil 

påvirke markedsværdien af den givne virksomhed. Af denne årsag vil det ikke være muligt på basis af en 

given ejer -og ledelsesstruktur at udarbejde en priselasticitet eller decideret markedsværdiforøgelse målt i 

kroner og øre. 

Værdiansættelsen og regnskabsanalysen vil baseres på seks regnskabsår fra 2014-2019 og vurderes at give 

et retvisende indblik i Bestsellers finansielle performance som helhed. Til vurderingen af de 

branchespecifikke nøgletal er der udvalgt en begrænset Peer Group bestående af to konkurrenter. 

Udvælgelsen af konkurrenterne er ikke baseret på en common-size analyse, men tværtimod en generel 

vurdering af ensartet driftsrisiko, organisationsstruktur og markedsområder.  Ved sammenligningen af 

Bestseller og den udvalgte Peer Groups nøgletal tages der ikke højde for forskelle i regnskabspraksis og 

aflægningen af regnskaberne.  

Trods de belyste afgrænsninger i opgaven vurderes det muligt, med afsæt i koncernregnskaberne samt de 

tilgængelige oplysninger, at lave en velbegrundet og retvisende opgavebesvarelse.  

4. Metodevalg 

4.1 Metode og dataindsamling 

Nærværende afhandling vil søge at besvare problemformuleringen vha. de opstillede 

undersøgelsesspørgsmål. Metodevalget vil bære præg af en induktiv tilgang til opgaven hvorved der 

forsøges at opstillet en teoretisk værdi ved inddragelsen af samtlige delafsnit i opgaven. For samtidig at 

sikre en velbegrundet besvarelse og analyse, vil der i afhandlingen inddrages en række relevante modeller 
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og teorier hvortil der vil suppleres med indsamlet empiri.  Den indsamlede empiri baseres hovedsageligt på 

sekundære kvantitative data, men inddrager også sekundære kvalitative data med henblik på at sikre 

metodetriangulering.  

4.2 Valg af forskningsdesign 

De teoretiske rammer for opgaven dannes ved valget af undersøgelsesdesign samt metode for 

dataindsamlingen. For følgende afhandling er der valgt et statisk undersøgelsesdesign hvorved Bestsellers 

teoretiske værdi fastsættes pr.  31/7-2019.  Det statiske undersøgelsesdesign understøtter at der i 

afhandlingen alene søges svar på problemformuleringen og bevirker at resultaterne ikke kan bruges som 

generalisering eller i anden kontekst.  

5. Struktur og teori 

I følgende afsnittet vil den overordnede opgavestruktur belyses. Opgaven vil indledningsvis give en 

introduktion til Bestseller og koncernens ledelse hvorefter den inddeles i fire hovedafsnit som fremgår af 

figur 1. Der vil før hvert enkelte afsnit kort redegøres for indholdet samt begrundelserne for de til -og 

fravalg der er foretaget. 

Figur 1: Illustration af opgavestruktur.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

5.1 Afsnit 1: Ejer -og ledelsesstruktur 

Følgende afsnit har til formål at belyse om ejer -og ledelsesstrukturen kan have indflydelse på Bestsellers 

værdi ved en børsnotering. Afsnittet inddeles i et afsnit om gældende teori inden for Corporate 

Governance, Principal Agent-teorien samt generelle fordele og ulemper ved hhv. familieejerstruktur og et 

børsnoteret selskab. Herefter vil der kigges nærmere på børsnoteringen af Inditex og Laura Ashley Plc. for 

derigennem at drage paralleller mellem førnævnte og Bestsellers børsnotering. Ved erkendelsen af at det 

er en udfordring at måle værdi, som følge af en bestemt ejer -og ledelsesstruktur, inddrages der 

eksisterende akademiske videns-produktioner som sammenligner den finansielle performance og 

værdiansættelsen for familieejede og børsnoterede virksomheder.  På denne måde kan det belyses hvilken 
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ejerstruktur der er mest værdiskabende og derigennem fastslå ejer -og ledelsesstrukturens betydning for 

Bestsellers værdi.  

5.2 Afsnit 2: Strategiske virksomhedsanalyse 

Hensigten med den strategiske analyse, er at klarlægge branchevilkårene samt de interne og 

udefrakommende forhold der kan påvirke Bestsellers fremtidige forretning. For at kunne belyse disse 

faktorer er anvendelsen af PESTEL-modellen, Porters 5 Forces og en værdikædeanalyse valgt. Førstnævnte 

model vil udpege de udefrakommende faktorer i Bestsellers omverden der kan påvirke koncernen. Porters 

5 Forces benyttes til at analysere branchen hvori Bestseller befinder sig og vil inddrage 

konkurrenceintensiteten, køberne -og leverandørernes forhandlingsstyrke samt truslen fra nye 

indtrængere -og substituerende produkter. De vigtigste elementer i Bestsellers værdikæde vil dernæst 

udplukkes og gennemgås i en kortfattet værdikædeanalyse. Den strategiske analyse vil samles i en SWOT-

analyse hvor der skabes overblik over Bestsellers ikke-finansielle værdidrivere, svagheder, muligheder og 

trusler.   

5.3 Afsnit 3: Regnskabs -og Peer Group analyse 

Ved regnskabsanalysen vil der kigges nærmere på Bestsellers historiske nøgletal for at vurdere 

virksomhedens evne til at skabe værdi og derigennem udpege koncernens finansielle værdidrivere. 

Reformuleringen af de seneste seks regnskabsår fra 2014-2019 danner grundlag for udarbejdelsen af 

rentabilitetsanalysen og de nøgletal der klarlægges er ROE, ROIC, OG, AOH samt SPREAD.  Vha. Dupont-

Pyramiden vil sammenhængene samt forklaringerne bag nøgletallenes udvikling belyses, og vil dernæst 

inkluderes i budgetteringsafsnittet senere i opgaven. Dertil vil nøgletallene for en udvalgt Peer Group, 

bestående af Bestsellers nærmeste konkurrenter H&M og Inditex, fungerer som et supplement til Dupont-

Pyramiden og vil muliggøre en kommentering af Bestsellers nøgletal i en branchemæssig kontekst.  

5.4 Afsnit 4: Budgettering og teoretisk værdiansættelse 

Den afsluttende del af opgaven kan opdeles i to delafsnit hvoraf budgetteringen udgør det første. Ved 

udarbejdelsen af budgetteringen lægges der stor vægt på at bibeholde den røde tråd. Budgetteringen vil af 

denne årsag tage udgangspunkt i de forrige afsnit hvor både de finansielle og ikke-finansielle værdidrivere 

er blevet belyst. Det næste delafsnit udgøres af værdiansættelsen hvor DCF-modellen er udvalgt til 

beregningen af den teoretiske markedsværdi for Bestseller. RIDO-modellen vil benyttes som supplement og 

kontrol af den beregnede markedsværdi. Eftersom Bestseller er et unoteret selskab fastsættes 

parametrene i de DCF-modellen vha. branchegennemsnit og Peer Group data. Afslutningsvis vil der 

gennemføres en følsomhedsanalyse hvor usikkerheden forbundet med budgetteringen og 

værdiansættelsen italesættes.  
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6. Metodekritiske overvejelser & kildekritik 

Til udarbejdelse af følgende opgave er der udelukkende anvendt offentligt tilgængeligt materiale bestående 

af årsregnskaber, artikler samt akademisk litteratur.  Dertil er der benyttet lærebøger hvorfra relevante 

teorier er benyttet til beregninger og andre estimeringer i opgaven.  Da opgavens udgangspunkt, indhold 

og formål er afklaret, er det vigtigt at sikre reliabiliteten af de anvendte kilder da der ellers ville kunne sås 

tvivl om besvarelsens gyldighed.  

I besvarelsens første afsnit om ejer -og ledelsesstruktur er der hovedsageligt benyttet akademisk litteratur, 

hvilket overordnet set vurderes at være kilder med høj kvalitet og brugbarhed.  Ved inddragelsen af flere 

kilder i form af to konkrete børsnoteringsscenarier samt aktieanalyser underbygges reliabiliteten 

yderligere. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved brugen af aktieanalyser da disse ofte er forbundet med 

en høj grad af subjektivitet.  

Den strategiske analyse bygger hovedsageligt på offentligt tilgængelig information samt artikler til 

yderligere understøttelse. Artiklernes troværdighed er varierende, men vurderes brugbare da de tilbyder 

information som Bestseller ikke nødvendigvis har været i berøring med.  Til besvarelsen af store dele af den 

strategiske analyse har det dog været nødvendigt at inddrage information med sin oprindelse fra Bestseller 

hvorfor det må formodes at denne information besidder en grad af subjektivitet.   

Regnskabsanalysen er baseret på offentliggjorte årsregnskaber fra Bestseller og anses som værende valide 

eftersom koncernen ved aflæggelsen af regnskabet er underlagt gældende lovgivning på området. Dertil er 

årsregnskaberne gennemgået af uafhængige registrerede revisorer uden anmærkninger.  

Værdiansættelsen er generelt udarbejdet ud fra kendt teori og lærebøgerne ”Regnskabsanalyse og 

værdiansættelse – En praktisk tilgang” af Ole Sørensen (2017) og Valuation: Measure and Managing the 

Value of Companies” af Tim Koller, Marc Goedhart og David Wessels (2015). Begge udgivelser er 

anerkendte blandt akademikere og vurderes at være objektive hvorfor de understøtter besvarelsens 

reliabilitet.  

Til estimering af beta, markedsrisikopræmien samt lånerenten er der brugt flere forskellige datakilder. Beta 

er baseret på udsving i aktiemarkeder fra Bestsellers konkurrenter og er holdt op mod beta-værdier fra 

Yahoo.Finance og Reuters for at tilsikre validiteten. Markedsrisikopræmien er baseret på statistik fra PwC 

og anerkendte professorer og vurderes at være retvisende. Lånerenten baseres på en forenklet teori 

udarbejdet af Aswath Damodaran hvor der udarbejdes en syntetisk rating med afsæt i nogle forenklede 

antagelser. Modellen er forbundet med store usikkerheder og giver kun et vejledende estimat af Bestsellers 

reelle lånerente.  
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Overordnet set vurderes de benyttede kilder at være brugbare samt at besidde den nødvendige grad af 

reliabilitet. Kilderne af ringere kvalitet opvejes ved brugen af saglige og anerkendte kilder der underbygger 

et godt grundlag for opgavebesvarelsen.  

7. Virksomhedsbeskrivelse  

Bestseller blev stiftet i 1975 da Troels Holch Povlsen og Merete Bech Povlsen overtog onklens jyske 

kvindetøjsforretning med fokus på kvalitetsbeklædning til rimelige priser. Bestseller baserer fortsat sin 

forrentning på salg af tøj, accessoires mv. og ejes i dag af Anders Holch Povlsen som i 2001 blev den tredje 

generation af familien til at drive koncernen. Gennem de sidste 45 år har Bestseller formået at udvikle sig til 

en virksomhed der gør international figur med 20 forskellige brands, ca. 17.750 fysiske butikker spredt 

udover hele verdenen, 17.000 medarbejdere på verdensplan2 og 800 producenter. Bestsellers 17.750 

butikker er fordelt mellem franchises, egne butikker samt multibrandbutikker, hvilket gør det muligt at 

sælge deres produkter i over 70 lande. Succesen startede med børnemærket Exit og kvindetøjsmærket 

Vero Moda som blev introduceret i hhv. 1989 og 19873. Disse brands dannede grundlag for hvad der senere 

skulle vise sig at blive et nyt modeimperie og førte til åbningen af udenlandske butikker samt 

introduktionen af Bestsellers egen franchising struktur. I kølvandet på førnævnte brands fulgte Jack&Jones, 

Vila Clothing og Only som yderligere cementerede koncernens succes og udvikling som internationalt 

modehus.  

Gennem samarbejdet med Dan Friis og Allan Warburg i 1996 blev Bestseller introduceret på det Asiatiske 

marked som sidenhen har vist sig at være en af koncernen vigtigste og primære markeder. Som følge af 

samarbejdet er Bestseller blandt Danmarks ledende modekoncerner og er også en af få Europæiske 

modevirksomheder der har formået at penetrere det Asiatiske tøjmarked med succes.  Koncernen 

formåede i 2018/19’ at omsætte for DKK 25,8mia. og opnåede samtidig et resultat på DKK 2,1mia. efter 

skat. Trods en markant historisk udvikling i størrelse så har Bestseller fastholdt sin vision bestående i at 

organisationen anses som værende ”one family”, hvilket er på linje med at virksomheden fortsat er 

familieejet i dag.   

7.1 Koncern -og ejerstruktur 

Bestseller ejes i dag 100% af Anders Holch Povlsen, der igennem flere forskellige selskaber opnår sit 

ejerskab.  Anders Holch Povlsen ejer bl.a. investeringsselskabet Heartland A/S der er kendt for sine 

investeringer i online tøjgiganterne ASOS og Zalando samt butikskæden Normal. Igennem Heartland ejes 

Bestseller United A/S der endvidere ejer 100% af Bestseller A/S.  Sidstnævnte fungerer som det primære 

 
2 https://about.bestseller.com/about-us/our-company  
3 Cohen, M.L. (2008). International Directory of Company Histories (90. udg.). Gale, a Cengage Company – Side 63 

https://about.bestseller.com/about-us/our-company
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driftsselskab for koncernens aktiviteter. Gennem Bestseller United A/S ejes adskillige datterselskaber, som 

for enkelthedens skyld ikke vil inddrages i følgende simplificerede koncernoversigt: 

Figur 2: Koncerndiagram4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Driftsselskabet Bestseller A/S er hovedejer af koncernens øvrige driftsselskaber som hovedsageligt er 

opdelt alt efter deres geografiske markedsplacering. Disse underliggende driftsselskaber undlades for 

overskuelighedens skyld også af ovenstående koncerndiagram. Bestseller Fashion Group China er 

driftsselskabet for koncernens kinesiske aktiviteter og ejes ikke direkte af Bestseller A/S. I stedet har Anders 

Holch Povlsen en personlig ejerandel på 50% hvoraf de resterende 50% af fordelt ligeligt mellem Dan Friis 

og Allan Warburg5. 

7.2 Brands 

Bestseller står bag et væld af forskellige brands og produkter som henvender sig til forskellige delmarkeder 

inden for tøj -og modeindustrien. Overordnet set kan deres brands segmenteres i herre, kvinde og børnetøj 

og defineres som fast-fashion brands hvor det mest afgørende er, at den seneste trend også er det der 

 
4 Bisnode Marketprofile: Bestseller A/S.  
5 https://about.bestseller.com/about-us/related-companies/fashion-group-china  
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https://about.bestseller.com/about-us/related-companies/fashion-group-china
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afspejles i kollektionsudvalget. Brandsegmenteringen tydeliggøres ved at der for langt størstedelen af 

koncernens brands udgives kollektioner 6-8 gange årligt og at der ligeledes arbejdes ud fra NOOS6. Den 

største fællesnævner for koncernens brands er, at de holder sig inden for Bestsellers generelle koncept: 

Modetøj i god kvalitet til overkommelige priser.  

Herretøj 

Inden for herretøjssegmentet tilbydes brands som Jack&Jones, Only & Sons, Selected Homme og det ældre 

svenske modebrand J. Lindeberg. Jack&Jones anses, med sine 1000 butikker fordelt på 38 lande, som 

koncernens største og bedst-tjenende brand sammen med kvindetøjsmærket Vero Moda.  Samtlige 

herrebrands henvender sig til mænd i alderen 16-35år og tilbydes i en prisklasse mellem DKK 100 – 2.000 

afhængigt af det enkelte produkt. Selected og J. Lindeberg bejler til det mere stilrene og minimalistisk 

inspirerede kundesegment og er også blandt de dyrere herrebrands. Jack&Jones og Only & Sons giver 

bredde til produktpaletten og retter sig mod mere streetwear inspirerede mænd og har især fokus på 

udviklingen af bæredygtige jeans.  

Kvindetøj 

Kvindetøjssegmentet har historisk set været Bestsellers eksistensgrundlag og består af brands som Vero 

Moda, Vila, Selected Femme, Pieces, Manalicious og JunaRose By Vero Moda. Overordnet set er de enkelte 

brands i samme prisklasse og målgruppe som herresegmentet, og har også samme sortimentsbredde med 

henblik på at ramme så stor en målgruppe som muligt. Bestsellers forretningsgrundlag er baseret på 

trendspotting, hvilket afspejles ved introduktionen af JunaRose By Vero Moda i 20137. Brandet henvender 

sig til plus-size segmentet, hvilket er et segment der har vundet frem inden for de seneste 5-7 år8. Mere 

nichebaserede produkter som Mamalicious er også en del af sortimentet og er et brand der tilbyder 

komfort og modetøj til gravide.  

Børnetøj 

Den sidste del af Bestsellers brandsortiment består af børnetøj. Der tilbydes i alle aldersgruppe fra 0-12 år 

med Nameit, 10-16 år med LMTD og mellemsegmentet med Only Kids. Dertil tilbydes Jack&Jones 

favoritterne også i børnetøj med Jack&Jones kids. Med disse brands formår Bestseller at henvende sig til 

alle aldersgrupper, køn og stiltyper. 

 
6 Never Out of Stock - https://fashionforum.dk/2014/01/13/flere-modehuse-satser-pa-noos/  
7 https://fashionforum.dk/2012/11/14/bestseller-prover-kraefter-med-plus-size/  
8 https://www.bt.dk/mode-skoenhed/nu-kommer-oproeret-i-modeverdenen-kurvede-kvinder-hitter-som-aldrig-foer  

https://fashionforum.dk/2014/01/13/flere-modehuse-satser-pa-noos/
https://fashionforum.dk/2012/11/14/bestseller-prover-kraefter-med-plus-size/
https://www.bt.dk/mode-skoenhed/nu-kommer-oproeret-i-modeverdenen-kurvede-kvinder-hitter-som-aldrig-foer
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7.3 Markeder 

Bestseller operer inden for 38 markeder på verdensplan og i alt ca. 70 lande når online salg inkluderes. 

Koncernen inddeler sine markeder i tre segmenter: Danmark, Resten af Europa og Resten af verden. Resten 

af Europa vil fremover i opgaven blot benævnes som Europa. Af bilag 1 fremgår en udspecificering af de 

konkrete lande hvor Bestseller er tilstedeværende.  Med sine danske og europæiske rødder er Europa 

overordnet set koncernens største marked målt på omsætningen. Heraf udgør Tyskland Bestsellers største 

delmarked i Europa. Inkluderes det kinesiske marked, som indestår med omkring 7.000 butikker fordelt på i 

alt 500 byer i hele Kina, er dette marked det største enkeltstående marked. Størrelsesordenen på 

aktiviteterne i Kina vurderes at være på niveau med de samlede aktiviteter for resten af Bestseller9, men 

inddrages ikke yderligere i indeværende opgave.  

7.4 Ledelsen -og ledelsesstruktur 

Af figur 3 fremgår en oversigt over Bestsellers nuværende ledelse og bestyrelse. Koncernens direktion 

består, sammenlignet med sine konkurrenter H&M og Zara, af meget få ledende poster og blev i 2016 

indsnævret til udelukkende at bestå af Anders Holch Povlsen og Thomas B. Jensen10. Bestyrelsen udgøres af 

stifterne Merete Bech Povlsen og Troels Holch Povlsen samt tidligere CFO Lise Kaae, som siden 2017 også 

har siddet som CEO for koncernens moderselskab Heartland A/S.11Bestyrelsen -og direktionsstrukturen er 

dermed meget kendetegnende for en familieejet virksomhed da størstedelen af posterne er besat af 

familiemedlemmer og enkelte udvalgte udefrakommende personer. 

Figur 3: Direktion -og bestyrelsesoversigt.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 
9 https://nyheder.tv2.dk/business/2017-04-03-dansk-milliardaer-har-overtaget-andel-i-7000-kinesiske-butikker-fra-far  
10https://www.berlingske.dk/virksomheder/kun-to-mand-tilbage-paa-broen-i-bestseller  

11 https://www.berlingske.dk/karriere/lise-kaae-investor-med-hjerte  

https://nyheder.tv2.dk/business/2017-04-03-dansk-milliardaer-har-overtaget-andel-i-7000-kinesiske-butikker-fra-far
https://www.berlingske.dk/virksomheder/kun-to-mand-tilbage-paa-broen-i-bestseller
https://www.berlingske.dk/karriere/lise-kaae-investor-med-hjerte
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Siden Bestsellers stiftelse har der været meget få bestyrelses -og direktionsændringer. De få ændringer som 

er gennemført har været interne rotationer hvor tidligere direktionsmedlemmer bliver 

bestyrelsesmedlemmer12 eller generationsskiftet der sås ved Troels og Merete Povlsens overdragelse af 

koncernen til Anders Holch Povlsen i 2001.  

8. Ejer -og ledelsesstruktur 

8.1 Definition på familieejede virksomheder 

Corporate Governance er et nøgleord når det kommer til at belyse fordele og ulemperne ved en given ejer 

–og ledelsesstruktur. Alene for familieejede virksomheder findes der adskillige konstellationer for ejer -og 

ledelsesstruktur. I indeværende afhandling inddeles familieejede virksomheder i følgende konstellationer: 

1. En kombination af familie -og børsejerskab hvor familien ejer over 50% af aktierne og fortsat har 

stemmemajoriteten samt ledende poster i bestyrelsen og direktionen. 

2. Familien ejer 100% af aktierne, har fuld kontrol over alle stemmerettigheder samt besætter 

størstedelen af de ledende poster i bestyrelsen og direktionen.  

3. Familien har overdraget kontrol, stemmerettigheder og aktiemajoriteten til markedet, men har 

bibeholdt en aktieandel samt én eller flere ledende poster i bestyrelsen og/eller direktionen.  

Ovennævnte ejerstrukturskonstellationer vil for enkelthedens skyld benævnes som ejerstruktur 1, 2 og 3. 

Bestsellers nuværende ejerstruktur kan på baggrund af ovenstående defineres som værende ejerstruktur 2.  

Ejerstruktur 3 vil i indeværende afsnit gennemgås, men vurderes ikke, som oplyst i afgrænsningen, at indgå 

som en realistisk børsnoteringsoption for Holch-Povlsen. Alle øvrige selskaber der ikke er indeholdt i de tre 

familievirksomhedskonstellationer, ikke har nogen betydelig form for familieejerskab eller 

familietilstedeværelse i bestyrelsen og/eller ledelsen, og generelt anses som værende en ikke-familieejet 

virksomhed benævnes i følgende afsnit som børsnoterede selskaber.  

8.2 Corporate Governance  

Det der overordnet set adskiller ejer -og ledelsesstrukturen for familieejede -og børsnoterede 

virksomheder er behovet for kontrol.  Begrebet defineres af Thomsen (2008): “Corporate Governance deals 

with control and direction of companies by ownership, boards, incentives, company law and other 

mechanics”13. Med andre ord beskæftiger Corporate Governance sig med forholdet mellem virksomhedens 

interessenter bestående af aktionærerne, bestyrelsen samt ledelsen. For Bestseller gør det sig gældende at 

 
12 Finn Poulsen, 2005 og senest Lise Kaae, 2016.  
13 Thomsen, S. (2008). An introduction to corporate governance: Mechanisms and systems. Copenhagen: Djøf Forlag. 
(www.steenthomsen.com/)  

http://www.steenthomsen.com/
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både ejeren, direktøren og et af bestyrelsesmedlemmerne er én og samme person. Samtidig udgøres 

bestyrelsesformandsposten og flere af de øvrige bestyrelsesposter af andre familiemedlemmer, hvilket 

mindsker behovet for den kontrol en bestyrelse ellers har til opgave at gennemføre over for ledelsen i en 

virksomhed. Samhørigheden i det øverste led af organisationen giver unikke muligheder for at forhindre 

den klassiske principal-agent problematik da samtlige interessenters incitamenter er på linje. Dette gør sig 

ikke gældende på samme måde i børsnoterede virksomheder hvor principal-agent problemer alt andet lige 

vil forekomme oftere. Principal-agent problematikker i børsnoterede virksomhed opstår som følge af 

forskellige interesser blandt virksomhedens aktionærer og ledelsen. Ledelsen skal som udgangspunkt 

tilgodese og varetage aktionærernes interesser, men det ses i praksis at ledelsen handler for egen vindings 

skyld og dermed gennemfører uhensigtsmæssige investeringer med det formål at ”opbygge et imperium”, 

opnå prestige eller andre personlige mål. Konsekvenserne heraf er behovet for skærpet kontrol af ledelsen 

og flere omkostninger til implementeringen samt vedligeholdelse af føromtalte kontroller. Behovet for 

kontrol eksemplificeres ved sammenligningen af direktørlønnen i familieejede og børsnoterede 

virksomheder. I børsnoteret virksomheder har 39% af direktørerne en performance-baseret løn 

sammenlignet med 29% i familieejede virksomheder (Anderson & Reeb 2003). Incitamentsprogrammer, 

bonusser og omkostningerne forbundet hertil vurderes nemmere at minimere hos familieejede 

virksomheder, mens Corporate Governance værktøjer i større grad vil være nødvendige for børsnoterede 

virksomheder.  

8.3 Familieejet vs. børsnoterede virksomheder 

8.3.1 Ejerstruktur 

Simplificeret mener Andersen & Reeb (2003) at ejerne af familieejede virksomheder har bedre basis for at 

drive deres virksomhed da de som regel har mangeårige erfaringer inden for branchen og indgående 

kendskab til virksomheden. For Anders Holch Povlsen tydeliggøres disse branchespecifikke erfaringer både i 

Bestsellers performance, men også hans evne til at investere og bidrage i andre succesfulde virksomheder 

som ASOS, Normal og Zalando. Minimeringen af kontrol kombineret med muligheden for at foretage 

hurtige beslutninger giver ifølge Anderson & Reeb (2003) bedre performance, hvilket betyder at 

familieejede virksomheder med disse karakteristika opnår konkurrencefordele. Det belyses endvidere at 

familieejede virksomheder med ejerstruktur 1 og 3 ofte performer bedre, eller som minimum tilsvarende, 

som en børsnoteret virksomhed. Dertil er investeringshorisonten generelt længere for ejerne af 

familieejede virksomheder da der ikke er samme forventninger til udbytte og afkast som traditionelle 

aktionærer14. Ejerne af de familieejede virksomheder anser deres virksomhed som et hjertebarn og er 

 
14 James, Harvey, 1999, Owner as manager, extended horizons and the family firm, International Journal of Economics 
Business, 6 41-56.  
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dermed mere tålmodige, hvilket fører til bedre investeringseffektivitet. Familieejede virksomhed har dog 

omvendt større tendens til at basere investeringsmuligheder ud fra andre incitamenter end maksimering af 

shareholder value modsat børsnoterede virksomheder. Især for ejerstruktur 1 kan dette have konsekvenser 

da aktiemajoritetsholderen vil handle ud fra egne interesser fremfor også at inddrage de øvrige 

aktionærernes holdning15. Virksomhedens værdi vil fra et investorsynspunkt i denne sammenhæng 

forringes som konsekvens af minoritetsaktionærens manglende indflydelse og kontrol. Dette stemmer 

endvidere overens med at familieejerskab, ifølge Anderson & Reeb (2003), tilfører mest værdi ved en 

familieejerskabsprocent på op til ca. 60% ved ejerstruktur 1. Forøges familieejerskabsprocenten yderligere 

forringes den finansielle performance og værdiansættelsen tilsvarende hvorved de familieejede 

virksomheder med ejerstruktur 1 anses som mindre attraktive end børsnoterede virksomheder. Det kan 

dermed konstateres at der er en direkte sammenhæng mellem kontrol og performance, og at ejerstruktur 1 

af denne årsag vil være mere tilbøjelige til at levere dårlige resultater.   

8.3.2 Ledelsesstruktur  

For de familieejede virksomheder er fordelingen af familie -og udefrakommende CEO’s hhv. 45% og 55%, 

hvilket understreger vigtigheden i at skelne mellem ejerstruktur og ledelsesstruktur. Fordelingen af CEO’s 

giver indtryk af at det ikke alene er ejerstrukturen der har betydning for værdiskabelsen, men også den 

givne ledelse. Favorisering af familiemedlemmer i ledelsen kan for familieejede virksomheder have 

negative konsekvenser for dennes performance da personen med de bedste kvalifikationer og 

kompetencer ikke nødvendigvis ansættes16.  I familieejede virksomheder er der, ifølge Anderson & Reeb 

(2003), en positiv sammenhæng mellem udefrakommende -og stiftende familie CEO’s og virksomhedens 

performance målt ved ROA. På baggrund af dette kan det udledes at en kompetent udefrakommende CEO 

godt kan medvirke til bedre performance på trods af en øget sandsynlighed for principal-agent problemer. 

For langt størstedelen af de børsnoterede virksomheder vil den mest kvalificerede til posten vælges, uagtet 

relationer, da aktionærerne har for øje at maksimere deres udbytte. De børsnoterede virksomheder opnår 

dermed en fordel sammenholdt med de familieejede virksomheder der ansætter mindre kompetente 

familiemedlemmer i ledende stillinger. Dertil påstår Anderson & Reeb (2003) at en virksomheds 

performance vil være bedre eller upåvirket, sammenholdt med et børsnoteret selskab, for både for 

ejerstruktur 1 og 3 så længe ”founding-family” medlemmer fortsat er en del af direktionen og/eller 

bestyrelsen. Med andre ord så vil virksomhedens performance være upåvirket af en børsnotering så længe 

 
15 Anderson, A. & Reeb, D. (2003, Juni). Founding-Family Ownership and Firm Performance. Evidence from the S&P 
500, (3).) 
16 Bennedsen, M., Nielsen, K., Perez-Gonzales, F. & Wolfenzon, D. (2007, Maj). Inside The Family Firm. The Role Of 
Familiess In Succession Decisions And Performance, (2). 
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den øverste del af organisationen stadig besættes af stiftende familiemedlemmer. Ved ejerstruktur 3 og for 

et børsnoteret selskab kan ejerne afsætte en inkompetent ledelse såfremt det er nødvendigt. For 

ejerstruktur 1 vil det for minoritetsaktionærerne være udfordrende at gennemføre samme manøvre idet 

familieejer -og lederskabet fortsat dominerer virksomheden. Sammenhængen mellem kontrol, 

performance og værdi underbygges herved yderligere eftersom en negativ påvirkning af en af virksomheds 

værdi må forventes på baggrund af minoritetsaktionærernes begrænsninger.  

Tabel 1: Performance, Tobins Q og CEO Data: Familieejede vs. børsnoterede virksomheder. 

 

Kilde: Anderson & Reeb (2003), Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. 

Overordnet baserer Anderson & Reeb (2003) deres analyse på virksomheder der i juni 2003 var en del af 

S&P 500 hvoraf virksomheder med ejerstruktur 1 -og 3 udgjorde ca. 35%. Værdien af virksomhederne 

fastsættes ved Tobin’s q der defineres som markedsværdien af virksomhedens aktiver divideret med 

kostprisen på nye tilsvarende aktiver. Sammenholdes Tobin’s q på 1,59 og 1,32 for hhv. 

familiekontrollerede -og børsnoterede virksomheder ses det at førstnævnte gennemsnitligt opnår en 

højere værdiansættelse. Det kan samtidig udledes at rentabiliteten for de familiekontrollerede 

virksomheder er bedre idet ROA for familiekontrollerede virksomheder er 1,37% højere end for 

børsnoterede virksomheder (Anderson & Reeb 2003).   
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8.4 Ejerstruktur 1: Inditex’ børsnotering 

8.4.1 Hvem er Inditex? 

Inditex er en af verdens største modekoncerner og står bag verdenskendte brands som Zara, Pull & Bear, 

Massimo Dutti mfl. Virksomheden blev stiftet i 1963 af Armancio Ortega og var indtil sin børsnotering i 

2001 kendetegnet ved at være underlagt ejerstruktur 2. Koncernen beskæftiger omkring 174.000, har 7000 

fysiske butikker, operer på i alt 202 markeder og opnåede i 2019 en omsætning svarende til ca. DKK 

195.042mia17.   

8.4.2 Børsnotering og ejerstruktur 

Inditex tilbød ved sin børsnotering i 2001 markedet ca. 26%18 af deres eksisterende aktiekapital til en kurs 

på 14,90 euro pr. aktie.  Børsnoteringen kom i kølvandet på IT-boblen, men formåede stadig at blive en 

vellykket introduktion til markedet. Alene på introduktionsdagen d 23 maj 2001 steg aktien med 21,5% fra 

introduktionskursen og virksomheden blev dermed af markedet værdisat til langt over de oprindelige 

9,29mia. euro som ellers var udgangspunktet. 19  

Inditex’ ejerstruktur før børsnoteringen var lig Bestsellers nuværende ejerstruktur -og ledelsesstruktur 

hvorfor før og efter billedet fra nærværende børsnotering kan relateres til opgavebesvarelsen. 

Børsnotering tilbød ingen kontrol til markedet og ingen kapital direkte til virksomheden da salget alene 

tilgik Armancio Ortega. Begge aspekter må anses som værende mindre attraktivt for en investor hvorfor 

der må lægge andre parametre til grund for markedets høje prissætning af Inditex.  

Den positive udvikling i koncernens nøgletal op til børsnoteringen vurderes at være blandt årsagerne til den 

høje prissætning trods den manglende kontrol og kapitaltilførsel. Fra 1996-2001 blev Inditex’ antal af 

butikker nemlig næsten fordoblet samtidig med EBIT steg med 29%, hvilket var væsentligt højere end H&M 

der havde en EBIT-stigning på 15% i samme periode20.  Dertil havde Inditex påført sig førertrøjen når det 

kom til Fast-Fashion vha. deres fleksible og omstillingsparate Supply Chain. Koncernens Supply-Chain var på 

daværende tidspunkt unik da den gjorde det muligt for Inditex at spotte en trend og derefter have den i 

butikkerne inden for én måned. Inditex var derfor en af få modekoncerner som kunne imødekomme 

forbrugerens skiftende efterspørgsel med meget kort responstid. Deres succesfulde forretningsmodel og 

afspejlingen heraf i deres gode nøgletal vurderes at have haft stor betydning for markedets tiltro til 

virksomhedens ejere og ledelse.  

 
17 Se bilag 23.  
18 https://www.wsj.com/articles/SB988496129402059841  
19 https://www.wsj.com/articles/SB989916768670521828  
20 Aktieanalyse, Investext: Taylor, M. (2001, 6. Juni). Inditex SA: Hold. UBS Warburg, (1).  

https://www.wsj.com/articles/SB988496129402059841
https://www.wsj.com/articles/SB989916768670521828
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Denne tillid kom Inditex til gode da bl.a. MorganStanley allerede i november 2001 opjusterede deres 

forventninger til aktiekursen idet annonceringen om massiv investering og ekspansion til det Italienske 

marked ansås som værende en succes allerede på forhånd21. En kompetent ledelse og bestyrelse der har 

historik for at skabe værdi, har færre Corporate Governance relaterede uoverensstemmelse og samtidig 

har kontrollen til at tage hurtige beslutninger kombineret med en veletableret Supply-Chain danner 

grundlag for en meget attraktiv virksomhed. Markedets tiltro, uagtet ejer -og ledelsesstrukturen, kan 

konstateres at være afgørende og betød i Inditex’ tilfælde at kontrol samt kapitalindskud var af sekundær 

betydning for investorerne. De tårnhøje forventninger fik for Inditex allerede betydning i september 2003 

da MorganStanley nedjusterede deres forventning til aktien og stillede spørgsmålstegn ved det de i 2001 

mente var modekoncernens styrker.22 Markedets manglende kontrol i virksomheden fik konsekvenser da 

investorerne generelt mente at Inditex’ strategi om vækst gennem ekspansion var for risikofyldt.23 Samtidig 

var indgangen til det Italienske marked ramt af lavere indtjening som følge af at Inditex var nødsaget til at 

tilpasse sig priskrigen på markedet. Den faldende tiltro til ledelsen og de forventninger som markedet satte 

i 2001 gav bagslag og blev forstærket af at Inditex’ ledelse ikke ændrede strategi.   

Trods adskillige fordele ved ejerstruktur 1 kan det konstateres at en kombineret familie -og 

børsejerstruktur medfører interessekonflikter mellem den majoritetsejende familie og de øvrige 

aktionærer. Disse interessekonflikter kan betyde at virksomheden anses som mindre attraktiv at investere i. 

For Inditex medvirkede interessekonflikterne til kraftige fald i aktiekursen og et stort formuetab for 

aktiemajoritetsholderne. Trods kursudsving og i perioder skepsis blandt investorerne anses Inditex’ 

overgang fra ejerstruktur 2 til ejerstruktur 1 som værende vellykket. Dette afspejles bl.a. ved at Inditex har 

fortsat sin fremgang og at aktiekursen samt P/E ratioen siden børsnoteringen er steget til hhv. 28.06 euro24 

og 22,0025.  

8.5 Ejerstruktur 3: Laura Ashley Plc’s børsnotering  

8.5.1 Hvem er Laura Ashley? 

Laura Ashley Plc. er en tidligere familieejet virksomhed der beskæftiger sig med salg af møbler, accessoires, 

tøj mv. og inspireres af klassiske engelske designs og blomsterprint. Laura Ashley opererer delvist på 

samme marked som Bestseller og vurderes dermed at være relevant at inddrage.  Virksomheden blev 

 
21 Aktieanalyse, Investext: Riviere, P., Roche, J. & Rudman, P. (2001, 15. November). Inditex: Further Upside from 
Here. MorgenStanley, (1). 
22 Aktieanalyse, Investext: Lund, Casper., Pissioti, M. & David, R. (2003, 19. September). Inditex: A Few Questions.... 
MorgenStanley, (1). 
23 https://www.wsj.com/articles/SB107204886451933100  
24 Aktiekurs pr. 04.03.2020 (www.finance.yahoo.com)  
25 Worldscope via. ThomsonOne Pr. 31.01.2020 

https://www.wsj.com/articles/SB107204886451933100
http://www.finance.yahoo.com/
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stiftet i 1953 af det Britiske ægtepar Bernard og Laura Ashley, og formåede i de første 30 år af 

virksomhedens historie at vokse til en international kendt detailkæde.  Virksomheden havde nydt succes 

under ejerskabet af Ashley-ægteparret og havde før sin børsnotering i 1985 en omsætning på ca. 

£104,07mio., 4.000 ansatte samt 220 butikker på verdensplan.26  

8.5.2 Børsnotering og ejerstruktur 

Virksomhedens børsnotering var en stor succes da aktien ved introduktionen blev overtegnet 34 gange det 

egentlige udbud27. Resultatet var en markant kursstigning i kølvandet på børsnoteringen og gav den Britiske 

modevirksomhed frisk kapital til at styrke dennes forretning yderligere.  I forbindelse med børsnoteringen 

gennemgik Laura Ashley Plc. også store forandringer hvad angår ejer -og ledelsesstruktur. Laura & Bernard 

Ashley overdrog den kontrollerende aktiemajoritet til markedet, og overgik dermed ved børsnoteringen fra 

ejerstruktur 2 til ejerstruktur 3. Laura Ashley døde i en tragisk ulykke kort før børsnoteringen i 1985 og 

Bernard Ashley var derfor alene om det tilbageværende ejerskab samt bestyrelsesposten der var bibeholdt 

ved børsnoteringen.    

Laura Ashley Plc. gjorde plads til nye ledelses kræfter og tilbød derudover det der manglede ved Inditex’ 

børsnotering; kapitaltilførsel direkte til virksomheden og en større overdragelse af kontrol til de nye 

investorer. Disse faktorer kombineret med et stærkt brand og en historisk veldrevet virksomhed vurderes 

at have været årsagen til markedets høje forventninger.  Den stærke tiltro viste sig dog at være en 

fejltagelse idet virksomheden inden for en 5-årig periode havde investeret i en overambitiøs geografisk 

ekspansion28. En gearing på 119%, lange leveringstider og et omkostningstungt produktionsapparat ledte til 

at koncernen 1990 offentliggjorde et underskud på £11,5mio29. Samme år havde direktionen også besluttet 

at opdele virksomheden i fire divisioner med egen underliggende bestyrelse og ledelse, hvilket endegyldigt 

tilsidesatte familieånden i virksomheden.30  Laura Ashley Plc’ kollaps blev i 1993 vendt af koncernens 

daværende administrerende direktør som for første gang i flere år havde formået at opnå et overskud. 

Succesen var dog kortvarig da Jim Maxmin i 1994 trådte tilbage grundet uoverensstemmelser med 

bestyrelsen. Jim Maxmin blev senere erstattet med Ann Iverson som iværksatte en yderligere ekspansion 

på virksomhedens eksisterende markeder. I 1993 fratrådte Bernard Ashley sin bestyrelsespost31 og 

nedbragte sin aktieandel til 36% for dermed endegyldigt at overdrage Laura Ashley Plc til ejerstruktur 3. I 

 
26 https://www.nytimes.com/1985/09/18/world/laura-ashley-british-designer-is-dead-at-60.html  
27 https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1985-11-30-fi-9656-story.html 
28 www.fundinguniverse.com/company-histories/laura-ashley-holdings-plc-history/  
29 Aktieanalyse: Stewart, C. (1992, 1. November). Laura Ashley: - Company Report. Investext, (2). 
30 https://www.theguardian.com/business/2009/feb/17/sir-bernard-ashley-obituary 
31 https://www.independent.co.uk/news/business/market-report-laura-ashley-chairman-steps-down-and-sells-shares-
2324261.html   

https://www.nytimes.com/1985/09/18/world/laura-ashley-british-designer-is-dead-at-60.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1985-11-30-fi-9656-story.html
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/laura-ashley-holdings-plc-history/
https://www.theguardian.com/business/2009/feb/17/sir-bernard-ashley-obituary
https://www.independent.co.uk/news/business/market-report-laura-ashley-chairman-steps-down-and-sells-shares-2324261.html
https://www.independent.co.uk/news/business/market-report-laura-ashley-chairman-steps-down-and-sells-shares-2324261.html
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den efterfølgende periode fra 1994-1998 havde virksomheden fire forskellige administrerende direktører, 

og offentliggjorde et underskud på £25,5mio. i 1998.  Inkompetent ledelse, mislykkede strategier og 

virksomhedens dårlige ry medførte at markedets tiltro nåede et rekordlavt niveau. De dårlige resultater gav 

anledning til en overtagelse hvor Malaysiske MUI slog til og overtog både kontrol og aktiemajoriteten i 

virksomheden.  

Det kan konstateres at overgangen fra ejerstruktur 2 til ejerstruktur 3 har været en problemfyldt proces for 

Laura Ashley Plc.  Det bekræftes på baggrund af udviklingen i Laura Ashley Plc. at Principal-agent relaterede 

konflikter har stor indflydelse på en virksomheds performance.  Principal-agent problematikkerne var for 

Laura Ashley Plc. en uoverkommelig udfordring, og understøtter endvidere at ejerstruktur 2 tilbyder 

værdifulde konkurrencefordele. Trods en ny ledelse og strategi med ekspansion på det kinesiske marked, så 

lider virksomheden stadig under sin historisk dårlige aktieperformance. Markedet har ingen tiltro til 

virksomhedens aktuelle turn-around strategi og Laura Ashley Plc. er for mange investorer lig med dårlig 

performance.32 Indeværende børsnotering af Laura Ashley Plc. tydeliggør at en overgang til ejerstruktur 3 

ikke nødvendigvis er at foretrække selvom det fra et investorsynspunkt vil medvirke til en højere 

værdiansættelse ved børsintroduktionen.  

8.6 Delkonklusion: Ejer -og ledelsesstruktur 

Forskellene i brugen af Corporate Governance samt forekomsten af Principal-agentproblematikker vurderes 

at have størst betydning for hvilken ejerstruktur der giver størst værdiskabelse. Ejerstruktur 2 kan i relation 

til dette konkluderes at være den mest attraktive. For både Inditex og Laura Ashley ses det at 

uoverensstemmelser mellem majoritetsejerne og de øvrige aktionærer kan have store konsekvenser for 

virksomhedens performance og værdiansættelse. Ejerstruktur 1 giver dog mere diversitet i det øverste led 

af organisationen, friere kapitaltilførsel og andre kompetencer end det en familieejet virksomhed ellers 

besidder. Flere af Anderson & Reebs påstande vurderes også at have sine undtagelser. For Laura Ashley Plc. 

var et ”founding-family” medlem i bestyrelsen snarere en udfordring fremfor en fordel for virksomheden, 

og bidrog endegyldigt til ringere værdiskabelse som følge af uoverensstemmelser med den øvrige ledelse. 

Dertil gør det sig ikke alene gældende at virksomheder med ejerstruktur 1 og højt familieejerskab 

performer dårligere. Inditex overdrog mindre kontrol til markedet end Laura Ashley Plc. og har siden deres 

børsnotering klaret sig væsentligt bedre.  

De attraktive fordele som familieejerskab tilbyder bibeholdes delvist ved ejerstruktur 1 og blev beviseligt 

anerkendt af markedet ved Inditex’ børsintroduktion. Selvom investorerne ved prisfastsættelsen fremstod 

 
32 https://uk.finance.yahoo.com/news/did-manage-avoid-laura-ashley-130114263.html?guccounter=1 

https://uk.finance.yahoo.com/news/did-manage-avoid-laura-ashley-130114263.html?guccounter=1
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indifferente overfor ejerstrukturen, så stiller ejerstruktur 1 og 3 større krav til at virksomheden skal levere. 

Ejerstruktur 1 bevirker indirekte at investorerne kræver højere risikopræmier idet de ikke har samme 

indflydelse som ved et almindeligt børsnoteret selskab. Dette bemærkes også af Anderson & Reeb (2003) 

der påpeger at volatiteten for afkast (return volatility) jf. tabel 1 var højere for familieejede virksomheder 

generelt.   

Det væsentligste som følgende analyseafsnit belyser er at det ikke er ejer -og ledelsesstrukturen alene der 

afgør virksomhedens performance. Analysen indikerer at det nærmere beset er kombinationen af 

ejerstrukturen og en kompetent ledelse som er afgørende. Selvom ejerstruktur 1 og 3 som minimum er 

tilsvarende attraktiv som en almindelig børsnoteret ejerstruktur, så afhænger en virksomheds performance 

i høj grad af en kompetent og motiveret ledelse uagtet om denne ledelse er udefrakommende eller ej. Det 

kan dermed konstateres at ejerstrukturens attraktivitet afhænger af ledelsens evne til at udnytte fordelene 

herved. Kontrol og hurtige beslutninger i en familieejet virksomhed vil ikke være en fordel hvis ledelsen ikke 

er kompetent nok til at tage de korrekte beslutninger. På denne baggrund vil den overordnede anbefaling 

ved en børsintroduktion være at en familiejet virksomhed bør overgå til ejerstruktur 1 såfremt ledelsen har 

kompetencerne og dermed markeds tiltro til at bære virksomheden videre.  

Bestseller har op til nu formået at gennemføre et succesfuldt generationsskifte og har bibeholdt sin 

oprindelige ejerstruktur. Anders Holch Povlsen blev i december 2019 kåret som årtiets erhvervsleder33 af 

Berlingske med den begrundelse at han havde formået at vækste koncernens omsætning med 10mia. i en 

udfordret branche. Bestseller koncernen har beviseligt en kompetent ejer og direktion hvorfor 

anbefalingen for Bestsellers vil være at overgå til ejerstruktur 1 ved en børsnotering. De fordele som 

Bestseller opnår ved at bevare familiekontrollen i kombination med en børsnotering opvejer at Bestseller 

fremadrettet vil møde flere principal-agent konflikter, have en mere volatile værdifastsættelse og større 

overvågning fra markedet.  På baggrund af erfaringerne fra børsnoteringen af Inditex og Laura Ashley Plc. 

vurderes det sandsynligt at en overgang til ejerstruktur 1, ved salg af den eksisterende aktiekapital, vil 

reducere den værdiforøgelse som Bestseller forventes at få ved ejerstrukturskiftet. Anbefalingen ved 

børsnoteringen indebærer dermed også, at Bestseller bør tilbyde markedet både nye -og eksisterende 

aktier, og derigennem tilsikrer at kapitaltilførslen ikke alene tilgår ejerne. Selvom værdien af ejer -og 

ledelsesstrukturen ikke kan opgøres i kroner og øre, så konkluderes det samlet set at ejer og- 

ledelsesstruktur 1 vil have en positiv indflydelse for Bestsellers teoretiske markedsværdi. 

 
33 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/topchefer-kaarer-anders-holch-povlsen-som-aartiets-erhvervsleder-
5y8my  

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/topchefer-kaarer-anders-holch-povlsen-som-aartiets-erhvervsleder-5y8my
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/topchefer-kaarer-anders-holch-povlsen-som-aartiets-erhvervsleder-5y8my
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9. Strategisk Analyse 

9.1 PESTEL 

Da ejer -og ledelsesstrukturens betydning for Bestsellers værdi nu er klarlagt vil PESTEL-analysen bruges til 

at afdække de eksterne faktorer der kan påvirke koncernens resultater. Modellen udgør den ene del af en 

omverdens analyse hvor de mere nærtliggende eksterne faktorer belyses i en brancheanalyse.  Den 

udvidede PESTEL-model er valgt da det vurderes nødvendigt at analysere samtlige udefrakommende 

faktorer.  

9.1.1 Politiske -og lovgivningsmæssige faktorer 

Politik og lovgivning vurderes at hænge sammen hvorfor denne del af PESTEL-analysen sammenlægges til 

ét samlet afsnit. Idet Bestseller agerer internationalt er koncernen også underlagt politiske faktorer både på 

lokalt og globalt plan. På det Europæiske marked vil koncernen især påvirkes af de gældende told -og 

samhandelsregler pålagt af EU. Selvom der i høj grad er handelsfrihed på tværs af EU-landene, så vil 

Bestseller blive pålagt told på de fleste af deres varer eftersom størstedelen af deres produkter produceres 

i ikke EU-lande såsom Kina, Bangladesh mv. EU har tidligere indført tekstilkvoter34 og har i dag et regelsæt 

for forskellige kemikaliers grænseværdier ved produktionen af tøj35. Disse reguleringer er blot et udpluk af 

politiske tiltag der kan påvirke Bestsellers produktivitet. Ændringer i gældende handelsaftaler, som det 

senest er set ved Brexit, kan ligeledes have betydning for dækningsbidraget på et givent marked. 

Handelsaftalen mellem Storbritannien og EU forventes i grove træk at være uændret, men er fortsat 

forbundet med stor usikkerhed. Udtrædelsen af handelssamarbejdet forventes at have betydning for 

kompleksiteten af told kontroller og kan dermed påvirke importpriser på varer fra Kina og de øvrige ikke 

EU-lande hvor Bestseller har fabrikker. Handelskrigen mellem Kina og USA komplicerer blot 

handelsmønstrene på tværs af landegrænserne yderligere ved ændrede toldsatser på bestemte varer. Fra 

et dansk perspektiv har politik bl.a. økonomisk betydning i form af fastkursaftalen indgået med EU. 

Fastkursaftalen begrænser udsvingene mellem den danske og europæiske valuta, hvilket skaber en 

tilnærmelsesvis stabilitet for danske virksomheder heriblandt Bestseller.  

9.1.2 Økonomiske faktorer 

Tøjbranchen som helhed er afhængig og følsom overfor konjunkturændringer i den globale økonomi. En 

given virksomheds resultater vil dertil afhænge af dets geografiske spredning samt hvilken retning 

økonomien udvikler sig i lokalt.  Bestseller vil dermed, som resten af branchen, være påvirket af ændringer i 

den globale økonomi, men vil være mere påvirkelig på de markeder hvor størstedelen af deres omsætning 

 
34 http://www.erhvervsbladet.dk/berygtede-toej-kvoter-forsvinder-til-nytaar  
35 https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/tekstiler/  

http://www.erhvervsbladet.dk/berygtede-toej-kvoter-forsvinder-til-nytaar
https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/tekstiler/
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genereres. I følgende afsnit kigges der nærmere på væksten i BNP, markedsomsætningsvæksten for nogle 

af Bestsellers delmarkeder samt andre økonomiske faktorer såsom råvarepriser og valutakurser.  

Tabel 2: Udvikling i BNP i % (2009-2021) 

 

Kilde: OECD36 

BNP, Markedsvækst og Reallønindkomst 

Siden den finansielle krise i 2008 har udviklingen i BNP, med undtagelse af 2009, på verdensplan 

overordnet set været positiv. Væksten i den globale BNP er dog de seneste år begyndt at stagnere og i 

perioden 2010-2019 faldet fra en vækst på 5,3% til 2,9%. De kommende år forventes væksten i BNP at 

stabiliseres og fortsætte i samme niveau jf. tabel 2. På flere af Bestsellers delmarkeder, hvoraf Tyskland er 

det største enkeltstående marked, gør samme tendens sig gældende. Udviklingen i Tysklands BNP fra 2010-

2018 har ligget på et pænt niveau, men faldt i 2019 til under 1%. BNP-væksten er ligeledes faldet i Danmark 

og USA, og forventes at fortsætte stagneringen frem mod 2021.  

 På trods af den stagnerende BNP-vækst er der positive udsigter for tøjbranchen i Europa hvor markedet fra 

2013-2017 er vækstet fra $361,8mia. til $403,1mia.37 Markedet, hvorpå Bestseller generer størstedelen af 

sin omsætning, forventes fremadrettet at stige til $474.8mia. i 2022, hvilket er en samlet stigning på 

næsten 20% over en femårig periode. 80% af denne omsætning generes i fysiske og specialiserede 

butikker38, hvilket understøtter Bestsellers strategiske setup med ca. 2.75039 butikker fordelt på deres 

største brands. Væksten for tøjmarkedet i Danmark og Tyskland forventes dog at være mere afdæmpet og 

estimeres frem mod 2023 at vækste med hhv. 8,55%. og 13,95%40. Det danske tøjmarkeds samlede værdi 

målt på omsætning forventes dermed at stige fra $5.271,5mio. til $5.722,6mio. hvilket er en gennemsnitlig 

stigning på 1,7% på 6 år.  

 
36 https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm  
37 Apparel Retail in Europe, November 2018 (www.marketline.com): Side 9 
38 Apparel Retail in Europe, November 2018 (www.marketline.com): Side 12 
39 https://about.bestseller.com/about-us/our-company  
40 Apparel Retail in Germany Februar 2020 (www.marketline.com): Side 13 

https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm
http://www.marketline.com/
http://www.marketline.com/
https://about.bestseller.com/about-us/our-company
http://www.marketline.com/
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Udviklingen i realindkomsten har, udover den bagvedliggende udvikling på markedet og i økonomien, også 

en betydning for Bestsellers salg. Reallønindkomsten drives af udviklingen i den nominelle indkomst, i 

skattetrykket samt inflationen i det givne land. For både Danmark, Tyskland og USA har udviklingen fra 

2010-2018 udelukkende været positiv. Alene i 2016 steg reallønindkomsten med 3,35%, 2,96% og 1,87% for 

husstandene i hhv. Danmark, Tyskland og USA41. Indien, som er en af Bestsellers øvrige delmarkeder, spås 

også fremadrettet at have potentiale idet den stigende middelklasse byder på nye forretningsmuligheder42. 

En generelt stagnerende BNP-vækst vil for Bestseller betyde at der i fremtiden stilles større krav til at 

koncernen skaber organisk vækst baseret på egne evner og strategier, da den bagvedliggende udvikling i 

økonomien vil bidrage mindre til virksomhedens resultater.  Dertil ventes stigningen i reallønindkomsten 

ikke at være udslagsgivende for Fast-Fashion branchen eftersom forbrugerne i højere grad har tendens til 

at bruge de ekstra midler på oplevelser eller andre luksusgoder.43 

Råvarepriser og valutarisici  

For Bestseller udgør udviklingen i råvarepriser og valutakurser en væsentlig økonomisk -og driftsmæssig 

risiko. Tøjbranchens primære råvarer består af bomuld, olie og naturgas hvoraf bomuld indgår i 

størstedelen af produktionen. Olie og naturgas bruges til produktionen af syntetiske fibre såsom polyester, 

nylon mm.44 og er dermed også en essentiel del af den samlede tøjproduktion. For begge råvarer gør 

varierende priser sig gældende45 hvorfor Bestseller vha. futurekontrakter afdækker sin risiko med henblik 

på at undgå udsving i sin indtjeningsmargin. En anden type råvare er udgiften til arbejdskraft. Udover at 

styre sine inputomkostninger for produktionen, så er minimering af lønomkostninger også afgørende. 

Lønniveauet i Kina har siden 90’erne ændret sig drastisk, hvilket afspejles ved at en husstands 

gennemsnitlige disponible årsindkomst fra 1990 – 2018 er steget fra CNY 1.510 til CNY 39.25046.  Omregnet 

svarer det til at den årlige disponible indkomst er steget fra DKK 1.470,25,- til DKK 38.216,8847. 

Sammenholdes dette med den gennemsnitlige disponible indkomst i Europa og USA på hhv. DKK 232.833 

og DKK 346.337 er niveauforskellene fortsat høje, hvilket danner baggrunden for den fortsatte outsourcing 

af arbejdspladser inden for bl.a. produktion. Lønforskellen afspejles endvidere i Bestsellers strategi hvor 

572 ud af 843 fabrikker er placeret i Kina48. På baggrund af de stigende lønomkostninger i Kina er en større 

 
41 https://data.oecd.org/hha/household-disposable-income.htm  
42 https://www.dmogt.dk/branchenyt/det-kan-modebranchen-forvente-af-2019  
43 https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-tjener-milliarder-men-salget-er-for-sloevt-jeg-er-ikke  
44 https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/nyt-toej-saadan-skader-produktionen 
45 Se bilag 2.1 + 2.2 
46 Se bilag 3 
47 www.valutaomregner.dk pr. 21.04.2020 
48 https://www.bestseller.com/sustainabilityreport2012/2_0_our_supply_chain.html  

https://data.oecd.org/hha/household-disposable-income.htm
https://www.dmogt.dk/branchenyt/det-kan-modebranchen-forvente-af-2019
https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-tjener-milliarder-men-salget-er-for-sloevt-jeg-er-ikke
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/nyt-toej-saadan-skader-produktionen
http://www.valutaomregner.dk/
https://www.bestseller.com/sustainabilityreport2012/2_0_our_supply_chain.html
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del af Bestsellers produktion de sidste 5-7 år blevet flyttet til Bangladesh, mens en delvis flytning af 

produktionen til Afrika også indgår overvejelserne49. 

Idet Bestseller opererer på adskillige internationale markeder, er eksponeringen overfor forskellige 

valutarisici også væsentlige. Denne eksponering er kun blevet større efterhånden som Bestseller har 

udvidet til flere markeder fordelt på verdensplan. De største valutarisici stammer fra deres markeder i USA, 

Canada og Asien.50 Valutarisikoen minimeres for de af Bestsellers markeder der indgår i eurosamarbejdet til 

et udsving i kursen på +- 2,25%, som følge af fastkursaftalen der er indgået med EU.  

9.1.3 Sociale og kulturelle faktorer 

Forbrugsmønstre 

Kendskab til forbrugeren og deres købsadfærd er en succesfaktor inden for tøjbranchen. For en virksomhed 

vil de sociale og kulturelle forhold være medbestemmende for forbrugertyperne og deres tilhørende 

købsadfærd på de enkelte delmarkeder, hvilket understreger vigtigheden i at Bestseller har konstant fokus 

på udviklingen. Livsstil, religion og værdier er alt sammen noget virksomheden skal tage højde for uanset 

hvilke markeder der opereres på. Forbrugerne i Danmark, USA og Tyskland har forskellige behov hvorfor 

Bestseller også tilretter sit tilgængelige sortiment alt efter markedet. Hofstedes kulturteori giver et 

simplificeret indblik i kulturforskelle og baseres på seks parametre der bl.a. beskriver hvad der er socialt 

acceptabelt, forskelle i sociale klasser samt forskelle i ambitionsniveau, og illustrerer markedsforskelle som 

Bestseller skal være opmærksom på.51 Gennem en bedre forståelse af målgruppen i det enkelte land vil det 

ofte være muligt at identificere disses behov og derigennem opnå mersalg.  

De seneste år er forbrugsmønstrene begyndt at bevæge sig i retning af bæredygtighed og cirkulær 

økonomi. Tidligere har en dansker i gennemsnit købt 16 kilo tøj om året hvoraf de 5 kilo har været ubrugt 

efter købet.52Den nye tendens for bæredygtighed skinner igennem hos de eksterne forhandlere hvor 

stormagasinerne i bl.a. Tyskland forlanger omfattende dokumentation for at produktionen og 

leveringskæden overholder tyske standarder for klima -og miljøhensyn.53 Second-hand og reparation af tøj 

er på mode, og vil få betydning for salget af nye varer. Samtidig vil omstillingen til større gennemsigtighed 

og bæredygtighed betyde øgede omkostninger for Bestseller. Sideløbende er forbrugeren blevet mere 

digital og stiller krav til at digitale platforme er tilgængelige uanset hvor forbrugeren befinder sig. 

 
49 http://detailfolk.dk/detailnyheder/bestseller_overvejer_at_flytte_produktion.html  
50 Se bilag 4+5 
51 Se Bilag 6 
52 https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art5890779/Modebranchen-Bæredygtighed-og-mode-er-i-virkeligheden-
to-modstridende-ord  
53 https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/modebranchen-stiller-om-til-
baeredygtighed?publisherId=4119075&releaseId=13577363  

http://detailfolk.dk/detailnyheder/bestseller_overvejer_at_flytte_produktion.html
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Konkurrencen for e-commerce og online salgsplatformene vil dermed intensiveres de kommende år hvor 

værditilførende services for kunden, eksempelvis made-to-order, nye betalingsløsninger og levering, får 

endnu større betydning54.  

Demografi 

Forhold omkring demografi og uddannelsesniveau vil også have betydning for markedets potentiale. Det 

tyske marked vil for Bestseller byde på flere muligheder end det danske da befolkningstallet er hhv. 

82,3mio. og 5,75mio. Dog er aldersfordelingen mere spredt på det danske marked55 hvorfor Bestsellers 

målgruppe i alderen 0-34 rammes bedre. I Vesteuropa er der de seneste år generelt blev født færre børn, 

hvilket er en udvikling OECD forventer fortsætter frem mod 2050. De ældres andel af befolkningstallet vil 

dermed for langt de fleste af landende i Europa blive højere56 og vil dermed også løbende indsnævre 

størrelsen på Bestsellers målgruppe. 

9.1.4 Teknologiske faktorer 

I en branche baseret på store produktionsmængder vil teknologien inden for It-systemer, robotter, 

kommunikation mv. være i konstant udvikling. Effektivisering af produktion og lager er en essentiel del af at 

drive en profitabel forretning i Fast-Fashion branchen da prisen i langt de fleste tilfælde vil være afgørende 

for forbrugeren. Følges der ikke konstant med udviklingen vil Bestseller med stor sandsynlighed blive 

udkonkurreret på prisen af sine nærmeste konkurrenter. En potentiel ny omkostningseffektiv 

kommunikationsplatform baseret på Blockchains muliggør distributionen af digital information med høj 

validitet til og fra leverandører samt andre samarbejdspartnere. Teknologien blev indledningsvis benyttet 

til handlen med kryptovalutaer, men kan i fremtiden udgøre en ny handelsplatform der gennem en 

”kryptodatabase” kan validere handler, leveringsstørrelse -og tid samt betaling mv. udenom banker og 

øvrige tredjeparter hvorfra store dele af omkostningerne oftest tillægges.  

Online salg gennem hjemmesider, apps og øvrige online platforme er et godt eksempel på hvordan 

teknologi kan revolutionere en branche. Tøjbranchen er, som følge af onlinesalg, blevet vendt på vrangen 

idet handel på nettet er blevet mere brugervenligt, billigt og let tilgængeligt når det sammenlignes med 

mere traditionelle fysiske butikker. Dertil er onlineudvalget oftest større og gøres praktisk eftersom langt 

de fleste aktører tilbyder gratis levering og returret. Forbrugeren kan derfor inden for få hverdage få 

leveret store mængder tøj i forskellige størrelser uden ekstra omkostninger, og dermed undgår det gængse 

problem ved online handel; at produktet købes i en forkert størrelse. Onlinehandel har haft betydning for 

 
54 https://www.dmogt.dk/branchenyt/det-kan-modebranchen-forvente-af-2019  
55 Se Bilag 9.1 + 9.2 
56 https://data.oecd.org/pop/elderly-population.htm#indicator-chart  
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flere brancher, men det ses alligevel at tøj er det mest handlede produkt på nettet.57Internetadgang på 

verdensplan er også blevet mere tilgængeligt58 og har haft medvirkende indflydelse på at den online 

salgskanal i eksempelvis Tyskland nu udgør næsten 20% af totalsalget. Alene fra 2020 til 2024 forventes e-

handel i modeindustrien på det tyske marked at stige til 23%.  

Figur 4: Salgskanaler for modeindustrien i Tyskland. 

 

  

Kilde: Statista 

Samme tendens gør sig gældende for resten af Europa hvor onlineplatformene langsomt vinder 

markedsandele. Målt på verdensplan er online handel også blevet en større del af tøjbranchen og ventes at 

udgøre omkring én tredjedel i 202459. Online handel har også introduceret nye konkurrenceparametre i 

form af leveringstid, afhentningssteder, google adwords og generel målrettet online markedsføring.  

9.1.5 Miljø -og samfundsansvar 

Tøjbranchen er blandt verdens største miljøsyndere sammen med transport -og fødevarebranchen60, og har 

især stor indflydelse på verdens vandreserver.61 Til trods for dette vandt Fast-Fashion industrien frem 

blandt forbrugerne efter krisen i 2008, som følge af at forbrugeren foretrak moderigtigt tøj til lave priser 

fremfor dyre luksusbrands. Denne type forbrugsvaner har givet anledning til en større udskiftning af 

 
57 Tøjbranchen i Danmark, Deloitte 2018: Side 13.   
58Se Bilag 7 
59Se Bilag 8 
60 https://www.ecolabel.dk/da/forbruger/mode-og-tekstil/9-noeglefacts-om-toejproduktion  
61 https://www.theguardian.com/sustainable-business/water-scarcity-fashion-industry 
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garderoben, hvilket tilgodeses ved at aktører som Bestseller, Inditex og H&M ofte lancerer nye kollektioner 

og tilpasser deres sortiment alt efter den nyeste trend.  De seneste års fokus på miljø har dog gjort at 

forbrugerne er blevet mere opmærksomme på bæredygtighed samt CO2 aftryk når det kommer til køb af 

forbrugsgoder såsom tøj. Tøjbranchen vil i fremtiden være tvunget til at efterkomme denne efterspørgsel 

for at forblive aktuelle for den nye generation af forbrugere62 samt for at undgå miljøskandaler63.  Udover 

miljøfokus, forventer forbrugeren i højere grad også at virksomheden tilbyder større gennemsigtighed når 

det kommer til deres leverandører og disses arbejdsvilkår. Outsourcing er blevet det nye normal for større 

virksomheder og i takt med dette er der kommet større fokus på børnearbejde og generelle arbejdsvilkår i 

de udviklingslande hvortil der outsources. Senest i 2017 oplevede Bestseller en mediestorm som følge af at 

arbejdsvilkårene, på én af de fabrikker de benytter, havde medført at op til 40 syerske havde besvimet i 

løbet af en kort periode.64 Forbrugerens indflydelse afspejles i at virksomheder som Bestseller årligt 

udarbejder CSR-rapporter med henblik på at underbygge deres brand og image.   

Flere kontroller af arbejdsmiljø, udvikling af nye mere bæredygtige produkter samt omlægning til mere 

grøn produktion vil være en væsentlig omkostning for Bestseller i fremtiden, men anses som en 

nødvendighed for at følge med forbrugertendensen. Ifølge en undersøgelse (Deloitte 2015)65 er hver anden 

forbruger villig til at betale ekstra for bæredygtigt tøj hvoraf 37% procent er villige til at betale en merpris 

på op til 20% for et bæredygtigt produkt. Med baggrund i dette, er der sandsynligvis mulighed for at 

placere en del af omkostningerne relateret til den bæredygtige omlægning hos forbrugeren.  

9.1.6 Delkonklusion: PESTEL 

Med udgangspunkt i ovenstående analyse kan det konkluderes at der er adskillige udefrakommende 

faktorer der kan have indvirkning på Bestseller. Politisk uro vurderes ikke at have haft omfattende 

betydning for Bestseller ind til nu, men har dog medført forhøjet valutarisiko og større valutaudsving. Brexit 

og handelskrigen mellem USA og Kina bevirker dertil store usikkerheder på eksport -og transportpriserne til 

det Engelske -og Amerikanske marked. Miljø -og bæredygtighed udgør begyndelsen på en ny æra hvad 

angår forbrugerpræferencer og det stiller yderligere krav til Bestsellers omstillingsparathed. Forbrugerne 

nærmer sig i højere grad et nultolerance niveau når det kommer til bæredygtighed, arbejdsvilkår og 

minimering af miljøforurening, og Bestsellers evne til at imødekomme forbrugernes krav vil have afgørende 

betydning for deres succes i fremtiden.  

 
62https://finans.dk/erhverv/ECE11530415/en-presset-toejindustri-tvinges-til-baeredygtighed/?ctxref=ext  
63 https://www.bt.dk/danmark/hm-og-bestseller-braender-tonsvis-nyt-toej-paa-danske-anlaeg  
64 https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-26-40-syersker-besvimede-pa-dansk-modebrands-fabrik  
65 https://csr.dk/næsten-hver-anden-dansker-vil-købe-bæredygtigt-tøj  
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Den positive økonomiske udvikling på verdensplan og på det tyske marked har givet Bestseller vind i sejlene 

de sidste 5-10år. Det tyske marked er blandt Bestsellers kernemarkeder og forventes også at tilbyde 

fornuftige forretningsmuligheder i fremtiden. Nye markeder, hvortil Bestseller har udvidet indenfor en 

periode på 3-5 år, byder ligeledes på positive muligheder i fremtiden. Både Indien og USA oplever stigende 

middelklasser og har et stort markedspotentiale for Bestseller.  Den forventede fremgang for tøjbranchen i 

Tyskland udlignes dog af lavere vækst på det danske marked samt en stagnering i BNP-væksten globalt. 

Dette bevirker at Bestseller selvstændigt skal udmærke sig i fremtiden da fremgangen i økonomien ikke i 

samme grad som tidligere vil være en bærende faktor.  Som følge af stigende lønninger i Kina kan en 

omstrukturering af Bestsellers Supply-Chain på længere sigt være nødvendig hvis det lave 

omkostningsniveau skal fastholdes i fremtiden.   

Det kan konkluderes at der vil være mange faktorer som vil kræve ressourcer og være 

omkostningsforøgende for Bestseller i fremtiden. Omvendt vil tendensen til online handel betyde at 

Bestseller kan minimere sine omkostninger til lager og fysiske butikker da det vil være muligt at levere 

produkterne direkte til kunderne. Dertil skal det nævnes at der stadig forventes vækst på tværs af 

Bestsellers markeder selvom væksten generelt er stagnerende. Effektivisering af eksisterende fabrikker 

samt It -og kommunikationssystemer vil for Bestseller også betyde at lønomkostninger vil minimeres idet 

flere jobs kan erstattes med automatiserede løsninger.  

9.2 Brancheanalyse - Porters 5 Forces  

Med henblik på at belyse konkurrencesituationen i tøjbranchen udarbejdes der i følgende afsnit en 

brancheanalyse med afsæt i Portes 5 Forces. Modellen klarlægger forskellige aspekter af branchen og dens 

indflydelse på konkurrenceintensiteten. Tøjbranchen i følgende afhandling defineres som det Fast-Fashion 

segment hvor omskiftelige forbrugertrends, talrige årlige kollektioner samt lav-til-middelprisforbrugerne er 

målgruppen for tøjbranchens aktører. Aktørerne i Fast-Fashion branchen inkluderer virksomheder som 

H&M, Inditex samt Fast Retailing Co. Ltd. der alle beskæftiger sig med salg af beklædning i alle 

afskygninger.   

9.2.1 Leverandørernes Forhandlingsstyrke  

Typen af leverandører der fokuseres på i følgende afsnit vil alene være producenterne der benyttes af 

aktørerne i branchen. De fleste aktører outsourcer deres produktion hvorfor en gennemgang af 

underleverandører af syntetiske fibre, råvarer mv. vurderes at være irrelevant.  

Eftersom branchen generelt er præget af omkostningsminimering påvirkes aktørernes valg af leverandør 

ligeledes af samme faktorer. Flertallet af leverandører der benyttes er placeret i lavindkomst områder i 
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Asien idet der kan spares på lønomkostningerne. Denne tendens har også betydet at Europæiske 

leverandører har været hårdere presset. De Europæiske leverandører har dog andre 

konkurrenceparametre som bl.a. består af kortere leveringsafstande til det Europæiske marked og bedre 

overholdelse af CSR. Antallet af leverandører både i Europa og Asien vurderes generelt at være højt hvorfor 

differentieringen blandt de nævnte leverandører hovedsageligt afgøres ved mængden af arbejdskraft og 

den tilhørende pris. Aktørerne i tøjbranchen har som følge af dette lave switching costs, hvilket 

underminerer leverandørernes forhandlingsstyrke. Dertil videreføres kravene om CSR til leverandører, 

hvilket skaber en naturlig fravælgelse af leverandører der ikke kan overholde virksomhedens politikker og 

krav. Omvendt vurderes det at en udskiftning af leveringsdygtige og pålidelige leverandører der har 

indgående kendskab til en aktørs krav til arbejdssikkerhed, gennemsigtighed mv. vil være uhensigtsmæssig. 

Især leveringsfleksibilitet -og dygtighed er vigtigt da dette anses som afgørende konkurrenceparametre for 

den enkelte aktør.   

Det vurderes overordnet at branchens leverandører har en svag forhandlingsstyrke. Forhandlingsstyrken 

for leverandøren varierer alt efter størrelsen på kunden, men er som udgangspunkt svækket som følge af 

begrænset differentiering og et stort udbud. Leverandørernes manglende forhandlingsstyrke anses som 

værende en fordel for aktørerne i branchen, der kan opnå favorable økonomiske gevinster.  

9.2.2 Købernes forhandlingsstyrke  

Køberne af aktørernes produkter kan overordnet inddeles i detailkæder der er uafhængige af aktørerne 

selv og internetforrentninger. I denne sammenhæng skal det nævnes at slutbrugeren er branchens 

primære køber uanset salgskanalen.  

Det kendetegnende for detailleddet er at de har relativ stor forhandlingsstyrke over for aktørerne i Fast-

Fashion branchen idet konkurrenceintensiviteten er høj. Aktører med større brandvalue vil dog have lettere 

ved at fastholde -og indgå nye strategiske samarbejder idet detailledet ligeledes er underlagt slutbrugerens 

efterspørgsel. Selvom detailkæderne har lave omkostninger forbundet med udskiftning af aktører udgør 

overgangen en risiko, hvilket mindsker forhandlingsstyrken. Brandloyalitet blandt forbrugerne er for Fast-

Fashion branchen lav da kundesegmentet er kendetegnet ved at pris vægtes over øvrige 

produktkarakteristika.  Samtidig minimere det brede udvalg af aktører switching costs for forbrugeren og 

øger styrkeforholdet til forbrugerens fordel. Selvom forbrugeren overordnet set kan inddeles i ét 

kundesegment, så vil den enkelte forbrugers købsvaner være meget individuelle. Personlig smag og stil vil, 

ubevidst for forbrugeren, have indvirkning på styrkeforholdet idet efterspørgslen efter konkrete produkter 

vil begrænse forbrugeren til at handle hos bestemte aktører.  
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Enkeltvis vil forbrugerne have lav forhandlingsstyrke eftersom tabet af én kunde for de fleste aktører vil 

være uden økonomisk betydning. Omvendt vil væsentlige skift i forbrugertendenser og kollektiv boykotning 

af et brand eller produkt have større økonomisk betydning for aktørerne i branchen. Overordnet vurderes 

det at branchens aktører er underlagt stort pres for at kunne tilpasse sig forbrugerens krav. Styrkeforholdet 

favoriserer forbrugerne og købernes forhandlingsstyrke anses som værende moderat-høj afhængigt af 

aktørens størrelse og brandvalue.  

9.2.3 Substituerende produkter 

Behovet for en længere uddybelse af substituerende produkter for tøjbranchen findes unødvendig idet der 

ikke findes et decideret alternativ til det grundformål som beklædning, sko mv. har; at holde indehaveren 

varm, tør og generelt beskyttet mod vind og vejr. Udvides spektret kan second-hand og kopivarer nævnes 

som enkelte eksempler på substituerende produkter. Denne perifere substitution gør sig dog mest 

gældende for de dyrere mærkebrands og i mindre grad for Fast-Fashion industrien. Årsagen hertil er at lav 

brand -og videresalgsværdi, ringe holdbarhed samt kvalitet ofte gør det mindre attraktivt at kopiere eller 

sælge varen brugt. For mange forbrugere skal beklædning ikke alene dække de basale behov, men også 

tilgodese et behov for status. Mærkevarebrands der appellerer til forbrugerens behov for status kan, med 

et vis forbehold, også nævnes som en substitut til Fast-Fashion branchen.  

9.2.4 Konkurrencesituationen i branchen 

Fast-Fashion branchen består af mange udbydere både nationalt og internationalt. Denne konkrete gren af 

tøjbranchen domineres af kendte brands såsom Uniqlo, Zara, H&M mv. som alle tilbyder meget ensartede 

produkter, men har også mindre aktører der indfinder sig. De større aktører nyder godt af stordriftsfordele 

samt store markedsføringsbudgetter, men har på trods af dette en lav andel af det samlede marked. I 2019 

havde verdens største tøjproducent og brand Nike en samlet markedsandel på 3,1%.66 Dette bevidner den 

hårde konkurrencesituation samt en høj koncentration af aktører på markedet. Samtidig presses markedet 

af onlineudbydere i form af Zalando, Asos, Boozt, mv. som alle bidrager til at fysiske butikker bliver mindre 

profitable. Den hårde konkurrence betyder at differentiering er en nødvendighed for overlevelse i 

branchen. Produkterne der tilbydes blandt aktørerne i Fast-Fashion branchen er dog alle kendetegnet ved 

deres trendbaserede designs til billige penge hvorfor muligheden for differentiering besværliggøres. Af 

denne årsag bliver det tiltagende vigtigt for aktørerne at differentiere sig gennem sekundære tillægsydelse. 

Gode kundeoplevelser i form af personlig betjening og kommunikation via. sociale medier, leverings -og 

tilbageleveringsfleksibilitet, In-Store oplevelsen ved tilknytning af cafeer el.lign. er alle måder for aktørerne 

at appellere til kunderne på. Dertil ses diversifikation i branchen også, idet aktørerne udnytter deres brand 
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til salg af andre produkttyper. Både Zara og H&M har eksempelvis introduceret interiør og 

indretningskollektioner, og sælger disse i uafhængige interiørbutikker under samme brand.  

En konsekvens af begrænsede differentieringsmuligheder er lave switching costs for forbrugerne. 

Forbrugeren kan uden problemer skifte mellem brands og har langt større tilbøjelighed til det i Fast-Fashion 

branchen eftersom brandloyalitet generelt er langt lavere end for high-end/livsstilsbrands. Den stigende 

popularitet for outlets og off-price butikker67 tydeliggør yderligere forbrugerens fokus på pris, og presser 

også middel-pris brands til at sælge med lavere avance. For at imødekomme branchens generelle priskrig er 

det nødvendigt for aktørerne at optimere deres Supply-Chain og derigennem minimere deres 

omkostninger. Overskudslagre anses som værende en af de største udfordringer for Fast-Fashion branchen 

da forretningsmodellen er bygget op omkring skiftende trends. Aktørerne har dermed ofte bundet meget 

kapital i forskellige produkter hvis aktualitet er overskredet og dermed ikke kan sælges til branchens 

målgruppe. Overordnet set anses konkurrenceintensiteten i branchen som værende høj.  

9.2.5 Truslen fra nye udbydere 

Nye udbydere vil i følgende afsnit inddeles i to kategorier bestående af de udbydere der alene baserer 

deres forretning på e-commerce og de øvrige nye udbydere der også benytter den klassiske salgskanal 

gennem detail -og egen-brand butikker.  

Onlineudbyderne har lave indgangsbarriere da behovet for startkapital er lavt. For mange nye brands og 

udbydere vil det dermed være en attraktiv forretningsmodel da en del af de løbende omkostninger til bl.a. 

fysiske butikker spares. De nye markedsføringsplatforme på instagram, Facebook og google adwords gør 

det samtidig muligt for udbydere at få meget målrettet markedsføring for en brøkdel af hvad en 

markedsføringskampagne gennem klassiske medier ville koste.  

Som følge af den lave differentiering vil det ligeledes gøre sig gældende at der for de øvrige nye udbydere 

er nem adgang til markedet. Truslen over for de større eksisterende udbydere vurderes at være lav idet de 

nye udbydere ikke vil have den økonomiske kapacitet til bred markedsføring eller en produktionsvolumen 

der gør at de opnår stordriftsfordele. Større supermarkedskæder med tilsvarende økonomisk kapacitet som 

de største udbydere i Fast-Fashion branchen har tidligere penetreret branchen og anses, trods faldende 

salgsvækst i perioden fra 2014-201968, som den største trussel fra nye udbydere.    

Truslen fra nye udbydere vurderes som værende moderat idet der i branchen er lav differentiering og let 

adgang for nye udbydere. For de store eksisterende aktører vil truslen dog være minimal idet det vil kræve 

 
67 Se bilag 11 
68 Euromonitor 2019: Apparel and Footwear in World 
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større opstartskapital at skulle udfordre dem på markedsandele. Fast-Fashion branchen er dog kendetegnet 

ved trends, og kan en ny udbyder være first-mover på den næste trend vil truslen over for de eksisterende 

udbydere være større.  

9.2.6 Delkonklusion: Porters 5 Forces 

Gennem brancheanalysen er konkurrenceintensiteten, branchens attraktivitet samt hvilke succeskriterier 

der skal opnås af en aktør, blevet belyst.  For branchen generelt gør det sig gældende at der er lav grad af 

differentiering, minimal opstartskapital og begrænset omfang af substituerende produkter, hvilket 

udmunder i en branche der er let tilgængelig for nye udbydere. Branchen fremstår dog svagt stillet over for 

kunderne, hvilket særligt gælder slutbrugeren, og påvirkes i høj grad af hård monopolistisk konkurrence. En 

virksomheds eksistensgrundlag afgøres af dens evne til at minimere omkostninger, skabe en præference 

blandt forbrugerne og samtidig være tilpas omstillingsparat til at kunne imødekomme nye skiftende trends. 

Manglende brandloyalitet, de nævnte succeskriterier og den hårde konkurrence bevirker at branchens 

attraktivitet mindskes for nye udbydere og at mindre aktører vil have sværere ved at opnå succes.  

En kendt svaghed ved Porters 5 Forces er at den ikke tager afsæt i en konkret virksomhed, men alene 

fokuserer på branchen generelt. Realiteten er, at aktørerne vil påvirkes forskelligt af truslerne i branchen, 

hvilket også er tilfældet for Bestseller. Bestseller er blandt de 20 største aktører i verden og har en samlet 

andel af verdensmarkedet på 0,4%69. Koncernens størrelse bevirker væsentlige stordriftsfordele samt at 

Bestseller har kapitalen til at skabe den nødvendige differentiering og præference blandt forbrugerne via. 

annoncering. En højere kendskabsgrad blandt slutbrugerne giver Bestseller højere forhandlingsstyrke over 

for detailkunderne (B2C) samt de leverandører de samarbejder med. Dette eksemplificeres bl.a. ved at 

Bestseller har mulighed for at sælge deres produkter gennem 15.000 eksterne forhandlere i Europa70, og at 

koncernen underlægger samtlige leverandører deres Code of Conduct. Hvad slutbrugeren (B2C) angår er 

Bestseller underlagt samme svage forhandlingsstyrke som resten af branchen, men vil være bedre gearet 

og omstillingsparat til at efterkomme branchens succeskriterier. Konklusionen på brancheanalysen set fra 

Bestsellers perspektiv er, at de på trods af et hårdt konkurrencemiljø, er stillet bedre end nye og/eller 

mindre udbydere.  

9.3 Værdikædeanalyse  

Formålet med værdikædeanalysen er at belyse Bestsellers evne til at skabe værdi for slutbrugeren samt 

hvor i værdikædeleddet værdien skabes. I de forrige afsnit er Bestsellers omverden og branche blevet 

analyseret hvor værdikædeanalysen vil fungere som en intern analyse. Ved analysen af Fast-Fashion 

 
69 Se Bilag 10.  
70 https://about.bestseller.com/about-us/our-company  
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branchen blev det tydeliggjort hvad der definerer branchen samt hvilke succeskriterier branchens aktører 

skal leve op til. Det kunne konstateres at virksomhedens evne til at minimere sine omkostninger, at 

differentiere sig samt at efterkomme forbrugerens skiftende efterspørgsel er blandt disse kriterier.  

Figur 5: Porters Værdikæde 

 

Kilde: Systime & Michael Porter71 

Der vil i følgende analyse alene fokuseres på de elementer der er afgørende for Bestsellers værdiskabelse 

og succes i branchen. Bestsellers indgående logistisk, produktion, indkøb samt tilhørende lagerstyring 

sammenkobles herunder i et afsnit. Der vil herefter kigges nærmere på støtteaktiviteten bestående af 

koncernens menneskelige ressourcer samt den udgående logistik og salg.  

Hvad angår de resterende dele af værdikæden, som nærmere specifikt består af virksomhedens 

infrastruktur, teknologiske ressourcer og service efter salg, må det antages at Bestseller som et led i deres 

forretningsmodel optimerer i den grad det er muligt. Service efter salg bestående af reklamationsret, 

levering -og tilbagelevering af onlinebestillinger, kundeservice mv. er værdiskabende, men ikke i en grad 

der giver merværdi til forbrugerne sammenlignet med Bestsellers konkurrenter.  Teknologiske ressourcer 

indebærer årlige optimeringer af koncernens IT-systemer samt kommunikation -og salgssoftware72. Senest i 

2014 sås det at Bestseller Fashion Group China implementerede ny software der gav klarere linjer fra 

design til salg samt intern kommunikation mellem leverandørerne og Bestsellers indkøbere73. Disse løbende 

optimeringer anses som en selvfølge for de store aktører i branchen.  

 
71 https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3400  
72 Bestseller A/S – Årsrapporter 2014-2019, “Management’s review” 
73 https://fashionforum.dk/2014/10/15/bestseller-i-kina-vil-vaekste-med-ny-software-loesning/ 

https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3400
https://fashionforum.dk/2014/10/15/bestseller-i-kina-vil-vaekste-med-ny-software-loesning/


37 
Bestseller: En værdiansættelse af et familieejet selskab 
 

9.3.1 Indgående logistik: Produktion, Indkøb & lagerstyring  

Bestsellers logistiske effektivitet er tredelt og opdeles i produktion, indkøb og lagerstyring.  Ved korrekt 

indkøb i både mængder og design sikres at flere af succeskriterierne i branchen opnås; at følge med i de 

nyeste trends samt minimering af omkostninger. Behovet for høj omsætningshastighed hænger sammen 

med det omskiftende flow af varer, og evnen til at identificere de varer der har det bedste dækningsbidrag 

har derfor også stor indvirkning på Bestsellers resultat. Konsekvensen af en utilstrækkelig indkøbsstrategi 

sås senest i regnskabsåret 15’ hvor Bestseller oplevede en tilbagegang i EBIT på ca. DKK 800 millioner 

sammenlignet med året før.74 Bestsellers indkøbsstrategi ses først og fremmest ved en organisatorisk 

opdeling i koncernen. Hvert brand har sit eget indkøbs -og designteam, og størrelsen heraf afhænger 

selvsagt af brandets størrelse. Teamets primære arbejdsopgave er at spotte trends og udvikle nye 

produkter der matcher udviklingen. Koncernen har samtidig lavet en organisatorisk opdeling hvor 

delmarkederne opdeles efter geografisk placering. Den konkrete indkøbsstrategi tilpasses dermed det 

respektive marked og ajourføres af teams med indgående kendskab til markedsvilkårene og til det enkelte 

brands identitet.  

For at muliggøre Bestsellers forretningsmodel og indkøbsafdelingens arbejde kræves det at der står et 

effektivt produktionsapparat bag. For Bestseller koncernen efterleves dette ved outsourcing af al 

produktion til eksterne leverandører og fabrikker hovedsageligt placeret i Asien. Et tæt samarbejde med 

disse leverandører skal sikre rammerne for en omstillingsparat forsyningskæde der lever op til deres Code 

of Conduct, kvalitetskrav, har høj leveringsfleksibilitet, kort leveringstid og god leveringsoverholdelse. 

Sikringen af disse samarbejder ses ved at der minimum 6-8 gange årlig arrangeres leverandørbesøg samt at 

Bestseller i 2010 lancerede deres ”Better Buying Programme”75 som har fokus på uddannelse af både 

indkøbere og leverandører76. Bestseller understøtter yderligere udviklingen af samarbejdet ved at være 

arrangør på leverandørseminarer hvor vidensdeling og optimering af arbejdsgange er i fokus.  Incitamentet 

for outsourcing er først og fremmest omkostningsminimering og stemmer overens med branchevilkårene. 

Det tætte leverandørsamarbejde er et forsøg på at kompensere for den manglende kontrol Bestseller har 

med produktionsleddet og de svagheder det giver i deres værdikæde. Bestseller har henover en længere 

årrække dog konsolideret deres leverandørbase for at udvikle de mest værdiskabende samarbejder samt 

 
74 https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-faar-kaempe-mavepuster  
75 https://www.bestseller.com/sustainabilityreport2012/2_7_buying_practices.html  
76https://about.bestseller.com/jobs/design-your-future/meet-a-buyer-in-bestseller  
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forøge gennemsigtigheden og overblikket. Som følge af denne konsolidering blev 50% af Bestsellers 

produktionen i 2014 varetaget af koncernens 20 største leverandører77. 

Lagerstyring er sidste ben af den tredelte logistiske effektivitet som Bestseller tilstræber at opnå. Bestseller 

minimerer deres lageromkostninger ved løbende kontrol og overvågning af deres lagre. Bestseller indgår 

samtidig i et tæt samarbejde med butikker, eksterne forhandlere og leverandører hvori informationsdeling 

er den essentielle faktor. Ved at følge salgspriser, dækningsbidrag og varelagre kan koncernen gennemskue 

hvorvidt produkterne købes af forbrugeren som følge af produktets attraktivitet eller på baggrund af 

nedsatte priser. Bestseller opnår dermed en bedre lagerstyring ved løbende at kunne tilpasse deres indkøb 

og dermed minimere omkostninger forbundet med en høj lagerbeholdning. I marts 2010 fik Bestseller 

koncernen på ny mulighed for at få indberettet priser fra deres uafhængige forhandlere og fik dermed 

ophævet påbuddet der i 2003 blev pålagt koncernen af konkurrencestyrelsen78. Bestseller udlignede i 

denne forbindelse en konkurrencemæssig ulempe ved at kunne implementere samme informationsdeling 

med deres eksterne forhandlere, som de har med egne butikker.  

9.3.2 Menneskelige ressourcer 

De menneskelige ressourcer i Bestseller danner grundlag for alt den knowhow virksomheden har om 

markeder, kunder, trends mm. Med andre ord besidder medarbejderne afgørende informationer og 

erfaringer der er oparbejdet gennem mange år i branchen, og som ikke er til at finde i et system eller andre 

former for databaser. Af denne årsag udtrykker Bestseller også konsekvent i deres regnskaber at 

koncernens vigtigste ressource er medarbejderne79. Det er derfor afgørende, at Bestseller er en attraktiv 

virksomhed for kompetente medarbejdere, og er gearet til at udvikle, uddanne og rekruttere de dygtigste. 

En risikofaktor for koncernen er det konstante behov for innovation og produktudvikling af deres designs, 

hvor det er medarbejdernes nytænkning og ideer der er udslagsgivende. Der er dermed direkte 

sammenhæng mellem Bestsellers konkurrenceevne og de medarbejdere organisationen besidder. For at 

opnå de nødvendige kompetencer som organisation, og for at bibeholde deres nøglemedarbejdere tilbyder 

Bestseller adskillige uddannelsesforløb og kurser som har fokus på personlig udvikling, lederskab, 

produktudvikling mv. Ligeledes tilbyder Bestseller en 2-årig Trainee uddannelse inden for international 

business hvorved de forsøger at forme og uddanne talentfulde medarbejdere internt.  Koncernens 

familieejerskab benyttes også som en reklamesølje for deres værdier og tydeliggøres ved deres vision: ”One 

World, One Philosophy, One Family is the symbol of the company culture in BESTSELLER”. Medarbejderen 

 
77 https://finans.dk/artikel/ECE6397649/Dansk-tøjproduktion-flytter-ud-i-verden/?ctxref=ext  
78https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/konkurrenceomraadet/afgoerelser/2010/bestseller-indberetning-af-
prisoplysninger/  
79 Bestseller A/S Årsrapport 2014-2019.  
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bliver dermed ikke alene en del af en stor international koncern med gode jobmuligheder, men bliver også 

en del af Bestseller familien. Dette aspekt er attraktivt for mange da en fladere organisationsstruktur giver 

større mulighed for at opnå indflydelse og ansvar, hvilket er en drivkraft for ambitiøse og talentfulde 

medarbejdere.   

9.3.3 Distribution 

En velfungerende distribution er alfa-omega for Bestseller. Kort leveringstid til butikker og ved online 

handel er for forbrugeren i dag en selvfølge hvorfor det er et afgørende konkurrenceparameter på 

markedet. Forbrugeren forventer at de nyeste trends er tilgængelige i alle størrelser, farver og varianter 

hvorfor en konstant opdatering af butikkernes sortiment er nødvendig. Udover at den udgående logistik 

skal være leveringsdygtig skal den også være omkostningseffektiv.  Hvad Bestsellers distributionskæde 

angår er der meget begrænsede offentlige oplysninger tilgængelige. For kortlægningen af deres 

distributionsnetværk tages der udgangspunkt i placeringen af deres produktion samt centraliserede 

varelagre. Distributionen til Europa sker gennem en sammenkobling af koncernens logistikcenter i 

Haderslev og den andel af Bestsellers leverandører der er placeret i Europa.  Varelageret i Haderslev blev 

indviet i 2012 og har siden da været den primære mellemstation for al logistik i Europa80. Formålet herfor 

er kortere leveringsafstand fra lager til butik, hvilket understøtter en forrentningsmodel der bygger på 

hurtig trendbaseret salg. Samtidig giver det færre transportomkostninger, lavere CO2 udledning og 

minimering af administrative omkostninger idet det er samlet centralt. En lignende opsætning antages at 

gøre sig gældende i Asien og Bestsellers øvrige markeder.   

Bestseller har med sine centrale varelagre dannet basis for en god videreføring af deres øvrige logistiske 

effektivitet bestående af produktion, indkøb og lagerstyring. Med omtalte distributionsplatforme der kan 

varetage store vareflows er koncernen gearet til efterlevelse af kundernes efterspørgsel.  

9.3.4 Salg & Markedsføring 

For Bestseller udgør promovering af deres produkter en essentiel del af deres værdiskabelse. Det blev i 

brancheanalysen belyst at differentieringen blandt aktørerne i branchen er meget lav og at der generelt 

sælges meget ensartede produkter. Målrettet og succesfuld markedsføring muliggør en grad af 

differentiering der ikke nødvendigvis er sammenhængene med det gældende produkts basale 

funktionalitet og karakteristika.  

Koncernens markedsføringsstrategi realiseres gennem en bred vifte af platforme bestående af klassiske 

markedsføringskanaler som trykte medier, TV-kampagner og sponsorater, og suppleres med annoncering 

 
80 https://dk.ramboll.com/projects/rdk/bestseller  
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gennem sociale medier samt såkaldte ”influencers”. Da Bestseller henvender sig til et bredt kundesegment 

er en bred eksponering også nødvendig, hvilket koncernen også har vist sig at være dygtige til. Senest har 

koncernen nydt stor succes gennem sine sponsorater af Astralis, Formel-1 og Danmarks atleter til OL81. 

Sideløbende opnår Bestseller god PR gennem sine CSR og Sustainability rapporter hvor de markedsfører sig 

på en strategi om bæredygtighed. Reklamesøjlen har modtaget flere priser82og tilgodeser målgruppen med 

større fokus på klima, fair arbejdsforhold og cirkulære produktionskæder.  

Samarbejdet med influencers og kendisser har inden for en kort årrække revolutioneret den mere gængse 

markedsføringsstrategi. Influencers og kendisser er trendsættere inden for modebranchen og 

inkorporeringen af disse i virksomhedens markedsføringsstrategi kan være en effektiv måde at styrke 

Bestsellers brands på. I 2016 indgik Bestseller et samarbejde med Antonio Banderas om udarbejdelsen af 

en eksklusiv kollektion for deres brand Selected83 for at forsøge at cementere deres markedsandel i 

Sydeuropa. Ved at skabe unikke kollektioner og kollaborationer skabes et mere eksklusivt image for 

produkterne hvorved Bestseller kan afsætte sine lavprisprodukter med større dækningsbidrag. De sociale 

medier bestående af Instagram, Facebook, TiK-ToK, Pinterest m.fl. er i dag en stor inspirationskilde når det 

kommer til beklædning, indretning osv.  Gennem influencers opnås der en promovering der er i øjenhøjde, 

troværdig og som ikke drukner i slipstrømmen på andre reklamer, som det ellers ses gennem klassisk 

annoncering. Dertil kan den unikke promoveringsplatforme, ifølge Anders Holch Povlsen, modvirke 

faldende salgstal i tilfælde af en fejlslagen kollektion84. 

Som nævnt i den indledende beskrivelse af Bestseller, sælger virksomheden både sin produkter gennem 

egne butikker, eksterne forhandlere samt franchises. Butikkerne kan herefter inddeles yderligere i 

brandspecifikke butikker, multibrand butikker samt øvrige butikstyper. Det blev i PESTEL-modellen belyst at 

salg gennem online platforme har revolutioneret tøjbranchen og at denne udvikling vil fortsætte. Ved 

opkøb af ejerandele i onlinebaserede tøjvirksomheder sikrer Bestseller en vigtig indgangsvinkel til et bredt 

salg af deres produkter, og undgår den forhandlingskraft som onlineudbyderne har opnået i takt med at 

salgskanalen er vokset. Især på det europæiske marked har Bestseller gennem ejerandele i Zalando, Asos 

og Stylepit opnået konkurrencemæssige fordele. Samarbejdet gør det muligt for Bestseller at afsætte store 

varemængder til udbyderne og derigennem minimere sin egen lagerbeholdning samt risikoen for ikke at 

kunne afsætte produkterne.  Onlineudbyderne konkurrerer i høj grad på sortiment og leveringsdygtighed 

hvorfor behovet for mange varer i alle størrelser og farvevarianter medfører større indkøb hos aktører som 

 
81 https://branchebladettoj.dk/brands/ol-skaber-god-reklame-for-bestseller/ 
82https://markedsforing.dk/artikler/bureauer/mere-h-der-til-bestseller-case  
83 https://www.euroman.dk/mode/antonio-banderas-jeg-ville-vare-skuespiller-og-jeg-ville-have-smart-toj  
84  https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-tjener-milliarder-men-salget-er-for-sloevt-jeg-er-ikke 

https://branchebladettoj.dk/brands/ol-skaber-god-reklame-for-bestseller/
https://markedsforing.dk/artikler/bureauer/mere-h-der-til-bestseller-case
https://www.euroman.dk/mode/antonio-banderas-jeg-ville-vare-skuespiller-og-jeg-ville-have-smart-toj
https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-tjener-milliarder-men-salget-er-for-sloevt-jeg-er-ikke
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Bestseller. Samtidig har onlineudbyderne eget lager for at kunne efterleve forbrugerens krav om hurtig 

levering -og tilbagelevering.  

9.3.5 Delkonklusion: Værdikædeanalyse 

Bestseller har en stærk organisation som muliggør tiltrækning af kompetente medarbejdere. Dette 

understøtter især behovet for at kunne rekruttere design -og innovationsmedarbejdere, der er en af de 

bærende værdiskabende elementer.  Koncernens logistik -og lagerstyring er effektiv og flere aspekter 

bidrager til at Bestseller opnår de nødvendige stordriftsfordele. Produktionen er effektiv og forbedres 

løbende gennem et stærkt samarbejde med koncernens leverandører. Den geografiske spredning af 

koncernens leverandører og distributionscentrene udgør en konkurrencemæssig fordel ift. 

leveringsdygtighed og omkostningsminimering. Samtidig opkøbes der ejerandele i onlineudbydere med 

henblik på udvidelse af salgskanalen samt lavere lagerbeholdning -og risiko. Bestseller formår samtidig at 

forblive aktuelle og øger deres kendskabsgrad gennem omfattende og anmelderroste reklamefilm, 

influencers og sponsorater. Det kan konkluderes at Bestseller har en velsmurt værdikæde som gør at de 

kan levere innovative designs til lave priser og med høj leveringsdygtighed -og fleksibilitet, og derigennem 

skaber stor værdi for koncernens kunder.  
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9.4 SWOT 

SWOT-modellen har til formål at opsummere interne svagheder og styrker samt eksterne muligheder og 

trusler som er belyst i det strategiske afsnit.  

Figur 6: SWOT-Analyse.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

I afsnit 8 blev der redegjort for at Bestsellers ejerstruktur giver dem nogle konkurrencemæssige fordele, 

som de kan udnytte til bedre optimering af deres styrker og muligheder, jf. figur 6. Koncernen har gennem 

mange år opbygget en stor kendskabsgrad til deres mest populære brands, som er blevet bibeholdt af 

deres innovationsevne og produktudvikling. Bestseller har større spredning på salget blandt deres brands 

og er derfor ikke alene afhængig af et enkelt brand, hvilket i høj grad er tilfældet for Inditex og deres brand 

Zara.  

Eftersom Bestsellers forretningsmodel bygger på trendspotting og produktudvikling, er deres succesgrad 

også meget afhængig af at de kan fortsætte med at være innovative. Lagerstyring og minimering af deres 

varebeholdning har også tidligere vist sig at være en svaghed for Bestseller. Bestseller har ligeledes 

outsourcet deres produktionsled og har som følge af en lav involveringsgrad af flere omgange oplevet 

mediestorme med fokus på dårlige arbejdsvilkår og manglende social hensyntagen til arbejdsstyrken i 

produktionslandene.  
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En mulighed hvorpå koncernen kan minimere egen varebeholdning og lagerkapacitet er ved salg direkte til 

onlinegiganterne ASOS og Zalando. Denne mulighed understøttes af den stigende tendens til online handel 

blandt forbrugerne. Dertil har Bestseller en konkurrencefordel eftersom koncernen er medejer af 

selvsamme onlineudbydere der dominerer onlinesalget i Europa.  Det nylige udbrud af Covid-19 anses som 

værende en stor udefrakommende trussel og kan potentielt være medvirkende til at verdensøkonomien på 

ny står over for en finansiel krise. De økonomiske konsekvenser af Covid-19 vil belyses yderligere i 

budgetteringsafsnittet hvor der laves en særskilt budgettering for et såkaldt ”Covid-19 Scenarie”.  

Overordnet set anses Bestseller som værende en stærk aktør i Fast-Fashion branchen og formår trods hård 

konkurrence også at adskille sig fra sine nærmeste konkurrenter. Det vurderes samtidig at koncernens ikke-

finansielle værdidrivere består af ejer -og ledelsesstrukturen, differentiering -og kendskabsgraden af deres 

eksisterende brands samt deres evne til på succesfuld vis at opbygge nye/eksisterende brands og 

derigennem opnå spredning i deres salg. Med andre ord formår Bestseller i høj grad at efterleve de 

opstillede succeskriterier for Fast-Fashion branchen. 

10. Finansiel Analyse 

I følgende afsnit vil der redegøres for Bestsellers historiske nøgletal med henblik på at udpege koncernens 

finansielle værdidrivere samt gives et overblik af virksomhedens økonomiske udvikling. Der vil 

indledningsvis kigges nærmere på Bestsellers regnskabspraksis og reformuleringen af regnskabet, samt 

hvilke overvejelser, antagelser og beslutninger der er taget ved udarbejdelsen af sidstnævnte. 

Reformuleringen af seks regnskabsår fra (2013/14-2018/19) danner grundlag for udarbejdelsen af 

nøgletallene og vil også inkluderes i budgetteringsafsnittet senere i opgaven. Inkluderingen af seks 

regnskabsår skyldes at der forekom en væsentlig nedgang i Bestsellers resultat fra 2014-2015, og at der ved 

en udeladelse af dette ville være en betydelig risiko for en fejlfortolkning af koncernens økonomiske 

udvikling. Nøgletallene der benyttes i analysen vil alle være beregnet på ultimo beløb, hvilket giver et mere 

statisk billede.  Med baggrund i dette tages der forbehold for mindre afvigelser som følge af oprunding i det 

officielle regnskab samt ekskludering af de udsving i balancetallene som ellers inddrages ved at benytte 

gennemsnitlige beløb.   

Som supplement til analysen inddrages relevante nøgletal fra Bestsellers nærmeste konkurrenter og giver 

dermed et indtryk af koncernens performance fra et branchemæssigt perspektiv. Afsnittet bidrager dermed 

til besvarelsen af de regnskabsmæssige undersøgelsesspørgsmål og derigennem til besvarelsen af 

hovedspørgsmålet.  
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10.1 Regnskabspraksis -og kvalitet 

For at tilsikre validiteten af regnskabsanalysen er det relevant først at analysere og vurdere Bestsellers 

regnskabspraksis -og kvalitet. Regnskabsmæssig støj i den analyserede regnskabsperiode kan have 

indflydelse på de benyttede finansielle modeller hvorfor det er vigtigt at korrigere disse forhold. Bestseller 

har, gennem hele regnskabsperioden, aflagt regnskab iht. IFRS og følger den regnskabsklasse de er 

underlagt. For Bestseller gør regnskabsklasse C for større virksomheder sig gældende og de overholder den 

givne oplysningspligt som virksomheder i denne regnskabsklasse har. Bestseller har gennem hele 

regnskabsperioden fulgt samme regnskabspraksis med undtagelse af enkelte ændringer i regnskabsåret for 

2016/17. De gennemførte ændringer, bestående af en ny revurderingsopgørelse af materielle aktiver og 

virksomhedssammenslutninger, har ikke medført justeringer i resultatopgørelsen eller balancetallene. Med 

baggrund i dette vurderes grundlaget for den gennemførte regnskabsanalyse som retvisende og troværdigt. 

Dette understøttes yderligere af at den uafhængige revisors erklæring ikke har nogen bemærkninger i 

påtegningen samt at koncernregnskabet ifølge ledelsen giver et retvisende billede af koncernens aktiver, 

passiver og finansielle stilling85.  

Som følge af Bestsellers begrænsede oplysningspligt tages der forbehold for at der ved reformuleringen og 

den videre analyse vil gennemføres nogle nødvendige antagelser. Dertil tages der forbehold for forskelle i 

regnskabspraksis som hhv. Bestseller og den udvalgte Peer Group benytter.  

10.2 Reformulering 

Som led i værdiansættelsen af Bestseller er det som tidligere nævnt nødvendigt at få et indblik i deres 

historiske performance gennem virksomhedens nøgletal. For at tilsikre en retvisende udarbejdelse af 

nøgletallene inddeles koncernens aktiviteter i hhv. drift -og finansielle aktiviteter idet den lovpligtige 

regnskabsaflæggelse ikke skelner mellem dette. Driftsaktiviteterne relaterer sig til koncernens produktion, 

salg mv. og udgør den bærende værdiskabelse i virksomheden. De finansielle aktiviteter relateres til de 

finansieringsbehov koncernen har og den værdi der kan opstå som følge af en bestemt kapitalstruktur.  

Til brug i den videre reformulering af resultatopgørelsen er det nødvendigt først at sondrer mellem 

totalindkomst og transaktioner mellem ejerne i Bestsellers egenkapitalopgørelse. Den korrekte sondring 

opnås gennem en reformulering af koncernens egenkapitalopgørelse86 og det sikres herigennem at ingen 

værdiskabelse overses idet overskuddet opgøres på totalindkomstbasis. De indtægter og omkostninger der 

er posteret uden om Bestsellers resultatopgørelse består bl.a. af minoritetsinteressernes resultatandel, 

 
85 Bestseller A/S Årsrapporter – 2014-2019.  
86 Se bilag 12 
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kursregulering af kapitalandele -og valutaterminsforretninger og skatten herpå. Disse poster inddrages i 

reformuleringen af resultatopgørelsen og sammenlægges i koncernens samlede dirty-surplus.   

10.2.1 Reformulering af balancen 

Balancen reformuleres og opdeles på aktiv siden i drifts -og finansielle aktiver og på passiv siden i drifts -og 

finansielle forpligtelser. Formålet er at identificerer kilderne til Bestsellers rentabilitet ved at adskille 

virksomhedens kapitalanskaffelse fra hvordan koncernen benytter denne kapital til at skabe værdi. 

Reformuleringen af balancen fremgår af bilag 13 og er gennemført som angivet i nedenstående tabel. 

Figur 7: Skitse for reformulering af balancen 

 

Kilde: Ole Sørensen (2017)87 

Ved udarbejdelsen af den reformulerede balance er der blevet gjort nogle nødvendige antagelser. Den 

likvide beholdning opdeles, jf. bilag 13, i driftslikviditet og overskydende likviditet (likvide beholdning). 

Driftslikviditeten er i opgaven estimeret til 1% af omsætningen og er allokeret under arbejdskapital. Da det 

ikke har været muligt få en udspecificering af posten ”Anden Gæld” vha. regnskabet antages nærværende 

post ikke at være rentebærende. Anden gæld allokeres af denne årsag som en kortsigtet driftsforpligtelse.  

10.2.2 Reformulering af resultatopgørelsen 

Ved reformuleringen af resultatopgørelsen inddeles den officielle opgørelse ligeledes i hhv. drifts -og 

finansielle poster. Driften er drivkraften for Bestsellers værdiskabelse og skal ”renses” for skattefordele ved 

en bestemt kapitalstruktur og andre sekundære driftsindtægter. Førnævnte skatteallokering gennemføres 

vha. en bottom-up metode88 og fordeles på den primære drift, andre driftsindtægter samt de finansielle 

udgifter/indtægter. I beregningen bruges den effektive skattesats fremfor den danske selskabsskat idet den 

effektive skattesats er mere retvisende for en international koncern som Bestseller. Det er værd at 

bemærke at Bestseller i størstedelen af de analyserede regnskabsår har opnået et overskud på finansielle 

poster og dermed opnår et mindre skatteskjold. Med andre ord udlignes koncernens skatteskjold af de 

skatteudgifter der er forbundet med deres finansielle indtægter.  Af resultatopgørelsen fremgår ”Andre 

driftsindtægter” som en særskilt post udover nettoomsætningen. Denne adskillelse bibeholdes i 

 
87 Sørensen, O. (2017). Regnskabsanalyse og værdiansættelse: En praktisk tilgang – Side 203 
88 Financial statement analysis and security valuation, Stephen H. Penman, s. 308 
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reformuleringen eftersom det vurderes at denne post ikke relaterer sig til Bestsellers primære drift og 

værdiskabelse. Afslutningsvis er dirty-surplus posterne, som er påvist ved egenkapitalopgørelsen, 

inkluderet i totalindkomstopgørelsen.  

Tabel 3: Bestsellers reformulerede resultatopgørelse for regnskabsårene 2014-2019.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Det er i denne sammenhæng vigtigt at nævne, at der som følge af ændringer i Bestsellers praksis for 

udarbejdelsen af egenkapitalopgørelsen, opstår en difference i totalindkomstopgørelsen ved 

reformuleringen af hhv. resultat -og egenkapitalopgørelsen. Den ændrede praksis består i at Bestseller i 

årene fra 2014-2016 bruger årets resultat efter minoritetsinteressers resultatandel i egenkapitalopgørelsen, 

hvilket efterfølgende ændres for årene 2017-2019 til årets resultat før minoritetsinteresser. Den 

nødvendige korrigering af totalindkomsten foretages ved reformuleringen af resultatopgørelsen. De 

korrekte angivelser af Bestsellers totalindkomst fremgår dermed af tabel 3.  
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10.3 Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalysen benyttes til at fastslå Bestsellers historiske udvikling og hvilke finansielle værdidrivere 

der har været mest indflydelsesrige. Rentabilitetsanalysen vil være det bærende grundlag for 

værdiansættelsen og tager afsæt i den udvidede Dupont-Model. Vha. modellen vil Bestsellers 

egenkapitalforrentning dekomponeres i tre niveauer som fremgår af modellen herunder: 

Figur 8: Dupont-Modellen 

 

Kilde: Ole Sørensen (2017)89 

10.3.1 Udvikling i nettoomsætning og årets resultat 

Ved kommenteringen af Bestseller nettoomsætning tages der både udgangspunkt i udviklingen som 

helhed, men også de geografiske segmenter der er udspecificeret i koncernens regnskaber. Et dybere 

indblik i udviklingen for nettoomsætningen vil være medvirkende til at kunne belyse udviklingen i 

overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed og dermed ROIC senere i afsnittet.   

Tabel 4: Historisk Salgsvækst 2015-2019.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 
89 Sørensen, O. (2017). Regnskabsanalyse og værdiansættelse: En praktisk tilgang – Side 280 
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I regnskabsperioden fra 2015-2019 er koncernens omsætning i gennemsnit steget med 6,4% årligt. Dette 

bevirker at Bestsellers samlede omsætningen i perioden er steget med 36,37%. Trods en nedgang i 2019 så 

er væksten i høj grad drevet af ”Resten af verdenen” hvor bl.a. Canada, USA og Indien indgår. Koncernens 

største marked Europa, der udgør 85% af koncernens samlede omsætning, bidrager også med en stabil 

vækst og matcher koncernens vækstgennemsnit. Det danske marked har i højere grad været præget af 

svingende og lav vækst, men oplevede et positivt opsving i 2019. Vækstpotentialet i Indien og USA 

tydeliggøres især i årene 2015-2016 med vækstrater på hhv. 43% og 25,9%. Ligeledes har vækstraten været 

påvirket af en omfattende ekspansion i Canada samt en lignende udvidelse i Mellemøsten.90 Den 

underliggende vækst på det europæiske marked har været støt stigende med et gennemsnit på 2,8% fra 

2013-201791, og Bestseller har i denne periode formået at vækste mere end markedet.  

For perioden 2015-2019 har årsresultatet ligeledes været stødt stigende, hvilket senest ses med en 

indeksstigning til 227 i 2019. Med undtagelse af regnskabsåret 2014/15 har Bestseller formået at forbedre 

deres resultat positivt ved at bibeholde deres omkostninger på et proportionelt lavere niveau end 

indtægterne. Ligeledes bevirkede introduktionen af koncernens spareplan ”Fit for Fight” i 201592 at årets 

resultat steg til indeks 125 i 2016.  Sammenlignes dette med indeksfaldet på indeks 54 i 2015 har 

koncernen på kort tid formået at vende situationen. Selvsamme ekspansion i Canada, der komplimenterede 

omsætningsvæksten i 2015, vurderes at have haft en betydning for faldet i indtjeningsevnen samme års. 

Omvendt medførte ekspansionen også et øget omkostningsfokus der senere dannede grundlag for de 

efterfølgende års pæne resultater.  

Tabel 5: Udvikling i omsætning 2015-2019: Peer Group sammenligning (i %).  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

For årene 2015-2017 har Bestsellers omsætningsvækst været markant lavere på koncernniveau ved 

sammenligning med koncernens Peer Group. Årsagen hertil vurderes at være de interne omstruktureringer 

som ”Fit for Fight” medførte samt kraftige fald på det danske marked.  De positive efterdønninger fra 

omstruktureringen rammer først i 2018-2019 hvor Bestseller formår at levere vækstrater i samme niveau 

som sine konkurrenter.  

 
90 https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-faar-kaempe-mavepuster  
91 Apparel Retail in Europe, November 2018 (www.marketline.com): Side 9  
92 https://finans.dk/live/erhverv/ECE9176756/millionerne-ruller-igen-ind-til-dansk-modemilliardaer/?ctxref=ext  

https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-faar-kaempe-mavepuster
https://finans.dk/live/erhverv/ECE9176756/millionerne-ruller-igen-ind-til-dansk-modemilliardaer/?ctxref=ext
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10.3.2 Afkastningsgraden (ROIC) – Rentabilitet af driften  

ROIC beskriver Bestsellers driftsrentabilitet med udgangspunkt i koncernens evne til at skabe overskud på 

baggrund af ssin investerede kapital/nettodriftsaktiver. ROIC beregnes vha. af følgende formel: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
  𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑂𝐺 𝑥 𝐴𝑂𝐻  

Herunder kan ROIC i regnskabsperioden 2014-2019 og den yderligere dekomponering i hhv. 

overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed ses. 

 Tabel 6: Dekomponering af ROIC.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

ROIC har i perioden været meget svingende, men er overordnet set faldet fra 24,4% til 23,7%. Det mest 

iøjnefaldende er nedgangen fra 2014 - 2015 hvor ROIC faldt med 19,9%-point. Den bagvedliggende årsag er 

tilsvarende fald i både overskudsgraden og omsætningshastigheden. Nedgangen i AOH og OG skyldes, ifl. 

Anders Holch Povlsen stigende omkostninger og forringet lager -og indkøbsstyring93. Det gennemgående 

for Bestseller i regnskabsperioden er en forholdsvis lav overskudsgrad der i stedet opvejes af en høj 

omsætningshastighed. Tendensen er kendetegnende for Fast-Fashion branchen og understøtter at det i 

den strategiske analyse blev belyst at omkostningsminimering er et vigtigt succeskriterie.  Trods en 

faldende ROIC i regnskabsperioden, så har Bestseller siden nedgangen i 2015 konsolideret sig positivt og 

har i årene fra 2017-2019 været gode til at skabe værdi på baggrund af deres investerede kapital.  

Tabel 7: Udvikling i ROIC 2014-2019: Peer Group Sammenligning (i %).  

 

Kilde: Egen tilvirkning & Worldscope94 

Bestseller oplever også en nedgang i ROIC fra 2018 – 2019 på 8,5%-point, men formår alligevel at være på 

samme niveau som sine konkurrenter fra 2017-2019. Både Inditex og H&M har oplevet et større fald i ROIC 

i regnskabsperioden hvor førstnævntes udvikling har været mest stabil. Det vurderes på baggrund af dette 

 
93 https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-faar-kaempe-mavepuster  
94 ThomsonOne via. CBS Bibliotek.  

https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-faar-kaempe-mavepuster
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at Bestseller har præsteret en tilfredsstillende udvikling da det tyder på branchen generelt har oplevet en 

nedgang i evnen til at skabe værdi.  

For yderligere at kunne kommentere på ROIC og den bagvedliggende årsag til udviklingen vil der kigges 

nærmere på overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed.  

10.3.3 Overskudsgrad (OG) – Indtjeningsevne  

Overskudsgraden er den ene del af to nøgletal der kan forklare udviklingen i ROIC. Overskudsgraden påviser 

driftsoverskuddet pr. omsætningskrone og kan dermed bruges til at belyse koncernens indtjeningsevne. 

Nøgletallet beregnes således: 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Jo højere overskudsgrad desto bedre er virksomheden til at skabe overskud på driften og til at forøge sin 

omsætning proportionalt sammenlignet med sine omkostninger. Forholdet mellem indtægter og 

omkostninger er den forklarende faktorer på udviklingen i overskudsgraden og dermed også ROIC.  

Tabel 8: Udvikling i overskudsgrad 2014-2019: Peer Group Sammenligning (i%).  

 

Kilde: Egen tilvirkning & Worldscope 

Bestsellers overskudsgrad har i perioden haft en positiv udvikling og er fra 2014-2019 steget fra 8,6% til 

10,6%. Jf. tabel 6 skyldes det primært en pæn stigning i koncernens NOPAT-margin, dvs. at indtægtsbasen 

er blevet forbedret for kernedriften. Den omkostningstilpasning som Bestseller har gennemført ifm. ”Fit for 

Fight” har smittet af på overskudsgraden og har medvirket til en stabil stigning fra 2016 og frem. Dette 

tydeliggøres også af bruttoavancen der fra 2014-2019 er steget fra 30,45% til 32,13%, og at vareforbruget 

alene fra 2015-2016 faldt med 3,24%-point. Den generelle udvikling kan forklares med at samtlige 

omkostningsposter er steget proportionelt mindre end driftsoverskuddet, hvilket især gør sig gældende for 

andre eksterne omkostninger.  

Tabel 10: Bruttoavance og omkostninger i % af omsætningen 2014-2019.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 
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I 2019 oplever koncernen dog en mindre nedgang i indtjeningsevnen fra 11,4% til 10,6%. Faldet på de 0,9%-

point skyldes en proportionelt højere stigning i vareforbruget og personaleomkostninger sammenlignet 

med året forinden. Vareforbruget er steget fra at udgøre 49,27% af nettoomsætningen til i 2019 at udgøre 

50,59% af omsætningen hvor personaleomkostninger i 2019 oplever en stigning på 0,39%-point. Faldet i 

bruttoavancen medfører at resultatet for året i 2019 er på samme niveau som for 2018 selvom 

omsætningen er steget med 6,87% jf. tabel 5.   

Af tabel 8 fremgår overskudsgraderne fra Bestsellers Peer Group. Det kan heraf aflæses at både Inditex og 

H&M i samme regnskabsperiode, modsat Bestseller, har oplevet en nedgang i overskudsgraden. Både H&M 

og Inditex kan betegnes som markedsledere, og har i perioden 2014-2016 begge haft overskudsgrader på 

over 15%. Bestseller har dermed indledningsvis ikke haft ligeså god en indtjeningsevne som sine nærmeste 

konkurrenter, men er efterfølgende kommet efter den negative udvikling. I perioden fra 2014-2019 er 

H&M’s overskudsgrad faldet fra 17,47% til 7,61%. Ligeledes er Inditex’ overskudsgrad faldet fra 19,65% til 

16,99%. Vurderingen på denne baggrund er at Bestseller i perioden fra 2016-2019 har formået at 

omkostningsoptimere i en grad der har gjort at koncernen er blevet mere profitable end H&M. Inditex 

fastholder, trods nedgangen i indtjeningsevnen, sin markedsleder position med en overskudsgrad der er 

væsentligt højere end sine konkurrenter.  

10.3.4 Aktivernes Omsætningshastighed (AOH) 

Aktivernes omsætningshastighed er det andet nøgletal der kan forklare den bagvedliggende udvikling af 

ROIC. Som andet led i dekomponeringen af ROIC belyses Bestsellers evne til at skabe omsætning på 

baggrund af sin investerede kapital eller nettodriftsaktiver. Formlen for aktivernes omsætningshastighed 

kan beregnes således:  

𝐴𝑂𝐻 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 
  

Tabel 11: Dekomponering af AOH.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

AOH er i regnskabsperioden faldet drastisk fra 5,48 til 3,19. Bestsellers evne til at skabe omsætning på 

baggrund af den investerede kapital er dermed umiddelbart blevet forringet og medførte i 2019 at der blev 

skabt 3,19 kroners omsætning pr. investerede krone. Samme udvikling kan også aflæses af den inverse-
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omsætningshastighed der er steget fra 0,18 – 0,31, hvilket næste er en fordobling. Bestseller har 

overordnet set forhøjet deres kapitalbinding og generer nu 1 krones omsætning for hver 0,31øre der 

investeres.  

Der foreligger dog en bagvedliggende forklaring på den indledningsvise halvering af 

omsætningshastigheden fra 2014 til 2015. I samme periode opkøbte koncernen dagligvarebutikken Normal 

og opnåede i den forbindelse en ejerandel på ca. 47%. Opkøbet vurderes at være en delvis forklaring på 

stigningen i posten kapitalandele i associerede virksomheder, som ligeledes har medført en væsentlig 

stigning i den investerede kapital. Den drastiske stigning i den investerede kapital har påvirket 

omsætningshastigheden i en negativ retning idet omsætningen i samme periode ikke er steget tilsvarende. 

Fra 2015-2016 stiger den investerede kapital yderligere fra DKK 7.547mia. til 8.778mia. jf. tabel 11. Årsagen 

hertil skyldes en forøgelse af ejerandelen i Normal til mellem 66-76%95. Dette understøttes også af at 

posten kapitalandele i associerede virksomheder falder til 0, mens posten kapitalandele i 

dattervirksomheder stiger drastisk. Niveauet for AOH normaliseres i 2017, som følge af at langt de fleste 

investeringer, der ikke er relaterede til Bestseller-koncernen, i stedet udskilles og overtages af Anders Holch 

Povlsens bagvedliggende selskab Heartland A/S96.  

Det anførte fald i aktivernes omsætningshastighed i 2015 og 2016 tilskrives dermed opkøbene og de 

organisatoriske ændringer, og omsætningshastigheden vurderes på denne baggrund at have været i et 

niveau der minder om året forinden. Det efterfølgende fald fra 2018 til 2019 skyldes hovedsageligt en 

stigning i tilgodehavender samt en minimering af gældsposter relateret til tilknyttede virksomheder. 

Tabel 12: Udvikling i aktivernes omsætningshastighed 2014-2019: Peer Group Sammenligning.  

 

Kilde: Egen tilvirkning & Worldscope 

Den bærende faktor for Bestseller har været koncernens høje omsætningshastighed der i gennemsnit har 

ligget på 3,70 sammenlignet med Inditex og H&Ms gennemsnitlige omsætningshastigheder på hhv. 1,44 og 

2,30. I den samlede periode har koncernen, trods sine udsving, konstant ligget over sine konkurrenter. For 

branchen generelt er høje omsætningshastighed kendetegnende da kapitalbinding er lav som følge af at 

produktionen som oftest er outsourcet. For Bestseller udgør kapitalbindingen i bygninger, anlæg mv. ca. 

 
95 https://branchebladettoj.dk/brancheprofil/anders-holch-povlsen-oeger-ejerandel/ 
96https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-udskiller-investeringer-fra-bestseller 

https://branchebladettoj.dk/brancheprofil/anders-holch-povlsen-oeger-ejerandel/
https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-udskiller-investeringer-fra-bestseller
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18% af de samlede aktiver. Den lave kapitalbinding bidrager til en højere omsætningshastighed og giver 

samtidig Bestseller mere fleksibel kapitalstyring idet de lejer frem for at eje. Koncernens forbedrede 

indtjeningsevne pr. omsatte krone kombineret med en fortsættende god evne til at skabe meromsætning 

forklarer hvorfor Bestseller i perioden også har forbedret sin forrentning af deres investerede kapital.  

10.3.5 Finansiel gearing (FK/EK) & SPREAD 

Virksomhedens FGEAR og SPREAD er modsat de øvrige nøgletal ikke direkte driftsrelaterede, men benyttes 

til at belyse kapitalstrukturens påvirkning af ROE. FGEAR består nærmere specifikt af forholdet mellem 

nettofinansielle forpligtelser samt egenkapitalen og måler derigennem hvor stor en del af den investerede 

kapital der er finansieret med fremmedkapital. Med undtagelse af 2019 er det således, at Bestsellers 

finansielle aktiver overstiger deres finansielle forpligter hvorved de i stedet opnår netto finansielle aktiver 

(NFA). For perioden 2014-2018 betyder dette at FGEAR i stedet udtrykker hvor stor en andel af 

egenkapitalen der er investeret i finansielle aktiver fremfor driften. FGEAR beregnes således:  

𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 (𝑁𝐹𝐹)

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛 (𝐸𝐾)
 

Da netto finansielle aktiver kan anses som værende en alternativ investering for Bestseller skal afkastet 

herpå holdes op mod ROIC. Med andre ord sammenlignes det procentvise afkast på driften (ROIC) med 

afkastet på de netto finansielle aktiver, som også kaldes RONFA. På denne måde kan det belyses hvorvidt 

RONFA er større, lig eller mindre end ROIC, og derigennem vurderes om placeringen af kapital i NFA 

påvirker ROE positivt eller negativt.  

Tabel 13: Dekomponering af FGEAR.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Af tabel 13 fremgår FGEAR og dekomponeringen heraf hvortil det er vigtigt at uddybe de bagvedliggende 

beregninger. Da det i analyseperioden varierer hvorvidt Bestseller opnår netto finansielle aktiver eller 

forpligtelser er sidstnævnte markeret med negativt fortegn i tabel 13. Som det fremgår af tabellen er 

FGEAR stødt stigende som følge af en større fremmedkapitalandel og er sågar negativ fra 2014-2018 

eftersom Bestseller i de nærværende år har haft NFA. Generelt set har Bestseller haft en lav gældsandel. I 

perioden opleves en positiv konsolidering af egenkapitalen som dog udlignes af at de netto finansielle 

forpligtelser stiger proportionalt mere. Gældsandelen er fortsættende lav i 2019 trods en markant stigning i 

gæld til kreditinstitutter med 386%. 
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En lav gældsandel kan have indflydelse på udgifter til fremmedkapitalen idet koncernens kreditrating har 

betydning for det renteniveau de tilbydes af deres finansielle partnere. Den høje egenkapitalandel 

minimere dermed de netto finansielle omkostninger og tilsikrer en god kreditrating, hvilket endegyldigt vil 

udmunde i et større SPREAD.  

Tabel 14: Dekomponering af SPREAD.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

SPREAD udtrykker forskellen mellem ROIC og lånerenten, dvs. SPREAD beregnes: 

𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 =  𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟 

, hvor r beregnes som 

 𝑟 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 (𝑁𝐹𝐹)

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 (𝑁𝐹𝑂)
 

Som beskrevet tidligere er RONFA et udtryk for det afkast der opnås gennem investeringen i netto 

finansielle aktiver. For at simplificere beregningen er samme formel for lånerenten også benyttet for 

RONFA. For Bestseller vil det for regnskabsårene 2014-2018 gøre sig gældende at RONFA skal fratrækkes 

ROIC hvorfor formlen for SPREAD her omskrives til: 

𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 =  𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑅𝑂𝑁𝐹𝐴 

Et positivt SPREAD mellem ROIC og lånerenten er positivt da dette er et udtryk for at Bestseller tjener på 

sine lånte midler. For 2019 gør dette sig gældende med et positivt SPREAD på 20,4%, hvilket betyder at den 

finansielle struktur har positiv indvirkning på ROE. For de øvrige regnskabsårene 2014, 17’ og 18’ reducerer 

det positive SPREAD egenkapitalforrentning. Dette skyldes, at Bestseller har investeret en del af sin kapital i 

de finansielle aktiver, som giver et ringere afkast, end hvis koncernen i stedet havde investeret kapitalen i 

driften. I 2017 ses det eksempelvis at koncernen har forrentet NFA med 0,5% hvorimod kapitalen der er 

investeret i driften er blevet forrentet med 28,1%. FGEAR stiger i 2019 som følge af en markant 

gældsoptagelse og anses som en tilpasning at kapitalstrukturen med henblik på at opnå større skattefordel 

og på den måde forbedre ROE. For regnskabsåret 2015 har det været en god forretning at investere i de 

finansielle aktiver idet forrentningen heraf har været bedre end for driften. For regnskabsåret 2016 ses det 

at koncernen har haft netto finansielle omkostninger trods sin lave gældsandel. Dette påviser at NFO ikke 

alene udgøres af rentebetalinger, hvilket betyder at lånerenten, især i 2016, ikke er retvisende. 
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10.3.6 Egenkapitalforrentning (ROE) 

ROE måler virksomhedens samlede rentabilitet på dens egenkapital og dermed investorernes samlede 

afkast på deres investering i virksomheden. ROE er todelt og består hhv. af forrentningen af 

driftsaktiviteten, dvs. ROIC, samt finansieringsaktiviteten bestående af FGEAR x SPREAD. Dette udtrykkes 

også ved formlen for ROE:  

𝑅𝑂𝐸 =  𝑅𝑂𝐼𝐶 +  (𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 𝑥 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷) 

Tabel 15: Bestsellers Rentabilitet 2014-2019.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

I regnskabsperioden har egenkapitalforretningen udviklet sig ganske positivt fra 14,56% til 26,66%. 

Forklaringen bag udviklingen for egenkapitalforrentningen findes ved dekomponeringen af drifts -og 

finansieringsaktiverne som er blevet analyseret i de forrige afsnit. For Bestseller ses det at forrentningen af 

driften har været ganske positiv fra 2017 hvor ROIC har ligget på et pænt niveau mellem 23,7% til 28,1%. 

Dette har medvirket til en bedre forrentning af egenkapitalen, hvilket også er årsagen til at ROE har fulgt 

stigningen i ROIC. I samme periode har SPREAD værende faldende, hvilket i 2017 og 2018 har haft en 

positiv effekt på ROE. Årsagen hertil er at forskellen mellem driftsforrentningen og afkastet på de netto 

finansielle aktiver er formindsket, hvilket endvidere skyldes at afkastet på NFA er steget. I 2019 

gennemfører Bestseller en ændring i kapitalstrukturen og optager mere gæld hvorved et stigende SPREAD 

anses som positivt. Finansieringsaktiviteternes påvirkning af ROE kommer til udtryk i regnskabsåret 

2018/19 idet ROE kun falder med 1,49%-point trods et fald på 8,5%-point i ROIC. Den negative påvirkning af 

kapitalstrukturen ses ligeledes ved at ROIC > ROE i regnskabsårene 2014, 2016, 2017 og 2018. Det kan med 

baggrund i dette udledes at en højere gearing, alt andet lige, ville medføre en højere ROE.  

Tabel 16: Udvikling i egenkapitalens forrentning: Peer Group Sammenligning (i %).  

 

Kilde: Egen tilvirkning & Worldscope. 
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For at vurdere om niveauet for ROE er tilfredsstillende er det nødvendigt at sammenligne med øvrige 

aktører i branchen. Dertil afhænger tilfredsheden med niveauet for egenkapitalens forrentning af den 

enkelte investors afkastkrav og mulighed for alternative investeringer. Koncernen har i perioden fra 2014-

2016 været markant ringere til at forrente deres kapital end deres nærmeste konkurrenter. Udviklingen har 

dog fra 2017-2019 været mere positiv og påviser at Bestseller, modsat sine konkurrenter, har formået at 

forbedre sin ROE. Med baggrund i Peer Group sammenligning kan det konkluderes at Bestseller har 

formået at hæve deres egenkapitalforrentning til et tilfredsstillende niveau. 

10.4 Konklusion på finansiel analyse 

Bestsellers omsætning har oplevet en pæn vækst i perioden fra 2014-2019 hvor væksten især har været 

drevet at udviklingen på markederne uden for Europa. Det Europæiske marked har sideløbende fungeret 

som en cashcow med stabile vækstrater. Den markante omsætningsvækst for markederne uden for Europa 

tegner et billede af at det fremadrettet vil være dette markedssegment der skal tilsikre en fortsat positiv 

udvikling. ROIC har været svingende og er i perioden faldet minimalt til 23,7% i 2019. Udvikling skyldes en 

faldende omsætningshastighed, som dog udlignes af en forbedret overskudsgrad. Koncernen har formået 

at forøge omsætningen samt indtjeningsevnen herpå og vurderes at ligge på et niveau der er 

tilfredsstillende for en aktør i Fast-Fashion branchen. Dette understøttes også af at Bestseller har opnået en 

tilsvarende indtjeningsevne og en højere omsætningshastighed end sin Peer Group. Introduktionen af Fit-

for-Fight konkluderes at have haft en stor betydning for koncernens fremgang.  

Bestsellers egenkapitalbaserede kapitalstruktur har i indeværende periode hovedsageligt været en hæmsko 

og har været medvirkende til en lav ROE i de første regnskabsår. Ved at tilpasse kapitalstrukturen gennem 

en højere gældsoptagelse kan SPREAD forbedres yderligere fremadrettet da ROE hovedsageligt har været 

drevet af den positive forrentning af driften. Koncernen har generelt en lav gældsætning, som dog har 

været stødt stigende i regnskabsperioden. Den stigende gældsætning kan muligvis forklares med en relativ 

nem adgang til fremmedkapital idet koncern har haft en høj egenkapitalandel og derigennem en god 

kreditrating. Høj egenkapitalandel og en billig adgang til fremmedkapital kan også forklare hvorfor 

Bestseller ikke tidligere har haft incitament til at børsnotere sig. Egenkapitalforrentningen har gennemgået 

en markant stigning fra 14,56% til 26,66% i perioden. Årsagen hertil er den vellykkede 

omkostningstilpasning der har forbedret driftsforrentningen samt den sideløbende tilpasning af 

kapitalstrukturen. Den stigende gearing og fortsættende forbedring af indtjeningsevnen har betydet at 

Bestseller har opnået en tilfredsstillende egenkapitalforrentning sammenlignet med sine nærmeste 

konkurrenter. Overordnet set kan det konkluderes at Bestsellers evne til at skabe værdi har udviklet sig 

positivt gennem de seneste seks regnskabsår og at koncernens performance matcher konkurrenternes.  
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11. Budgettering 

I de forrige afsnit er de finansielle -og ikke finansielle værdidrivere blevet belyst og vil nu inddrages i 

indeværende afsnit. Følgende afsnit vil indeholde budgetteringen for værdiansættelsen og vil uddybe 

valgene og begrundelserne for de estimeringer der foretages. Eftersom Fast-Fashion branchen er præget af 

konstant udvikling og skiftende trends er der blevet valgt en budgetperiode på 5 år. Det vurderes at en 

længere budgetperiode vil udvande validiteten i budgetteringen. Efter den 5-årige budgetperiode 

fastsættes der for de finansielle vækstdrivere en konstant vækstrate i terminalleddet. For yderligere at 

tilsikre en så retvisende værdiansættelse af Bestseller som muligt vil budgetteringen inddeles i to scenarier. 

Inddelingen i scenarier sker som en direkte konsekvens af Covid-19 og de økonomiske følger epidemien vil 

have for Bestseller. Det anerkendes at en præcis estimering vil være udfordrende, men det vurderes 

nødvendigt at forholde sig til virkeligheden og inddrage den i værdiansættelsen. De to scenarier vil bestå af 

et normal-scenarie samt et Covid-19 scenarie hvor værdien af de to scenarier til sidst vil sammenholdes i 

konklusionen. Normal-scenariet vil ved budgetteringen af omsætningen involvere Bestsellers egen 

inddeling af deres markeder; Danmark, Europa og Resten af verden. Det samme vil ikke gøre sig gældende 

for Covid-19 scenariet idet en estimering på delmarkederne vil blive for omfattende og yderligere 

komplekst at estimere. Epidemiens indvirkning vil dermed kommenteres generelt og inddrager ikke de 

enkelte landes og markeders håndtering af krisen samt dennes eventuelle påvirkning.  

11.1 Omsætningsvækst: Generelt 

Væksten i BNP på globalt plan er stagnerende, hvilket også gør sig gældende for delmarkederne som 

Bestseller operer på. Fremadrettet forventes omsætningsvæksten generelt at falde som følge af den 

generelle nedbremsning i den globale økonomi. Bestsellers kendskabsgrad og ”familiebrand”, kompetente 

ledelse, evne til at fastholde dygtige medarbejdere og deres tilhørende innovationsevne, samt koncernens 

unikke markedsposition hos onlineudbyderne vil overordnet bidrage til en stigende omsætningsvækst i 

budgetperioden. Overflytningen af koncernens opkøb til Heartland A/S bevirker ligeledes at Bestseller 

opnår en unik markedsposition overfor den nye digitale forbruger uden at overtage nogen aktiviteter, 

aktiver eller forpligtelser. Den budgetterede omsætningsvækst for vil overordnet set ligge lavere end 

niveauet for regnskabsårene 2018-201997.  

 

 
97 Se Excel Bilag: ”Værdi – Norm. Scenarie” – Nøgletal i budgetperioden.    
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11.1.1 Omsætningsvækst: Danmark 

Det danske marked er det mest velkonsoliderede og forventes af denne årsag også at være det marked der 

bringer færrest vækstmuligheder. I regnskabsperioden er markedet blevet det mindste af de tre 

delmarkeder målt på omsætningen, hvilket skyldes at den historiske omsætningsvækst kun har været 

marginalt stigende i perioden. Sammenholdt med de øvrige markeder har Bestsellers vækst på det danske 

marked gennemsnitligt været det laveste med en vækstrate på 1,4% hvor Europa og Resten af verden har 

haft en gennemsnitlig vækstrate på hhv. 6,4% og 14,8%.  Den underliggende markedsvækst har fra 2014-

2018 i gennemsnit ligget på 1,8%98 og forventes at falde til 1,3% frem mod 202399. Bestseller har på 

indeværende marked, med undtagelses af 2018 og 2019, ligget under markedsvæksten.  

Den lave vækstrate skyldes til dels at koncernen har haft fokus rettet mod de større europæiske markeder 

samt markederne uden for Europa bestående af bl.a. USA, Canada og Mellemøsten. Dertil har opkøbet af 

Stylepit, som hovedsageligt henvender sig til det danske og svenske marked, ikke haft den ønskede succes. 

Onlineportalen presses af de større onlineudbydere og har et fortsættende millionunderskud i 2019100. 

Omvendt ventes det at en strategiomlægning for Only, der har i alt 78-butikker i Danmark, med fokus på 

salg til piger og kvinder at bidrage positivt eftersom salget af kvindetøj udgør 56% af det danske 

tøjmarked101. 

Tabel 17: Budgetteret omsætningsvækst – Danmark.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Den nylige positive udvikling og strategiomlægning bevirker at omsætningsvæksten i budgetperioden for 

det danske marked fortsat forventes at være over den underliggende markedsvækst. Omsætningsvæksten 

på 18,4% i 2019 var ekstraordinært højt og vil i budgetperioden falde til et niveau der i højere grad er lig 

markedsvæksten jf. tabel 17.  

11.1.2 Omsætningsvækst: Europa 

Det Europæiske marked fungerer som Bestsellers stabile vækstdriver samtidig med at markedet også er 

koncernens største målt på omsætning. Som tidligere belyst har markedsvæksten i Europa for perioden fra 

2013-2017 i gennemsnit været på et minimalt niveau på 2,8%, og forventes de kommende to år at være let 

stigende med en vækst på 3,4-3,5% pr. år. Omsætningsvæksten har i perioden været meget stabil med en 

 
98 Apparel Retail in Denmark, Februar 2020 (www.marketline.com): Side 9 
99 Apparel Retail in Denmark, Februar 2020 (www.marketline.com): Side 13 
100 https://lasso.dk/firmaer/25286510/stylepitcom-as  
101 Apparel Retail in Denmark, Februar 2020 (www.marketline.com): Side 10 

https://lasso.dk/firmaer/25286510/stylepitcom-as
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gennemsnitlig vækst på 6,4%, og har ligget over markedsvæksten. For budgetårene forventes væksten at 

være fortsættende stabil som følge af at Bestseller har en god spredning på sine brands, er veletableret og 

har en stærk markedsposition samt muligheden for, vha. sine leverandører i Europa, at servicere både egne 

-og øvrige forhandleres butikker på markedet effektivt. Samtidig havde koncernen en forventning om at 

åbne yderligere 250 butikker i 2019102 samt udvide succesfulde eksisterende butikker til dobbelt størrelse i 

2020103.  

Tabel 18: Budgetteret omsætningsvækst – Europa.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Jf. tabel 18 vil væksten falde gennem budgetperioden og nå markedsvæksten på 3,5% i 2023. Herefter vil 

væksten falde yderligere og nå steady-state på 2,00%, som er estimeret på baggrund af en generelt 

faldende BNP -og markedsvækst.  

11.1.3 Omsætningsvækst: Resten af verden 

Den bærende vækstdriver for omsætningen i fremtiden forventes at være markederne uden for Europa. I 

regnskabsperioden er omsætningen næsten fordoblet og har haft en gennemsnitlig vækst på 14,8%. 

Samtidig har Bestseller sørget for en løbende justering af markederne hvor bl.a. Canada i 2015 blev 

konsolideret efter en kraftig ekspansion. Dertil afviklede koncernen i 2018 sine aktiviteter i Mellemøsten 

der i flere år havde bedrevet negative resultater. Denne afvikling vurderes også at være forklaringen på 

efterfølgende fald i 2019 hvor omsætningen gik tilbage med -13,8%. USA og Indien byder på spændende 

vækstmuligheder, men vil i løbet af budgetperioden modnes idet Bestseller allerede har være til stede på 

markederne i ca. 5 år104.  

Tabel 19: Budgetteret omsætningsvækst – Resten af verden.  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Da markedssegmentet har en bred geografisk spredning vil det være svært at kommentere på 

markedsvæksten hvorfor budgetperioden hovedsageligt vil baseres på Bestsellers historiske vækstrater. 

Vækstraterne for regnskabsårene 2018 og 2019 vurderes, jf. tabel 19, at være retvisende for det fremtidige 

 
102 https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-tjener-milliarder-men-salget-er-for-sloevt-jeg-er-ikke  
103 https://finans.dk/erhverv/ECE11799313/bestsellers-detailselskab-angriber-pressede-konkurrenter-i-
europa/?ctxref=ext  
104 https://branchebladettoj.dk/brands/bestseller-indtager-usa/  

https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-tjener-milliarder-men-salget-er-for-sloevt-jeg-er-ikke
https://finans.dk/erhverv/ECE11799313/bestsellers-detailselskab-angriber-pressede-konkurrenter-i-europa/?ctxref=ext
https://finans.dk/erhverv/ECE11799313/bestsellers-detailselskab-angriber-pressede-konkurrenter-i-europa/?ctxref=ext
https://branchebladettoj.dk/brands/bestseller-indtager-usa/
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vækstniveau da de øvrige regnskabsår har budt på ekstraordinære vækstrater med både positive og 

negative udsving.  

11.2 EBIT 

Bestseller har siden det dårlige regnskab i 2015 haft ekstra stort fokus på effektivisering og minimering af 

deres omkostninger. Det afspejles i bruttoavancen der i regnskabsperioden er steget jf. tabel 11. 

Personaleomkostningerne er faldet med 0,52% i perioden til trods for at antallet af medarbejdere er steget 

fra 14.514 til 19.393 i Danmark alene. EBIT-marginen er også steget fra 8,6% til 10,6% selvom tendensen 

hos Bestsellers Peer Group har været faldende. NOPAT-marginen er steget med 3% i perioden og påviser at 

koncernen har forbedret driften af deres kerneforretning. Det lave omkostningsniveau ventes at kunne 

bibeholdes i budgetperioden som følge af at Bestseller tilpasser deres effektive produktionsapparat 

gennem færre og bedre leverandøraftaler. Koncernen har dertil haft et fokus på at lukke og sammenlægge 

tabsgivende butikker, og lukkede alene i 2019 24 butikker på det europæiske marked. Denne konsolidering 

og tendens vil være fortsættende for de kommende regnskabsår105og vil fungere som en videreudvikling af 

Fit-for-Fight strategien106.  Samtidig kan koncernen gennem sit fokus på promovering ved influencers 

potentielt modarbejde kommende dårlige kollektioner der kan udmunde i et sløvt salg107. Korte 

beslutningsveje, færre principal-agent relaterede omkostninger samt indgående kendskab til 

kerneforrentningen er medvirkende faktorer til at ledelsen ventes at kunne fortsætte den positive tendens. 

Forbrugernes villighed til at betale en merpris for bæredygtige varer betyder ligeledes at Bestseller vil 

påvirkes mindre af de stigende omkostninger forbundet med den grønne omstilling.   

Tabel 19: Budgetteret EBIT-Margin.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Trods koncernens positive udgangspunkt vurderes det i fremtiden at EBIT-marginen vil være faldende i 

budgetperioden som følge af stigende omkostninger til grøn omstilling, produktudvikling samt tiltagende 

konkurrenceintensitet i branchen.  

 

 
105 https://finans.dk/erhverv/ECE11799313/bestsellers-detailselskab-angriber-pressede-konkurrenter-i-
europa/?ctxref=ext  
 
107 https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-tjener-milliarder-men-salget-er-for-sloevt-jeg-er-ikke 

https://finans.dk/erhverv/ECE11799313/bestsellers-detailselskab-angriber-pressede-konkurrenter-i-europa/?ctxref=ext
https://finans.dk/erhverv/ECE11799313/bestsellers-detailselskab-angriber-pressede-konkurrenter-i-europa/?ctxref=ext
https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-tjener-milliarder-men-salget-er-for-sloevt-jeg-er-ikke
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11.3 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

Aktivernes omsætningshastighed har været faldende i regnskabsperioden hvilket hovedsageligt skyldes 

opkøb og stigende tilgodehavender hos leverandørerne.  Fremadrettet forventes udsvingene at variere 

mindre idet fremtidige opkøb med stor sandsynlighed vil gennemføres gennem Heartland A/S og dermed 

ikke påvirker balancetallene for Bestseller A/S. Budgetteringen af aktivernes omsætningshastighed sker 

indirekte gennem en nærmere budgettering af koncernens anlægskapital, arbejdskapital samt 

driftsforpligtelser. På denne måde opnås et retvisende billede af koncernens nettodriftsaktiver i 

budgetperioden, og derigennem også en mere præcis estimering af aktivernes omsætningshastighed. 

Overordnet set vurderes det at omsætningshastigheden vil falde i takt med at koncernens aktiviteter 

vokser sig større. Med stigende aktivitet kommer naturlige konkurrenceparametre som stordriftsfordele i 

spil, men omvendt vil kommunikationen, og effektiviteten, på andre områder blive udfordret.  

11.3.1 Anlægsaktiver 

I takt med at Bestsellers omsætning er steget har der været tilsvarende behov for at udvide kapaciteten. 

Størstedelen af koncernens anlægsaktiver består af grunde og bygninger jf. tabel 20. I regnskabsperioden 

har koncernen i 2019 færdiggjort et nyt lager i Polen med 1.000 medarbejdere tilknyttet108. Dertil sikrede 

koncernen distributionen i Europa ved færdiggørelsen af et nyt logistikcenter i 2012109. Et nyt administrativt 

hovedsæde i Brande var tidligere på tegnebrættet, men er blevet udskudt på ubestemt tid.110 

Tabel 20: Anlægsaktiver i % af omsætningen.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

På baggrund af den nylige kapacitetsudvidelse samt udskydelsen af hovedsædeprojektet forventes der 

fremadrettet ikke tilsvarende ekstraordinære kapacitetsudvidelser. Anlægsaktivernes procentvise andel af 

omsætningen vurderes dermed at være stabil i budgetperioden jf. tabel 21.  

Tabel 21: Budgetteret anlægsaktiver i % af omsætningen.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 
108 https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-storsatser-bygger-kaempelager-med-1000-ansatte-i-polen  
109 https://dk.ramboll.com/projects/rdk/bestseller 
110 https://www.building-
supply.dk/article/view/697203/bestseller_saetter_planer_om_vesteuropas_hojeste_tarn_pa_pause  

https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-storsatser-bygger-kaempelager-med-1000-ansatte-i-polen
https://dk.ramboll.com/projects/rdk/bestseller
https://www.building-supply.dk/article/view/697203/bestseller_saetter_planer_om_vesteuropas_hojeste_tarn_pa_pause
https://www.building-supply.dk/article/view/697203/bestseller_saetter_planer_om_vesteuropas_hojeste_tarn_pa_pause
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11.3.2 Varebeholdning 

En stabil og lav varebeholdning er en af de største udfordringer aktører i Fast-Fashion branchen står over 

for. På ugentlig basis modtager koncernen ca. 6 millioner stykker tøj fra sine leverandører111, hvilket sætter 

store krav til afsætningen af disse. Miskalkuleret forecasting eller fejlslagne kollektioner kan medføre at 

Bestseller brænder inde med enorme mængder usælgelige varer. Varebeholdningen er i perioden steget jf. 

tabel 22, men har oplevet en positiv nedgang fra 2018-2019.  

Tabel 22: Varebeholdning i % af omsætningen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Bestseller har, som belyst i værdikædeanalysen, fokus på optimering af produktion gennem tætte 

samarbejdsaftaler med deres leverandører. Centraliseringen af koncernens distributionscentre er 

omkostningsbesparende, men kan medvirke til længere leveringsafstande -og tider til flere af markederne. 

Længere leveringsafstande bevirker mindre fleksibel lagertilpasning og dermed større varebeholdning.  

Tabel 23: Budgetteret varebeholdning i % af omsætningen.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Varebeholdningen vil i budgetperioden være tilsvarende svingene som i regnskabsperioden, men 

budgetteres til at stige til 13% i terminalperioden. Baggrunden for dette er Bestsellers logistiske opsætning 

samt at koncernen tidligere har oplevet problemer med nedbringelsen af varebeholdningen.  

11.3.3 Tilgodehavender 

Udviklingen i tilgodehavender i pct. af omsætningen har i perioden 2014-2019 været stødt stigende jf. tabel 

24. Baggrunden for denne udvikling skyldes hovedsageligt tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser samt 

tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder der sammen udgør størstedelen af Bestsellers 

tilgodehavender.  

 

 

 

 
111 https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-taler-ud-om-sin-personlige-kamp-for-at-redde 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-taler-ud-om-sin-personlige-kamp-for-at-redde


63 
Bestseller: En værdiansættelse af et familieejet selskab 
 

Tabel 24: Tilgodehavender i % af omsætningen.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Tilgodehavender er steget med 1,80% i perioden og udgør derfor en højere kreditrisiko for koncernen end 

tidligere. Hvorvidt stigningen skyldes forlænget kredittid som led i samarbejdet med Bestsellers eksterne 

forhandlere er uvist. Bestseller har dog en god risikospredning med mange debitorer spredt over flere 

markeder og risikoen er dermed fortsat relativ lav.  

Tabel 25: Budgetteret tilgodehavender i % af omsætningen.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Baseret på Bestsellers risikostyring, en mindre opbremsning i økonomien samt den historiske udvikling 

budgetteres et fald i tilgodehavender til 19,50% i terminalleddet.  

11.3.4 Driftsforpligtelser  

Driftsforpligtelser består af alle ikke rentebærende gældsposter der opstår gennem driften og fratrækkes 

driftsaktiver for at beregne en given virksomheds nettodriftsaktiver. I indeværende afsnit vil niveauet for 

driftsforpligtelser budgetteres eftersom indeværende post er den sidste der mangler for at kunne beregne 

Bestsellers budgetterede nettodriftsaktiver.  

Tabel 26: Driftsforpligtelser i % af omsætningen & største driftsrelaterede gældsposter.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Driftsforpligtelserne består hovedsageligt af posterne anden gæld, hensatte forpligtelser samt leverandører 

af varer og tjenesteydelser. Trods en stigning i førnævnte poster er driftsforpligtelserne procentvise andel 

af omsætningen faldet. Årsagen hertil er at driftsforpligtelserne i perioden har været relativt stabile, mens 

omsætningen fra 2014-2019 er steget 36,37%. Dertil var driftsforpligtelserne ekstraordinært høje i 2014-

2015 idet der blev udloddet store udbyttebetalinger. En forlængelse af Bestsellers kredittid over for sine 

leverandører vil være en stor fordel for koncernen idet det også vil forbedre deres AOH. 
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Tabel 27: Budgetterede driftsforpligtelser i % af omsætningen.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Baseret på den historiske udvikling budgetteres driftsforpligtelserne til at falde til 22% i terminalperioden.  

11.4 Netto finansielle indtægter  

Den historiske udvikling i Bestsellers nettofinansielle indtægter ses herunder af tabel 28. Det fremgår heraf, 

som også belyst tidligere, at Bestsellers finansielle indtægter overstiger deres finansielle omkostninger 

hvorfor koncernen har netto finansielle indtægter.  

Tabel 28: Nettofinansielle indtægter 2014-2019 i % af omsætningen.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Renteniveauet har de seneste år været faldende og er nået et attraktivt lavt niveau. Dertil forventes 

renteniveauet ikke at stige i de kommende år112, hvilket betyder at de finansielle omkostninger forventes at 

være relativt uændrede i budgetperioden. Det vurderes samtidig at Bestseller ikke vil udnytte det lave 

renteniveau til at funde sig fremadrettet. På baggrund af dette samt Bestsellers historiske gennemsnitlige 

indtægter i pct. af omsætningen budgetteres et tilsvarende niveau fremover. 

Tabel 29: Budgetteret nettofinansielle indtægter i % af omsætningen.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

11.5 Effektiv skattesats 

Den effektive skattesats har for Bestseller været drastisk faldende i regnskabsperioden, hvilket bl.a. skyldes 

folketingets ændring af selskabsskatten i 2013113. Lovændringen betød at selskabsskatten fra 2013-2016 

skulle reduceres til 22%. Udviklingen i den effektive skattesats for Bestseller fremgår herunder af tabel 30. 

Tabel 30: Udvikling i effektiv skattesats 2014-2019.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 
112 https://finans.dk/okonomi/ECE12051765/nationalbanken-venter-ogsaa-lave-renter-fremover-trods-
coronakrise/?ctxref=ext  
113 https://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L218/index.htm 

https://finans.dk/okonomi/ECE12051765/nationalbanken-venter-ogsaa-lave-renter-fremover-trods-coronakrise/?ctxref=ext
https://finans.dk/okonomi/ECE12051765/nationalbanken-venter-ogsaa-lave-renter-fremover-trods-coronakrise/?ctxref=ext
https://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L218/index.htm
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På baggrund af det faldende skattetryk samt at Bestseller agerer som en international virksomhed 

fastsættes den effektive skattesats til 24,02%. Selvom skattetrykket med stor sandsynlighed vil variere 

fastsættes skattesatsen til et fast niveau ud fra et enkelthedsprincip.   

11.6 Budgettering: Covid-19 Scenarie 

Covid-19 har for mange virksomheder enorme økonomiske konsekvenser og har i høj grad også påvirket 

Bestsellers første kvartal i 2020. For at udarbejde en retvisende budgettering for Covid-19 scenariet vil der 

hovedsageligt tages udgangspunkt i Anders Holch Povlsens egne forventninger til krisens betydning for 

koncernen. Selvom alle kalkulationer er baseret på skøn vurderes det at ledelsen i Bestseller har indgående 

kendskab til virksomheden og derigennem kan estimere de økonomiske konsekvenser relativ præcist. Idet 

den nuværende krisesituation er ulig tidligere kriser vurderes det at en 5-årig budgetperiode vil være 

forbundet med for store usikkerheder. Af denne årsag indregnes Covid-19s påvirkning alene i de to første 

budgetår hvorefter der de resterende budgetår tages udgangspunkt i den samme budgettering som for 

starten af Normal-scenariet.  Forventninger bygger på at finansielle kriser historisk set har ramt 

luksusmærkerne hårdere hvorfor krisen vil være mere skånsom ved Fast-Fashion branchen. Dertil har 

Bestseller en stærk værdikæde samt stordriftsfordele der efter genåbningen af butikker, grænser og lande 

med stor sandsynlighed vil muliggøre produktion til samme marginer som tidligere.   

Bestsellers omsætning er alene for marts måned faldet med 80% og salget foregår primært gennem 

koncernens online platforme. Fast-Fashion branchen, og derfor også Bestseller, er meget afhængig af at 

kunne afsætte sine 6-8 årlige kollektioner på bestemte tidspunkter af året, hvilket ved indeværende krise vil 

blive en enorm udfordring. Koncernen modtager i gennemsnit ca. 6 millioner stykker tøj pr. uge fra sine 

leverandører, som i øjeblikket ikke kan afsættes da alle 17.250 butikker i vesten er lukket på ubestemt tid. 

Ledelsens egen forventning er at koncernens størrelse om 12 måneder vil være reduceret med 20%. 

Samtidig er den generelle forventning til den danske og globale økonomi faldet drastisk. Alene i Danmark 

forventer finansministeriet at BNP vil falde med 3-6%114.  Omsætningsvæksten for 2020 og 2021 i Covid-19 

scenariet er baseret på følgende: 

Budgetår 2020: 

• 2 måneders alm. salg før udbruddet af Covid-19 i Europa 

• 8 måneders salg med indeks 65 sammenholdt med regnskabsåret for 2019115 

 
114 https://finanswatch.dk/Finansnyt/article12069725.ece 
115 https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-taler-ud-om-sin-personlige-kamp-for-at-redde 

https://finanswatch.dk/Finansnyt/article12069725.ece
https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-taler-ud-om-sin-personlige-kamp-for-at-redde
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• 2 måneders salg (april og marts måned) udelukkende med onlinesalg der, ifl. Anders Holch Povlsen, 

udgør ca. 12-14% af koncernens samlede salg116.  

Budgetår 2021: 

• Sammenlagt et fald på 20% i omsætningen i 2021 sammenlignet med regnskabsåret for 2019. 

Med udgangspunkt i dette falder omsætningen med -37,67% til DKK 16.093mia.117 for derefter at stige med 

28,34% til DKK 20.654mia. i 2021.  

Sideløbende med faldende salg oplever koncernen markante tab i netto resultatet. Fortsat stigende 

lageromkostninger og lavere bruttoavance på det tilbageværende salg er de primære drivere for den 

negative udvikling. Bestseller har, som følge af de mange ugentlige leveringer med nye varer, set sig 

nødsaget til at leje 1.000 containere og al lagerplads i Syd -og Sønderjylland. Da Epidemien spredte sig i 

Kina lukkede koncernen samtlige butikker og gennemlever nu, efter en delvis åbning af samfundet, at 

salget er faldet til indeks 65.118 Samme udgangspunkt vil med stor sandsynlighed gøre sig gældende ved 

åbningen af butikkerne i Europa. Bestsellers ejerandele i hhv. Zalando og ASOS modvirker tilbagegangen på 

salget i de fysiske butikker, men bruttoavancen er ligeledes faldet på onlinehandlen eftersom udbyderne 

har set sig nødsaget til at sælge med nedsatte priser. Alene i marts måned har koncernen tabt DKK 2,1mia. 

og forventer et tilsvarende tab for april måned. Som direkte konsekvens har Anders Holch Povlsen taget de 

nødvendige foranstaltninger ved at indskyde kapital i en størrelsesorden der svarer til koncernens seneste 

fem års overskud. De faste omkostninger for de 2.750 butikker som koncernen selv indestår for i Europa er 

samtidig uændrede og bevirker et endnu større tab.  

Tabel 30: Udvikling i nettoomsætning og årets resultat 2007-2012. 

 

Kilde: Bestsellers Regnskaber 2007-2012 & Egen tilvirkning. 

Da finanskrisen ramte i 2008 oplevede Bestseller også en væsentlig nedgang i årets resultat, men formåede 

alligevel at udnytte krisen til egen vinding. Omsætningen steg i de efterfølgende år meget drastisk da 

Bestseller gennemførte en omfattende udvidelse på baggrund af lave huslejepriser i Europa119.  EBIT og 

 
116 https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestsellerboss-kaster-milliarder-efter-nethandel  
117 Se bilag 14 – Forudsætninger for budgetperioden (Covid-19 scenariet)  
118 https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-taler-ud-om-sin-personlige-kamp-for-at-redde  
119 https://finans.dk/artikel/ECE4052034/Bestseller-vil-vinde-på-krisen/?ctxref=ext  

https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestsellerboss-kaster-milliarder-efter-nethandel
https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-taler-ud-om-sin-personlige-kamp-for-at-redde
https://finans.dk/artikel/ECE4052034/Bestseller-vil-vinde-på-krisen/?ctxref=ext
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årets resultat forventes ligeledes at falde i budgetårene 2020-2021 og budgetteringen er foretaget på 

baggrund af følgende: 

Budgetår 2020: 

• 2 måneders alm. indtjening før udbruddet af Covid-19 i Europa. 

• Koncernens forventede tab på i alt DKK 4,2mia. i marts og april måned realiseres. 

• En nulpunktsomsætning antages at være gældende for de resterende måneder hvorfor salget alene 

dækker koncernens omkostninger, men ikke bidrager til EBIT.  

Budgetår 2021: 

• Gennemsnit for EBIT-Margin for regnskabsårene 2015 og 2016, hvilket fungerer som en 

gennemsnitbetragtning af et normalt regnskabsår og et skuffende/omkostningsfuldt regnskabsår. 

Den bagvedliggende forklaring for budgettering af de øvrige poster for 2020-2021 fremgår af nedenstående 

figur.  

Figur 9: Ekstraordinære forudsætninger for Covid-19 scenariet.  

 

Kilde: Berlingske120 & Egen tilvirkning 

 
120 https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-taler-ud-om-sin-personlige-kamp-for-at-redde 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-taler-ud-om-sin-personlige-kamp-for-at-redde
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12. Værdiansættelse 

I de forrige afsnit er Bestsellers interne -og eksterne forhold, ejerstruktur, historiske nøgletal samt 

forventningerne til de kommende fem regnskabsår blevet analyseret og budgetteret. Det forrige afsnit er 

udarbejdet med henblik på at kunne beregne de frie cash flows i budgetperioden til brug ved 

værdiansættelsen. I de kommende afsnit vil modellerne til brugen af værdiansættelsen samt estimeringen 

af de nødvendige inputvariabler gennemgås. Der vil i følgende afsnit ikke udarbejdes særskilte 

inputvariabler for hhv. Normal -og Covid-19 scenariet eftersom dette vil blive for omfattende. På baggrund 

af dette vil værdien af Bestsellers egenkapital fastsættes hvorefter der afslutningsvis vil gennemføres en 

følsomhedsanalyse af de beregnede værdier. Der vil for de to opstillede scenarier ikke ændres i 

inputvariablerne  

12.1 DCF -og RIDO-modellen  

Den primære model der vil benyttes er den indirekte model, DCF-modellen, som vha. førnævnte fremtidige 

cash flows vil benyttes til at værdiansætte Bestsellers egenkapital og teoretiske markedsværdi. Derigennem 

tilsikres også besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålet ”Hvad er Bestsellers teoretiske markedsværdi ved 

anvendelsen af DCF-modellen?”.  

DCF-modellen inddeles overordnet set i to perioder: 

• Budgetperioden (2020-2024) 

• Terminalperioden (2025 - ∞) 

, og beregnes ved følgende formel: 

∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1+𝑤𝑎𝑐𝑐)
𝑇
𝑡=1  + 

𝐹𝐶𝐹𝑇+1

(𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶− 𝑔)(1+𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡 − 𝑁𝐹𝐹0 121 

Nutidsværdien af de to perioder beregnes ved at tilbagediskontere de beregnede cash flows med de 

vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, også kaldet WACC. Værdiansættelsen baseres derefter på 

nutidsværdien af Bestsellers fremtidige frie cash flow fratrukket markedsværdien af koncernens netto 

finansielle forpligtelser.   

For at tilsikre korrekt brug af DCF-modellen samt at resultatet er retvisende vil residualindkomstmodellen, 

også kaldet RIDO-modellen, benyttes som kontrolberegning. Baggrunden herfor er, at ved indsættelsen af 

de samme inputvariabler, vil modellerne påvise samme resultat:  

 
121 Sørensen, O. (2017). Regnskabsanalyse og værdiansættelse: En praktisk tilgang – Side 34 
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𝑁𝐷𝐴0 + ∑
𝑅𝐼𝐷𝑂𝑡

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡

𝑇

𝑡=1

+  
𝑅𝐼𝐷𝑂𝑇+1

(𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔)(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑇
− 𝑁𝐹𝐹0 122 

Ved RIDO-modellen beregnes residualindkomsten, dvs. den merværdi der skabes til ejer/investor udover 

det fastsatte afkastkrav. Merværdien tillægges Bestsellers budgetterede nettodriftsaktiver hvorefter 

markedsværdien af koncernens netto finansielle forpligtelser afslutningsvis fratrækkes.  

12.2 WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

WACC er udtryk for virksomhedens omkostning for kapitalfremskaffelse og er beregnet på baggrund af 

ejernes -og långivernes afkastkrav. I DCF-modellen fungerer WACC som diskonteringsrenten for de 

budgetterede cashflows, hvilket betyder at det frie cash flow tilbagediskonteres med de gennemsnitlige 

omkostninger relateret til finansieringen af driften.  

Formlen for WACC udtrykkes således:  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 
𝑉0

𝐸

𝑉0
𝐸𝑉 x 𝑟𝑒 + 

𝑉0
𝑁𝐹𝐹

𝑉𝐸𝑉  x 𝑟𝑔
123 

Hvor komponenterne af ovenstående formel har følgende betydning: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

𝑉0
𝐸 = markedsværdi af egenkapitalen 

𝑉0
𝑁𝐹𝐹 = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

𝑉0
𝐸𝑉 = markedsværdi af virksomheder (𝑊0

𝐸𝑉 = 𝑉0
𝐸 + 𝑉0

𝑁𝐹𝐹) 

𝑟𝑒 = ejernes afkastkrav 

𝑟𝑔 = lånerente efter skat / finansielle omkostninger efter skat 

Eftersom Bestseller ikke er børsnoteret kendes hverken markedsværdien af egenkapitalen eller 

virksomheden, hvorfor to komponenter i beregningen af WACC mangler. I fagudtryk benævnes dette 

cirkularitetsproblematikken eftersom virksomhedens markedsværdi ikke kan beregnes uden WACC og 

omvendt.  

For at undgå denne problematik beregnes der en estimeret markedsværdi gennem en relativ 

værdiansættelsesmodel124. I indeværende opgave benyttes den tidligere udvalgte Peer-Group, bestående 

af H&M og Inditex, samt Fast Retailing Ltd. Co. som grundlag for udvælgelsen af en passende EBITDA 

 
122 Sørensen, O. (2017). Regnskabsanalyse og værdiansættelse: En praktisk tilgang – Side 34 
123 Sørensen, O. (2017). Regnskabsanalyse og værdiansættelse: En praktisk tilgang – Side 332 
124 Sørensen, O. (2017). Regnskabsanalyse og værdiansættelse: En praktisk tilgang – Side 24 
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multiple125 og derigennem kapitalstruktur. Samme Peer Group vil benyttes til estimeringen af andre 

inputvariabler i det følgende afsnit.  

12.2.1 Kapitalstruktur 

For beregningen af WACC er en estimering af Bestsellers kapitalstruktur nødvendig. Da den finansielle 

gearing, beregnet i den finansielle analyse, er beregnet på bogførte værdier vil denne ikke være retvisende 

for koncernens reelle kapitalstruktur. Vha. førnævnte EBITDA-multiple kan den manglende markedsværdi 

af egenkapitalen estimeres hvorigennem kapitalstrukturen kan fastsættes126.  

12.3 Egenkapitalomkostninger (CAPM) 

Da omkostningsfordelingen er fundet, skal omkostningerne for hhv. egenkapitalen og fremmedkapitalen nu 

estimeres. Ejernes afkastkrav defineres som værende den risikopræmie ejerne/investorerne har til afkastet 

på deres investering og er den omkostning Bestseller har til fremskaffelsen af egenkapitalen. Ejeren 

forventer et merafkast på den kapital de har investeret i Bestseller idet de har påtaget sig en risiko. 

Alternativt kunne investoren have placeret sin kapital i den risikofrie rente og have fået et sikkert afkast. Til 

beregningen af afkastkravet benyttes CAPM, også kendt som Capital Asset Pricing Model. CAPM inddrager 

ikke usystematisk risiko da det antages at være bortdiversificeret.  

Formlen herfor er:  

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + β [E(𝑟𝑚) - 𝑟𝑓] 

, hvor komponenterne har følgende betydning: 

𝑟𝑒 = ejernes afkastkrav 

𝑟𝑓 = risikofri rente 

β = beta (systematisk risiko) 

E(𝑟𝑚) = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

E(𝑟𝑚) - 𝑟𝑓 = markedets risikopræmie  

12.3.1 Risikofri rente 

Den risikofrie rente er defineret som værende den alternative og sikre investering en investor kan placere 

sin kapital i. Teoretisk anses nulkuponobligationer som værende lig den risikofrie rente, hvilket muliggør 

benyttelsen af en obligation til fastsættelsen af renten. Normalt vis benyttes renten på den 10-årige danske 

 
125 Se bilag 15.1 og 15.2 
126 Se bilag 15.3 
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statsobligation da investeringen i denne anses som tilnærmelsesvis risikofri127. For fastsættelsen af den 

risikofrie rente er den 10-årige tyske statsobligation dog benyttet i stedet da Tyskland er Bestsellers største 

enkeltstående marked128. Dertil har den 10-årige tyske statsobligation den højeste kredit rating (AAA) og er 

den udenlandske obligation de danske investorer ejer fleste af129. 

Figur 10: Renteudvikling 10-årig Tysk statsobligation 

 

Kilde: Statista130 og Egen tilvirkning 

Som det fremgår af figur 10 har renten på den 10-årige tyske statsobligation været faldende i perioden 

1995-2019 fra 6,07% til -0,19%. Den gennemsnitlige rente har i perioden været 1,446%131 og vurderes som 

værende et retvisende statisk billede af renten idet det fremtidige renteniveau, og de tilhørende udsving, 

ikke kan forudsiges. Til sammenligning har den gennemsnitlige lånerente fra 2010-2020 for den 10-årige 

danske statsobligation ligget på 1,105%132.  

12.3.2 Beta 

Beta er måleenheden for den systematiske risiko der er ved investeringen i et givent aktiv. Den 

systematiske risiko er defineret som værende markedsspecifik risiko, og kan ikke bortdiversificeres gennem 

større spredning i en portefølje. Beta udtrykker dermed volatiteten af et aktiv over for større ændringer i 

markedet der påvirker samtlige virksomheder og ikke kun enkelte brancher eller markeder. Betaværdien 

 
127 Sørensen, O. (2017). Regnskabsanalyse og værdiansættelse: En praktisk tilgang – Side 43 
128 https://about.bestseller.com/our-offices/germany  
129http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Udenlandske%20porteføljeinvesteringer/Por
teføljeinvesteringer%2020190529.pdf  
130 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/275265/yield-of-ten-year-state-bonds-in-germany/  
131 Se bilag 16 
132 Se bilag 17 
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kan bl.a. estimeres på baggrund af den historiske samvariationen mellem et specifik aktivs afkast samt 

afkastet på en markedsportefølje133.  

Til brug ved den senere beregning af beta ses herunder en tolkning af betaværdien: 

β=0 Risikofri investering (Den risikofrie rente) 

0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

β=1 Investering med tilsvarende risiko som markedsporteføljen 

β>1 Investering med større risiko end markedsporteføljen  

Kilde: Ole Sørensen (2017)134 

Eftersom Bestseller ikke er et børsnoteret selskab er det ikke muligt at basere betaværdien på 

samvariationen mellem koncernens og en given markedsporteføljes historiske aktieafkast. Af denne årsag 

beregnes samvariationen mellem den udvalgte Peer Groups enkeltvise historiske aktieafkast og afkastet på 

S&P 500 hvorigennem en videre estimering af Bestsellers beta vil gennemføres. Markedsindekset vurderes 

som værende en retvisende markedsreference fremfor OMX C20-Indekset eftersom både Bestseller og den 

udvalgte Peer Group er internationale virksomheder.  

Tabel: 31: Beta og Adjusted Beta for Peer-Group.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Ved at sammenholde afkast-udsvingene for H&M, Inditex og Fast Retailing Co. Ltd. med afkastet-

udsvingene for S&P 500 i en periode fra 23.05.2001 – 23.03.2020 beregnes den gennemsnitlige betaværdi 

til 0,7542. En justering af Beta gennemføres herefter ud fra den teoretiske antagelse om at et aktivs reelle 

Beta over tid vil bevæge sig mod markedsgennemsnittet135. Den gennemsnitlige Adjusted Beta for den 

udvalgte Peer Group er herefter beregnet til 0,8362 og vil benyttes som den gældende Beta for Bestseller.  

Ved en efterrationalisering og tolkning af den beregnede Adjusted Beta kan det konstateres at 

investeringen i Bestseller har en lavere systematisk risiko end markedsindekset. Ud fra et common sense-

 
133 Sørensen, O. (2017). Regnskabsanalyse og værdiansættelse: En praktisk tilgang – Side 41 
134 Sørensen, O. (2017). Regnskabsanalyse og værdiansættelse: En praktisk tilgang – Side 41 
135 https://guides.lib.uwo.ca/bloomberg/equities      

https://guides.lib.uwo.ca/bloomberg/equities
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metodesynspunkt stemmer dette også overens med at Fast-Fashion branchen generelt påvirkes mindre 

end øvrige segmenter af tøjbranchen ved store konjunktursvingninger.  

12.3.3 Markedsrisikopræmie (MRP) 

En investors risikopræmie er defineret som det tidligere omtalte merafkast en investor forlanger som 

kompensation for den risiko vedkommende har påtaget sig ved at placere sine penge i virksomheden 

fremfor det risikofrie aktiv (10-årig tysk statsobligation). Estimeringen af risikopræmien er, ligesom de 

øvrige komponenter i CAPM-modellen, forbundet med en vis usikkerhed. I praksis estimerer flere 

konsulenthuse risikopræmien baseret på hvad en række investorer i gennemsnit bruger af risikopræmie. 

PwC estimerede i 2016 den gennemsnitlige MRP til 5,6%136.  Efterfølgende estimerede P. Fernandez i 2017 

den gennemsnitlige risikopræmie i Danmark til 6,07% på baggrund af svar fra 1.874 økonomer og 

professionelle investorer137. Spændet er bredt og varierer også alt efter hvilket land markedsrisikopræmien 

estimeres for, hvilket også kan ses af tabel 32.   

Tabel 32: Krav til forrentning af egenkapital i 2017 opdelt på risikofri rente og markedsrisikopræmie 

 

Kilde: Optimum Consulting, af Jens Wrang138 

I indeværende opgave benyttes et gennemsnit af de beregnede markedsrisikopræmier for Danmark, 

Tyskland samt USA, som er hhv. 6%, 5,7% og 5,6%139. Markedsrisikopræmien fastsættes på denne baggrund 

til 5,77% og vil benyttes i den senere beregning af ejernes afkastkrav.  

12.3.4 Ejernes afkastkrav  

Da samtlige parametre for CAPM-modellen i de forrige afsnit er blevet belyst kan ejernes afkastkrav nu 

beregnes: 

𝑟𝑒: 1,446% + (0,8362 𝑥 5,77%) = 6,268% 

Gennem ovenstående beregning kan det konkluderes at ejerne kræver et afkast på 6,268% for at investere 

i Bestseller.   

 
136 https://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf  
137 Fernandez, P. et al. (2017); Discount Rate (Risk-Free and Market Risk Premium) used for 41 countries in 2017: a 
survey; IESE working paper, April 2017.  
138 http://optimum-consulting.dk/wp-content/uploads/2018/06/Investorernes-forrentningskrav-Resultatet-af-P.-F.s-
2017-spørgeskemaundersøgelse-maj-2018.pdf  
139 P. Fernandez, Market Risk Premium and Risk-Free Rate Used for 69 Countries in 2019: A Survey – Side 3.  

https://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf
http://optimum-consulting.dk/wp-content/uploads/2018/06/Investorernes-forrentningskrav-Resultatet-af-P.-F.s-2017-spørgeskemaundersøgelse-maj-2018.pdf
http://optimum-consulting.dk/wp-content/uploads/2018/06/Investorernes-forrentningskrav-Resultatet-af-P.-F.s-2017-spørgeskemaundersøgelse-maj-2018.pdf
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12.4 Fremmedkapitalomkostningen  

For at beregningen af WACC kan afsluttes skal omkostningen på Bestsellers fremmedkapital fastsættes. 

Fremmedkapitalomkostningen defineres som den risikopræmie långiverne af fremmedkapitalen kræver af 

en given virksomhed og benævnes også som renten af virksomhedens finansielle forpligtelser efter skat, 

eller blot lånerenten.  

Da Bestseller i deres regnskaber ikke har oplyst lånerenten og ikke har opnået en offentlig tilgængelig kredit 

rating må lånerenten i stedet estimeres. Nærmere specifikt består lånerenten af den risikofrie rente samt 

et risikotillæg. Den risikofrie rente er tidligere estimeret til 1,446% hvorfor det alene er risikotillægget der 

skal beregnes. Formlen for lånerenten efter skat er således: 

𝑟𝑔 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠)(1 - 𝑡𝑠)140 

, hvor parametrene nærmere specifikt betegnes som følgende: 

𝑟𝑓 = risikofri rente 

rs = selskabsspecifikt risikotillæg 

ts = selskabsskatteprocent 

Da en decideret rating ikke foreligger gennemføres der i stedet en såkaldt syntetisk rating af Bestseller141.  

Den syntetiske rating baseres på Bestsellers rentedækningsgrad, dvs. deres evne til at dække sine 

finansielle omkostninger og beregnes ved:  
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝐸𝐵𝐼𝑇
.  

Rentedækningsgraden er for regnskabsåret 2019 beregnet til 14,92142 og bevirker, ifølge modellen udviklet 

af Aswath Damodaran143, at Bestsellers syntetiske rating bliver AAA. På denne baggrund fastsættes det 

selskabsspecifikke risikotillæg til 0,75%. Eftersom skattesatsen tidligere er blevet fastsat til 24,02% 

foreligger nu alle parametre hvorfor lånerenten kan beregnes herunder: 

𝑟𝑔 = (1,446% + 0,75%) ∗ (1 − 0,2402) = 1,669% 

Selvom en vurdering baseret på Bestsellers egne oplysninger eller lånehistorik ville være at foretrække 

vurderes lånerenten på 1,669% at være retvisende.  

 
140 Sørensen, O. (2017). Regnskabsanalyse og værdiansættelse: En praktisk tilgang – Side 43 
141 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/valquestions/syntrating.htm 
142 Se bilag 18 
143 Se bilag 19 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/valquestions/syntrating.htm
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12.5 Fastsættelse af WACC 

Da alle nødvendige faktorer er estimeret kan WACC nu beregnes ved indsættelsen af førnævnte faktorer i 

formlen. WACC beregnes dermed til 6,173053% uden justeringen for cirkularitetsproblematikken. Gennem 

den iterative proces genberegnes WACC, kapitalstrukturen og markedsværdierne således at de stemmer 

overens144. På baggrund af dette beregnes til 6,154695% jf. beregningen herunder: 

𝑾𝑨𝑪𝑪 =  
𝟒𝟎.𝟑𝟐𝟗,𝟒𝟒

𝟒𝟏.𝟑𝟒𝟔,𝟗𝟗
 𝒙 𝟔, 𝟐𝟔𝟖% +

𝟏𝟎𝟏𝟕,𝟓𝟓

𝟒𝟏.𝟑𝟒𝟔,𝟗𝟗 
 𝒙 𝟏, 𝟔𝟔𝟗% = 𝟔, 𝟏𝟓𝟒𝟔𝟗𝟔% 

12.6 Vækstraten i terminalperioden (Gordons vækstrate) 

I opgaven er vækstraten i terminalperioden fastsat til 2% med afsæt i at den globale vækst i BNP i 2020 er 

faldet til 2,9%, og at denne tendens vurderes at være fortsættende. Sammenhængen mellem Bestseller og 

den bagvedliggende økonomiske udvikling bevirker at der nedjusteres med 0,9% for at imødekomme at 

vækstraten fra 2025 og fremover ikke vil være lig det nuværende vækstniveau. 

12.7 Værdiansættelse – DCF & RIDO 

Idet diskonteringsrenten (WACC) er beregnet kan den endelig værdiansættelse af Bestseller som helhed og 

egenkapitalen gennemføres.  

Af tabel 33 fremgår værdiansættelsen ved hhv. DCF -og RIDO-modellen for normal-scenariet. Både det frie 

cash flow og residualindkomsten i hhv. budget -og terminalperioden er beregnet i nutidsværdi ved 

tilbagediskonteringen med WACC. En specifikation af beregningen fremgår af bilag 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 Se bilag 20 
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Tabel 33: Værdiansættelse DCF & RIDO ved Normal-scenariet.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Bestsellers teoretiske markedsværdi pr. 31.07.2019 fastsættes på baggrund af begge modeller til DKK 

41.346.990.000. Værdien af egenkapitalen estimeres ligeledes pr. 31.07.2019 til DKK 40.329.440.000. 

Værdiansættelsen er baseret på absolutte tal, hvilket betyder at der tages forbehold for 

minoritetsinteressernes andel i egenkapitalen. Såfremt Bestseller havde været børsnoteret havde det 

været nærtliggende at sammenligne resultatet af indeværende teoretiske markedsværdi med koncernens 

egentlige markedsværdi. Da dette ikke er muligt vil P/E for Bestseller, Inditex og H&M i stedet 

sammenlignes. På baggrund af værdiansættelsen er Bestsellers P/E beregnet til 19,45, hvilket er lavere 

sammenholdt med Inditex og H&M hvis P/E ratio er hhv. 22,00 og 22,80.  Den beregnede teoretiske 

markedsværdi må dog, udover P/E sammenligningen, stå alene idet hverken markedet eller anden faglig 

og/eller akademisk litteratur forholder sig til Bestsellers værdi.  

Ved implementeringen af forudsætningerne for Covid-19 scenariet kan værdiansættelsen også 

gennemføres ved brugen af WACC. Jf. bilag 22 beregnes værdien af Bestseller i dette scenarie til DKK 

31.859.310.000 hvoraf markedsværdien af egenkapitalen estimeres til DKK 30.841.760.000. 
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Tabel 34: Sammenligning af værdi ved normal -og Covid-19 værdiansættelsesscenarierne 

 

Følgevirkningen af Covid-19 vil jf. tabel 34 være at Bestsellers markedsværdi nedjusteres med DKK -

9.487.680.000, hvilket er et fald i markedsværdien på ca. 22,95%. Den estimerede påvirkning er dog 

forbundet med store usikkerheder eftersom det er uvist hvor længe Covid-19 vil holde landegrænser og 

økonomien lukket. Ved normal-scenariet er overgangen til ejerstruktur 1 fortsat det mest 

anbefalingsværdige. Overgangen vil dog være mere attraktiv såfremt Bestseller før børsnoteringen laver en 

aktieudvidelse af den eksisterende aktiestock på 220.000 stk.145 og herefter går på markedet med både 

eksisterende og nye udstedte aktier. Det findes sandsynligt at investorerne vil betale en merpris for 

aktierne når kapitaltilførslen sker direkte til virksomheden. Overgangen til ejerstruktur 1 vil dermed betyde 

at Bestsellers markedsværdi vurderes at ville være højere end den beregnede teoretiske markedsværdi på 

DKK 41.346.990.000.  

12.8 Følsomhedsanalyse 

Værdiansættelse i forrige afsnit er baseret på en estimering af diverse input ved budgetteringen samt 

fastsættelsen af egen -og fremmedkapitalomkostningen. Disse input estimeres ved brugen af skønnede 

forudsætninger fra den strategiske -og finansielle analyse samt subjektive vurderinger og tolkninger. En 

følsomhedsanalyse er dermed nødvendig for at illustrere kritikken samt usikkerhederne ved brugen af DCF-

modellen. Som det fremgår af tabel 33 udgør nutidsværdien i terminalperioden mellem 75-80% af 

 
145 Bestseller A/S – Årsregnskab 2018, Side 34.  
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Bestsellers samlede markedsværdi. Terminalværdiens betydning højner dermed sandsynligheden for at 

minimale budgetteringsfejl efter budgetperioden kan få stor betydning for den samlede markedsværdi.  

Ved udarbejdelsen af følsomhedsanalysen tages der udgangspunkt i ændringen af parametrene WACC og 

omsætningsvæksten i terminalperioden.  

Tabel 35: Følsomhedsanalyse ved ændring af omsætningsvæksten i terminalperioden og WACC. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Af tabel 35 kan især to af de beregnede markedsværdier illustrerer sårbarheden ved DCF-modellen. Ved en 

ændring i WACC og omsætningsvæksten på +- 1% fås markedsværdierne DKK 73.404.770.000 og DKK 

29.996.440.000 i yderpunkterne. Dette er en stigning/fald i markedsværdien på +77,53% og -27,45%. Alene 

ved en justering i WACC med +1% ændres markedsværdien med -19,08%. Ændringerne i WACC kan 

forklares med ændringerne i de bagvedliggende input bestående af beta, kapitalstrukturen, 

fremmedkapitalomkostningen mv. Det kan konkluderes, jf. tabel 35, at minimale ændringer i 

forudsætninger for terminalperioden og WACC vil give store udsving i markedsværdien.  

13. Konklusion 

Formålet med indeværende opgave har været at besvare underspørgsmålene for derigennem at besvare 

opgavens hovedspørgsmål: ”Hvad er Bestseller A/S’ teoretiske markedsværdi ved en potentiel 

børsnotering?”. 

Ved værdiansættelsen af Bestseller har der været et særligt fokus på problemstillingen om hvorvidt ejer -og 

ledelsesstruktur generelt har betydning for en virksomheds performance og dermed også den 

markedsværdi Bestseller ville få ved en børsnotering. Ved analysen kunne det påvises at familieejede 

virksomheder, ifølge Anderson & Reeb (2003), generelt performer tilsvarende eller bedre end børsnoterede 

selskaber trods de fordele der associeres med at være et børsnoteret selskab. Hvad ejerstrukturen og den 

tilhørende værdiforøgelse angår, så blev de udslagsgivende faktorer belyst som værende forskelligheden i 
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beslutningsincitamenter for ledelsen, forekomsten og omkostningerne ved principal-agent problematikker 

samt det generelle behov for Corporate Governance hvorved ejerstruktur 2 på denne baggrund kunne 

konkluderes at være den mest favorable. Forholdene omkring børsnoteringen blev påvist gennem analysen 

af Laura Ashley Plc’s og Inditex’ børsintroduktion. Med afsæt i dette kunne det konstateres at både ejer -og 

ledelsesstrukturen samt forholdene omkring børsintroduktionen har betydning for den markedsværdi en 

given virksomhed får. Ejerstrukturen alene er dog ikke et succeskriterie. Ved analysen kunne det også 

konkluderes at ledelsen og dennes kompetencer har væsentlig betydning for udnyttelsen af den givne 

ejerstruktur og dermed graden af værdiforøgelsen.  Generelt konkluderes det at en kombineret 

ejerstruktur, som i opgaven benævnes som ejerstruktur 1, sammen med en aktieemission baseret på både 

nye og eksisterende aktier er det mest anbefalingsværdige fra et værdiforøgelsessynspunkt.  

Gennem den videre strategiske analyse kunne koncernens ikke-finansielle værdidrivere samt 

udefrakommende faktorer belyses. På denne baggrund blev det påvist at Bestsellers differentierings -og 

kendskabsgrad samt innovationsevnen til fortsat at opbygge og udvikle nye brands som sikrer fortsættende 

breddesalg, er de afgørende drivere. Samtidig blev det påvist at ejerstrukturen og den tilhørende 

kompetente ledelse var blandt de øvrige ikke-finansielle drivere.  Førnævnte drivere kombineret med en 

effektiv udnyttelse af Bestsellers produktion og distributionsnetværk bevirker at koncernen efterlever 

branchens succeskriterier. Udefrakommende faktorer såsom handelskrig, grøn omstilling samt Covid-19 vil 

dog sætte branchen, og dermed også Bestseller, på prøve fremadrettet.  

Bestsellers ikke-finansielle værdidrivere har også direkte indflydelse på koncernens finansielle udvikling 

gennem de seneste seks regnskabsår. For Bestseller er regnskabsperioden præget af faldende 

omsætningshastighed og en forbedret indtjeningsevne på koncernens kerneforretning. Selvom ROIC i 

perioden er faldet til 23,7% så har Bestseller formået at øge omsætningen med 36,37% og forbedre ROE 

der er steget til 26,66% i 2019. Forbedringen af ROE, trods nedgangen i ROIC, skyldes at Bestseller i 

indeværende periode har formået at forbedre udnyttelsen af deres kapitalstruktur. Fra et branche -og 

konkurrencemæssigt perspektiv har Bestseller konsolideret sig positivt og har indhentet sine konkurrenter 

målt på rentabilitetsniveauet. Det kan ved den finansielle analyse konkluderes at Bestseller som følge af 

den positive udvikling, pæne vækstniveauer i markederne uden for Europa og øvrige finansielle 

vækstdrivere performer tilsvarende -og i nogle regnskabsår, bedre end sine konkurrenter. Denne udvikling 

stemmer også overens med at virksomheder med ejerstruktur 2, ifølge Anderson & Reeb (2003), som 

minimum har tilsvarende eller bedre performance end børsnoterede selskaber.  

På baggrund af de belyste værdidrivere og den tilegnede viden om de udefrakommende faktorer for Fast-

Fashion branchen er budgettet for de kommende fem regnskabsår samt terminalperioden udarbejdet. 
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Budgetteringen er efterfølgende blevet opdelt i to scenarier på baggrund af den uforudsete udvikling, og 

tilhørende økonomiske konsekvenser, af Covid-19. For normal-scenariet gør en generelt stagnerende BNP-

vækst, brancheudfordringer og høj konkurrenceintensitet sig gældende. Dette opvejes delvist af at 

Bestseller har en unik markedsposition for onlinesalget gennem bl.a. Zalando, løbende videreudvikler og 

implementerer Fit-For-Fight lignende tiltag og har lave omkostninger forbundet med principal-agent 

problematikker.  På baggrund af dette forventes Bestseller i fremtiden at kunne opnå marginalt lavere 

omsætningsvækst og EBIT-margin end hvad der var tilfældet for regnskabsperioden 2014-2019. For Covid-

19 scenariet vil lukningen af samfundet og tusindvis af koncernens butikker betyde et stort økonomisk tab 

på kort sigt, hvilket er inkorporeret på baggrund af Bestsellers egne forventninger til krisen.  

Bestsellers teoretiske markedsværdi ved en potentiel børsnotering beregnes vha. budgetterne samt DCF-

modellen til, ved det primære normal-scenarie, at være DKK 41,346mia. For Covid-19 scenariet beregnes 

markedsværdien til 31,859mia. Behovet for ekstra kapitaltilførsel samt Anders Holch Povlsens personlige 

økonomiske tab betyder at en børsnotering, trods den store forskel i de beregnede markedsværdier, ved 

Covid-19 scenariet ikke anses som urealistisk ud fra et diversifikationssynspunkt. Den beregnede teoretiske 

markedsværdi kan for selskaber normalt sammenholdes med den reelle markedsværdi, men dette gør sig 

ikke gældende for Bestseller eftersom koncernen ikke er børsnoteret. Gyldigheden af de beregnede 

resultater er forbundet med en bemærkelsesværdig usikkerhed både ved ændringer i forudsætninger for 

terminalperioden samt budgetperioden. Dette påvises ved ændringen af WACC og omsætningsvæksten i 

terminalperioden med +- 1% samt beregningen af markedsværdien for Covid-19 scenariet.  

Den endegyldige konklusion er dermed at den beregnede teoretiske markedsværdi for Bestseller på DKK 

41.346.990.000 er retvisende, men at der bør tages forbehold for usikkerhederne i beregningen, 

konsekvenserne ved Covid-19 samt den merværdi ejerstruktur 1 vil tilføre ved børsnoteringen.  

 

 

 

 

 

 

 



81 
Bestseller: En værdiansættelse af et familieejet selskab 
 

14. Litteraturliste  
14.1 Bøger 

• Brealey, R., Myers, S. & Allen, F. (2017). Principles of Corporate Finance (12. udg.). McGraw-Hill 

International Edition. 

• Koller, T., Goedhart, M. & Wessels, D. (2015). Valuation: Measuring and Managing the Value of 

Companies (6. udg.). Mckinsey & Company. 

• Penman, S. (2013). Financial Statement Analysis and Security Valuation (5. udg.). McGraw-Hill 

International Edition. 

• Sørensen, O. (2017). Regnskabsanalyse og værdiansættelse: - En praktisk tilgang (5. udg.). 

Gjellerup. 

• Cohen, M.L. (2008). International Directory of Company Histories (90. udg.). Gale, a Cengage 

Company 

14.4 Årsrapporter 

• Bestseller A/S’ Årsrapporter 2013/14 – 2018/19 

• Hennes & Mauritz Årsrapporter 2013/14 – 2018/19 

• Inditex Årsrapporter 2013/14 – 2018/19 

• Fast Retailing Co. Ltd. 2013/14 – 2018/19 

14.5 Øvrige Rapporter, Tidsskrifter & Aktieanalyser 
Tidsskrifter  

• Anderson, A. & Reeb, D. (2003, Juni). Founding-Family Ownership and Firm Performance. Evidence 

from the S&P 500, (3). 

• Bennedsen, M., Nielsen, K., Perez-Gonzales, F. & Wolfenzon, D. (2007, Maj). Inside The Family 

Firm. The Role Of Familiess In Succession Decisions And Performance, (2). 

• Bouzgarrou, H. & Navatte, P. (2013, Januar). Ownership Structure and Acquirers 

Performance. Family vs. non-family firms, (1). 

• Petersen, C., Plenborg, T. & Schøler, F. (2006). Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i 

praksis?. Ledelse & Erhvervsøkonomi, (3). 

Aktieanalyser 

• Anonym. (2003, 15. December). Inditex: Q3 Results - more downgrades; more reasons to 

Sell. HSBC, (1). 

• Cockrell, N. (2001, 27. November ). Inditex: Upgrading price target by 20% to 24. Credit Suisse, (1). 

• Lund, Casper., Pissioti, M. & David, R. (2003, 19. September). Inditex: A Few 

Questions.... MorgenStanley, (1). 

• McClellan, R. & BNP Paribas Equities, . (2003, 23. October ). Inditex. 3 of 4 indentified risks have 

materialised, (1). 

• Riviere, P., Roche, J. & Rudman, P. (2001, 15. November). Inditex: Further Upside from 

Here. MorgenStanley, (1). 



82 
Bestseller: En værdiansættelse af et familieejet selskab 
 

• Taylor, M. (2001, 6. Juni). Inditex SA: Hold. UBS Warburg, (1). 

• Stewart, C. (1992, 1. November). Laura Ashley: - Company Report. Investext, (2). 

• Berry, A. (1989, 9. Oktober). Laura Ashley: - Company Report. Investext, (1). 

Rapporter 

• Apparel Retail in Europe, November 2018 (www.marketline.com) 

• Apparel Retail in Denmark, February 2020 (www.marketline.com) 

• Apparel Retail in Germany, February 2020 (www.marketline.com) 
 

14.6 Databaser 

• Passport 

• Marketline 

• Statista 

• ThomsonONE 

• Bisnode 

• Investext Data 

14.2 Hjemmesider 

• www.bloomberg.com 

• www.borsen.dk 

• www.bestseller.com  

• www.fundinguniverse.com  

• www.investopedia.com  

• www.nationalbanken.dk  

• www.reuters.com  

• www.pages.stern.nyu.edu 

• www.oecd.org  

• yahoo.finance.com  

• www.pwc.dk  

• www.valutakurser.dk  

• www.lederne.dk  

• www.optimum-consulting.dk  

• www.statista.com 

• www.marketline.com  

• www.berlingske.dk  

• www.finans.dk  

• www.finanswatch.dk  

• www.ft.dk  

• dk.ramboll.com  

• www.dr.dk  

• www.building-supply.dk  

• www.branchebladettoj.dk  

• www.lasso.dk  

• www.markedsforing.dk  

• www.euroman.dk 

• www.kfst.dk  

• www.fashionforum.dk  

http://www.marketline.com/
http://www.marketline.com/
http://www.marketline.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.borsen.dk/
http://www.bestseller.com/
http://www.fundinguniverse.com/
http://www.investopedia.com/
http://www.nationalbanken.dk/
http://www.reuters.com/
http://www.pages.stern.nyu.edu/
http://www.oecd.org/
http://www.pwc.dk/
http://www.valutakurser.dk/
http://www.lederne.dk/
http://www.statista.com/
http://www.marketline.com/
http://www.berlingske.dk/
http://www.finans.dk/
http://www.finanswatch.dk/
http://www.ft.dk/
http://www.dr.dk/
http://www.building-supply.dk/
http://www.branchebladettoj.dk/
http://www.lasso.dk/
http://www.markedsforing.dk/
http://www.euroman.dk/
http://www.kfst.dk/
http://www.fashionforum.dk/


83 
Bestseller: En værdiansættelse af et familieejet selskab 
 

• www.systime.dk  

• www.ecolabel.dk 

• www.theguardian.com  

• www.br.dk  

• www.tv2.dk  

• www.csr.dk  

• www.dmogt.dk  

• www.politiken.dk  

• www.ritzau.dk  

• www.taenk.dk  

• www.valutaomregner.dk  

• www.plus500.com  

• www.erhvervsbladet.dk 

• www.mst.dk  

• www.skm.dk  

• www.latimes.com 

• www.independent.co.uk  

• www.wsj.dk  

• www.nytimes.com  

• www.ubswarburg.com  

• www.worldscope.com  

 

14.3 Artikler 

• Anonym. (2014, 15. Oktober). Bestseller i Kina vil vækste med ny software-

løsning. Fashion Forum. https://fashionforum.dk/2014/10/15/bestseller-i-kina-vil-vaekste-

med-ny-software-loesning/ 

• Kristensen, M. (2015, 18. 12). Næsten hver anden dansker vil købe bæredygtigt 

tøj. Deloitte. https://csr.dk/næsten-hver-anden-dansker-vil-købe-bæredygtigt-tøj 

• Løck, S. (2018, 23. November). Lise Kaae: Investor med hjerte. Berlingske. 

https://www.berlingske.dk/karriere/lise-kaae-investor-med-hjerte 

• Lønstrup, A. (2016, 2. September). Kun to mand tilbage på broen i Bestseller. Berlingske. 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/kun-to-mand-tilbage-paa-broen-i-bestseller 

• Olesen, Jesper. (2019, 6. August). En presset tøjindustri tvinges til bæredygighed. Finans. 

https://fashionforum.dk/2014/10/15/bestseller-i-kina-vil-vaekste-med-ny-software-loesning/ 

• Ravasio, P. (2012, 7. Marts). How can we stop water from becoming a fashion victim?. The 

Guardian. https://www.theguardian.com/sustainable-business/water-scarcity-fashion-

industry 

• Ritzau. (2017, 26. Juni). 40 syersker besvimede på dansk modebrands fabrik. TV2 

Nyheder. https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-26-40-syersker-besvimede-pa-dansk-

modebrands-fabrik 

• Ritzau. (2017, 15. Oktober). H&M og Bestseller brænder tonsvis nyt tøj på danske 

anlæg. B.T. . https://www.bt.dk/danmark/hm-og-bestseller-braender-tonsvis-nyt-toej-paa-

danske-anlaeg 

• Slesin, S. (1985, 18. September). Laura Ashley, British Designer, Is Dead at 60. New York 

Times. https://www.nytimes.com/1985/09/18/world/laura-ashley-british-designer-is-dead-at-

60.html 

http://www.systime.dk/
http://www.ecolabel.dk/
http://www.theguardian.com/
http://www.br.dk/
http://www.tv2.dk/
http://www.csr.dk/
http://www.dmogt.dk/
http://www.politiken.dk/
http://www.ritzau.dk/
http://www.taenk.dk/
http://www.valutaomregner.dk/
http://www.plus500.com/
http://www.erhvervsbladet.dk/
http://www.mst.dk/
http://www.skm.dk/
http://www.latimes.com/
http://www.independent.co.uk/
http://www.wsj.dk/
http://www.nytimes.com/
http://www.ubswarburg.com/
http://www.worldscope.com/
https://fashionforum.dk/2014/10/15/bestseller-i-kina-vil-vaekste-med-ny-software-loesning/
https://fashionforum.dk/2014/10/15/bestseller-i-kina-vil-vaekste-med-ny-software-loesning/
https://csr.dk/næsten-hver-anden-dansker-vil-købe-bæredygtigt-tøj
https://www.berlingske.dk/karriere/lise-kaae-investor-med-hjerte
https://www.berlingske.dk/virksomheder/kun-to-mand-tilbage-paa-broen-i-bestseller
https://fashionforum.dk/2014/10/15/bestseller-i-kina-vil-vaekste-med-ny-software-loesning/
https://www.theguardian.com/sustainable-business/water-scarcity-fashion-industry
https://www.theguardian.com/sustainable-business/water-scarcity-fashion-industry
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-26-40-syersker-besvimede-pa-dansk-modebrands-fabrik
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-26-40-syersker-besvimede-pa-dansk-modebrands-fabrik
https://www.bt.dk/danmark/hm-og-bestseller-braender-tonsvis-nyt-toej-paa-danske-anlaeg
https://www.bt.dk/danmark/hm-og-bestseller-braender-tonsvis-nyt-toej-paa-danske-anlaeg
https://www.nytimes.com/1985/09/18/world/laura-ashley-british-designer-is-dead-at-60.html
https://www.nytimes.com/1985/09/18/world/laura-ashley-british-designer-is-dead-at-60.html


84 
Bestseller: En værdiansættelse af et familieejet selskab 
 

• Steinmetz, M. (2019, 6. August). Modebranchen stiller om til bæredygtighed. Ritzau. 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/modebranchen-stiller-om-til-

baeredygtighed?publisherId=4119075&releaseId=13577363 

• Zigler, T. (2019, 21. December). Topchefer kårer Anders Holch Povlsen som årtiets 

erhvervsleder. Børsen. https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/topchefer-kaarer-anders-

holch-povlsen-som-aartiets-erhvervsleder-5y8my  

• Anonym. (2016, 18. August). OL skaber god reklame for Bestseller. TØJ. 

https://branchebladettoj.dk/brands/ol-skaber-god-reklame-for-bestseller/  

• Olesen, J. (2016, 24. November). Millionerne ruller igen ind til dansk modemilliardær. Finans. 

https://finans.dk/live/erhverv/ECE9176756/millionerne-ruller-igen-ind-til-dansk-

modemilliardaer/?ctxref=ext  

• Pedersen, S. (2015, 26. November). Bestseller får kæmpe mavepuster. Berlingske. 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-faar-kaempe-mavepuster  

• Dalgaard, M. (2018, 22. November). Bestseller tjener milliarder - men salget er for sløvt: "Jeg er 

ikke tilfredss". Berlingske. https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-tjener-milliarder-

men-salget-er-for-sloevt-jeg-er-ikke  

• Ritzau. (2020, 1. April). Nationalbanken venter også lave renter fremover trods 

coronakrise. Finans. https://finans.dk/okonomi/ECE12051765/nationalbanken-venter-ogsaa-

lave-renter-fremover-trods-coronakrise/?ctxref=ext  

• Ritzau. (2020, 25. April). Finansminister: Dansk vækst kan dykke seks procent i 

år. Finanswatch. https://finanswatch.dk/Finansnyt/article12069725.ece  

• Rode, E. (2012, 1. November). Bestsellerboss kaster milliarder efter nethandel. Berlingske. 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestsellerboss-kaster-milliarder-efter-nethandel  

• Olesen, J. (2008, 8. Oktober). Bestseller vil vinde på krisen. Finans. 

https://finans.dk/artikel/ECE4052034/Bestseller-vil-vinde-på-krisen/?ctxref=ext  

• Dalgaard, M. & Jung, Eva. (2020, 5. April). Anders Holch Povlsen taler ud om sin personlige 

kamp for at redde livsværket:: Det er det værste, jeg nogensinde har prøvet i 

Bestseller. Berlingske. https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-taler-ud-

om-sin-personlige-kamp-for-at-redde  

• Kristensen, M. (2020, 26. Februar). Holch Povlsen igen eneejer af presset skokæde. Finans. 

https://finans.dk/erhverv/ECE11964926/holch-povlsen-igen-eneejer-af-presset-

skokaede/?ctxref=ext  

• Anonym. (2015, 13. April). Bestseller satser på onlinesalg i USA. Børsen. 

https://trendsonline.dk/2015/04/13/bestseller-satser-pa-onlinesalg-i-usa/  

• Jepsen, A. (2019, 24. Februar). Vores vaner har ændret sig radikalt: Det karakteriserer den 

danske forbruger anno 2019. Berlingske. https://www.berlingske.dk/dine-penge/vores-vaner-

har-aendret-sig-radikalt-det-karakteriserer-den-danske  

• Klausen, T. (2018, 5. December). Det kan modebranchen forvente af 2019. Dansk Mode & 

Textil. https://www.dmogt.dk/branchenyt/det-kan-modebranchen-forvente-af-2019  

• Anonym. (2013, 30. August). Bestseller overvejer at flytte produktion. Detailfolk. 

http://detailfolk.dk/detailnyheder/bestseller_overvejer_at_flytte_produktion.html  

• Hall, O. (2013, 21. November). Bestseller får klø i Indien og Mellemøsten. Berlingske. 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-faar-kloe-i-indien-og-mellemoesten  

• Olesen, J. (2014, 11. Januar). Dansk tøjproduktion flytter ud i verden. Finans. 

https://finans.dk/artikel/ECE6397649/Dansk-tøjproduktion-flytter-ud-i-verden/?ctxref=ext  

• Anonym. (2020, 28. Januar). Bestseller sætter planer om Vesteuropas højeste tårn på 

pause. Ritzau. https://www.building-

supply.dk/article/view/697203/bestseller_saetter_planer_om_vesteuropas_hojeste_tarn_pa_pa

use  

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/modebranchen-stiller-om-til-baeredygtighed?publisherId=4119075&releaseId=13577363
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/modebranchen-stiller-om-til-baeredygtighed?publisherId=4119075&releaseId=13577363
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/topchefer-kaarer-anders-holch-povlsen-som-aartiets-erhvervsleder-5y8my
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/topchefer-kaarer-anders-holch-povlsen-som-aartiets-erhvervsleder-5y8my
https://branchebladettoj.dk/brands/ol-skaber-god-reklame-for-bestseller/
https://finans.dk/live/erhverv/ECE9176756/millionerne-ruller-igen-ind-til-dansk-modemilliardaer/?ctxref=ext
https://finans.dk/live/erhverv/ECE9176756/millionerne-ruller-igen-ind-til-dansk-modemilliardaer/?ctxref=ext
https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-faar-kaempe-mavepuster
https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-tjener-milliarder-men-salget-er-for-sloevt-jeg-er-ikke
https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-tjener-milliarder-men-salget-er-for-sloevt-jeg-er-ikke
https://finans.dk/okonomi/ECE12051765/nationalbanken-venter-ogsaa-lave-renter-fremover-trods-coronakrise/?ctxref=ext
https://finans.dk/okonomi/ECE12051765/nationalbanken-venter-ogsaa-lave-renter-fremover-trods-coronakrise/?ctxref=ext
https://finanswatch.dk/Finansnyt/article12069725.ece
https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestsellerboss-kaster-milliarder-efter-nethandel
https://finans.dk/artikel/ECE4052034/Bestseller-vil-vinde-på-krisen/?ctxref=ext
https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-taler-ud-om-sin-personlige-kamp-for-at-redde
https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-taler-ud-om-sin-personlige-kamp-for-at-redde
https://finans.dk/erhverv/ECE11964926/holch-povlsen-igen-eneejer-af-presset-skokaede/?ctxref=ext
https://finans.dk/erhverv/ECE11964926/holch-povlsen-igen-eneejer-af-presset-skokaede/?ctxref=ext
https://trendsonline.dk/2015/04/13/bestseller-satser-pa-onlinesalg-i-usa/
https://www.berlingske.dk/dine-penge/vores-vaner-har-aendret-sig-radikalt-det-karakteriserer-den-danske
https://www.berlingske.dk/dine-penge/vores-vaner-har-aendret-sig-radikalt-det-karakteriserer-den-danske
https://www.dmogt.dk/branchenyt/det-kan-modebranchen-forvente-af-2019
http://detailfolk.dk/detailnyheder/bestseller_overvejer_at_flytte_produktion.html
https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-faar-kloe-i-indien-og-mellemoesten
https://finans.dk/artikel/ECE6397649/Dansk-tøjproduktion-flytter-ud-i-verden/?ctxref=ext
https://www.building-supply.dk/article/view/697203/bestseller_saetter_planer_om_vesteuropas_hojeste_tarn_pa_pause
https://www.building-supply.dk/article/view/697203/bestseller_saetter_planer_om_vesteuropas_hojeste_tarn_pa_pause
https://www.building-supply.dk/article/view/697203/bestseller_saetter_planer_om_vesteuropas_hojeste_tarn_pa_pause


85 
Bestseller: En værdiansættelse af et familieejet selskab 
 

• Pedersen, S. (2017, 12. September). Bestseller storsatser: Bygger kæmpelager med 1000 

ansatte i Polen. Berlingske. https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-storsatser-

bygger-kaempelager-med-1000-ansatte-i-polen  

• Sørensen, M. (2013, 25. Marts). Skjult Bestseller-overskud på 1,3 milliard fra Kina?. Berlingske. 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/skjult-bestseller-overskud-paa-13-milliard-fra-kina  

• Pedersen, S. (2017, 9. Juni). Anders Holch Povlsen udskiller investeringer fra 

Bestseller. Berlingske. https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-udskiller-

investeringer-fra-bestseller  

• Jørgensen, G. (2017, 3. April). Rigmand har i al hemmelighed overtaget Bestseller Kina. Århus 

Stiftstidende. https://stiften.dk/artikel/rigmand-har-i-al-hemmelighed-overtaget-bestseller-kina-

2017-4-3  

• Ingemann, S. (2017, 15. Juni). Mere hæder til Bestseller-Case. Dansk Markedsføring. 

https://markedsforing.dk/artikler/bureauer/mere-h-der-til-bestseller-case  

• Larsen, J. (2013, 9. December). Dansk reklame hitter i Europa. Berlingske. 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/dansk-reklame-hitter-i-europa  

• Ingemann, S. (2017, 13. September). Gamere designer for Bestseller. Dansk Markedsføring. 

https://markedsforing.dk/artikler/navne/gamere-designer-bestseller  

• Ingemann, S. (2015, 12. Juni). Bestseller hyrer Banderas. Dansk Markedsføring. 

https://markedsforing.dk/artikler/bestseller-hyrer-banderas  

• Olesen, J. (2019, 4. December). Bestsellers detailselskab angriber pressede konkurrenter i 

Europa. Finans. https://finans.dk/erhverv/ECE11799313/bestsellers-detailselskab-angriber-

pressede-konkurrenter-i-europa/?ctxref=ext  

• Anonym. (2012, 1. November). Bestseller satser milliarder online. Dansk Markedsføring. 

https://markedsforing.dk/artikler/pr-kommunikation/bestseller-satser-milliarder-online  

• Fejerskov, D. (2016, 8. Februar). Derfor er svensk mode stærkest i Skandinavien. Euroman. 

https://www.euroman.dk/mode/derfor-er-svensk-mode-starkest-i-skandinavien-  

• Anonym. (2013, 19. December). Only & Sons vil være blandt Europas største. Fashion Forum. 

https://fashionforum.dk/2013/12/19/only-sons-vil-vaere-blandt-europas-storste/  

• Reuters. (1985, 30. November). Laura Ashley stock offering oversubscribed. Los Angeles 

Times. https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1985-11-30-fi-9656-story.html  

• McCormick, M. (2020, 17. Februar). Laura Ashley shares plummet as retailer seeks acces to 

funding. Financial Times. https://www.ft.com/content/f645ba02-518d-11ea-90ad-25e377c0ee1f  

• Jolly, J. (2020, 17. Februar). Laura Ashley owner in crisis talks to secure emergency 

funding. The Guardian. https://www.theguardian.com/business/2020/feb/17/laura-ashley-owner-

in-crisis-talks-to-secure-emergency-funding  

• Key, A. (2018, 17. December). Laura Ashley To Close 40 UK Stores As Chairman Plans China 

Expansion. Morningstar. 

https://www.morningstar.co.uk/uk/news/AN_1545031731964797800/laura-ashley-to-close-40-

uk-stores-as-chairman-plans-china-expansion.asp  

• Barker, D. (2009, 17. Februar). Sir Bernard Ashley. The Guardian. 

https://www.theguardian.com/business/2009/feb/17/sir-bernard-ashley-obituary  

• Sandler, R. (2001, 27. Maj). Inside Zara. Forbes. 

https://www.forbes.com/global/2001/0528/024.html#1acc9d21e7fd  

• Anonym (2001, 23. Maj). Zara's stunning share debut. BBC Business. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1346919.stm  

• Beresford, M. (2003, 22. December). Zara's Expansion Spooks Investors. The Wall Street 

Journal. https://www.wsj.com/articles/SB107204886451933100  

• Rasmussen, Lone. (2018, 25. April). E-handel: Had bruger vi penge på?. Dansk Erhverv. 

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/e-handel-hvad-bruger-vi-penge-pa/  

https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-storsatser-bygger-kaempelager-med-1000-ansatte-i-polen
https://www.berlingske.dk/virksomheder/bestseller-storsatser-bygger-kaempelager-med-1000-ansatte-i-polen
https://www.berlingske.dk/virksomheder/skjult-bestseller-overskud-paa-13-milliard-fra-kina
https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-udskiller-investeringer-fra-bestseller
https://www.berlingske.dk/virksomheder/anders-holch-povlsen-udskiller-investeringer-fra-bestseller
https://stiften.dk/artikel/rigmand-har-i-al-hemmelighed-overtaget-bestseller-kina-2017-4-3
https://stiften.dk/artikel/rigmand-har-i-al-hemmelighed-overtaget-bestseller-kina-2017-4-3
https://markedsforing.dk/artikler/bureauer/mere-h-der-til-bestseller-case
https://www.berlingske.dk/virksomheder/dansk-reklame-hitter-i-europa
https://markedsforing.dk/artikler/navne/gamere-designer-bestseller
https://markedsforing.dk/artikler/bestseller-hyrer-banderas
https://finans.dk/erhverv/ECE11799313/bestsellers-detailselskab-angriber-pressede-konkurrenter-i-europa/?ctxref=ext
https://finans.dk/erhverv/ECE11799313/bestsellers-detailselskab-angriber-pressede-konkurrenter-i-europa/?ctxref=ext
https://markedsforing.dk/artikler/pr-kommunikation/bestseller-satser-milliarder-online
https://www.euroman.dk/mode/derfor-er-svensk-mode-starkest-i-skandinavien-
https://fashionforum.dk/2013/12/19/only-sons-vil-vaere-blandt-europas-storste/
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1985-11-30-fi-9656-story.html
https://www.ft.com/content/f645ba02-518d-11ea-90ad-25e377c0ee1f
https://www.theguardian.com/business/2020/feb/17/laura-ashley-owner-in-crisis-talks-to-secure-emergency-funding
https://www.theguardian.com/business/2020/feb/17/laura-ashley-owner-in-crisis-talks-to-secure-emergency-funding
https://www.morningstar.co.uk/uk/news/AN_1545031731964797800/laura-ashley-to-close-40-uk-stores-as-chairman-plans-china-expansion.asp
https://www.morningstar.co.uk/uk/news/AN_1545031731964797800/laura-ashley-to-close-40-uk-stores-as-chairman-plans-china-expansion.asp
https://www.theguardian.com/business/2009/feb/17/sir-bernard-ashley-obituary
https://www.forbes.com/global/2001/0528/024.html#1acc9d21e7fd
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1346919.stm
https://www.wsj.com/articles/SB107204886451933100
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/e-handel-hvad-bruger-vi-penge-pa/


86 
Bestseller: En værdiansættelse af et familieejet selskab 
 

15. Bilag  

15.1 Bilag: Strategiske Analyse 
Bilag 1: Oversigt over Bestsellers markeder146 

 

Bilag 2.1: Prisudvikling for Olie 

 

Kilde: www.plus500.dk  

 

 

 
146https://about.bestseller.com/  

http://www.plus500.dk/
https://about.bestseller.com/
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Bilag 2.2: Prisudvikling for Bomuld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: www.plus500.dk 

Bilag 3: Udvikling i den kinesiske befolknings gennemsnitlige disponible indkomst fra 1990-2018 
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Bilag 4: Kursudsving i DKK/CNY 

 

Kilde: www.plus500.dk 

 

Bilag 5: Kursudsving i USD/DKK 

  

 

Kilde: www.plus500.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plus500.dk/
http://www.plus500.dk/


89 
Bestseller: En værdiansættelse af et familieejet selskab 
 

Bilag 6: Kulturelle Forskelle ved Gert Hofstedes model 

 

Kilde: www.hofstede-insights.com/country-comparison/china,denmark,the-usa/  

 

Bilag 7: Internetadgang i Europa (i %)  

 

Kilde: ec.europa.eu (Eurostat) 

 

http://www.hofstede-insights.com/country-comparison/china,denmark,the-usa/
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Bilag 8: Procentvis omsætning pr. salgskanal i modebranchen  

 

Kilde: Statista 

 

Bilag 9.1: Danmarks befolkning fordelt på aldersgrupper147 

 

 
147 https://www.globalis.dk/Lande/Danmark  

https://www.globalis.dk/Lande/Danmark
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Bilag 9.2: Tysklands befolkning fordelt på aldersgrupper148

 

Bilag 10: Virksomheders markedsandele af tøjbranchen (målt i %) 

 

 
148 https://www.globalis.dk/Lande/Kina  

https://www.globalis.dk/Lande/Kina
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Bilag 11: Vækstrater verdensplan fordelt på salgssegment 

 

Kilde: Statista 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
Bestseller: En værdiansættelse af et familieejet selskab 
 

15.2 Bilag: Finansielle Analyse 
Bilag 12: Bestsellers Reformulerede Egenkapitalopgørelse 
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Bilag 13: Bestsellers Reformulerede Balance 
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15.3 Bilag: Budgettering & Værdiansættelse 
Bilag 14: Forudsætninger for budgettering ved Covid-19 scenariet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
Bestseller: En værdiansættelse af et familieejet selskab 
 

Bilag 15.1: Peer Group EBIT-Multiple & Kapitalstruktur 

 

Kilde: www.thomsonone.com / Worldscope. Egen tilvirkning.  

 

 

 

 

http://www.thomsonone.com/
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Bilag 15.2: Peer Group EBIT-Multiple  

 

Bilag 15.3: Estimeret markedsværdi af egenkapital & kapitalstruktur 

 

Bilag 16: Renteudvikling Tysk Statsobligation (Pct. p.a.) 
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Bilag 17: Renteudvikling dansk 10-årig statsobligation (pct. p.a.) 

 

Bilag 18: Parametre for beregning af lånerenten 

 

Bilag 19: Tabel for syntetisk rating149 

 

 
149 pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/valquestions/syntrating.htm 
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Bilag 20: Genberegning af WACC ved den iterative proces.  

 

Bilag 21: Værdiansættelse af Bestseller i Normal-Scenariet 

 

Bilag 22: Værdiansættelse af Bestseller i Covid-19 Scenariet 

 

Bilag 23: Bestseller & Peer Groups Omsætning (i DKKm) 

 


