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Formålet med dette materiale er at give erhvervsskolerne inspiration til arbejdet med caseeksamen og caseorienteret undervisning. 
Faktateksten er udarbejdet i 2014 af Den merkantile casekommission i forbindelse med den merkantile caseeksamen 2015-2016. 
Vær derfor opmærksom på, at oplysninger om virksomheden vil være forældede.
Hvis virksomheden skal bruges som case i undervisningen, bør der søges efter mere aktuelle oplysninger på internettet.
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købelyst - Lyst til at købe varer, især dagligvarer og varige

forbrugsgoder

prisbevidst - Bevidst om og kritisk over for, hvad ting

koster

ÅRETS RESULTAT 2014

Resultatet er fra JYSKs regnskabsår fra d. 1. 
september 2012 til d. 31. august 3013. 

Tallene dækker udelukkende JYSK GROUP, dvs. de 
ca. 2100 JYSK og Dänisches Bettenlager-butikker. 
Bolia.com, IDÉmøbler og ILVA er ikke medtaget i 
regnskabet. 

Omsætningen er steget med 6 pct., mens 
resultatet før renter og skat er steget med 5,5 pct. 

Finanskrisen har generelt påvirket danskernes 
købelyst og de er blevet mere prisbevidste. Men 
alligevel er JYSKs omsætning steget. JYSK udtaler, 
at det skyldes, at de har kunnet tilbyde kunderne 
varer i god kvalitet i prisklasser, hvor alle kan være 
med.  
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BALANCENS AKTIVSIDE 2013 
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BALANCENS PASSIVSIDE 2013 
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Egenkapitalandel (soliditet): 

843.183/1.329.928*100 = 63 % 

Dette tal viser, hvor mange af aktiverne, der er 
finansieret med egenkapital. I 2012 var tallet 61 %. 

EGENKAPITAL: 
843 MIO. KR  

BALANCESUM: 
1.330 MIO. KR. 
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JYSK I EUROPÆISK TOP 10 

(omsætning) 
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ekspansion - udvidelse af butikker og markeder EBIT - earnings before interest and tax

MÅL 2014

Omsætning 
JYSK sigter mod, at butiksomsætningen skal øges 
med mindst 10 procent totalt om året. Det skal ske 
gennem eksisterende og nye butikker. 

Indtjening 
JYSK vil have en indtjening, der er blandt de bedste 
indenfor detailhandel, så den kan bidrage til den 
fortsatte ekspansion. 
EBIT resultatet (resultat før renter og skat) skal 
totalt udgøre minimum 10 procent. 
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BALANCED SCORECARD 2014
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strategiudvilking - processen bagved den overordnet og langsigtet plan

for at nå sine mål

fremdrift - vækst eller fremgang

JYSKs strategiudvikling 
- Vi vil sikre, at alle er afstemt med hensyn til, hvor vi

skal hen og har en fælles opfattelse af, hvordan vi
hænger sammen.

- Vi vil have fokus på helheden og på de strategisk
vigtige fokusområder for vores fortsatte succes.

- Vi vil skabe en tættere sammenhæng imellem
vores vision/overordnede strategi/værdigrundlag
og rapportering.

- Vi vil omsætte vores strategi til daglige handlinger,
så det er muligt løbende at overvåge vores
strategiske fremdrift.

- Vi vil kommunikere vores vision og strategi, så alle
niveauer i organisationen kan se, hvordan de
indgår i opfyldelsen af vores vision.
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UDVIKLING I OMSÆTNING 
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DKK EUR 
År mia. mia. 

2013 18,80 2,50 
2012 19,50 2,60 
2011 18,50 2,50 
2010 17,50 2,35 
2009 16,00 2,15 
2008 15,00 2,01 
2007 13,50 1,81 
2006 12,00 1,61 
2005 11,00 1,48 
2004 10,00 1,34 
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BUTIKSREGNSKAB 2014

Alle omkostninger skal allokeres ud på butiksniveau. Omsætning konteres direkte på butik også online salg (efter 

postnummer). Eksempler på omkostninger: 

– Vareforbrug allokeres ud på hvor den bliver solgt.

– Personaleomkostninger bliver bogført på butikken.

– Salgsomkostninger bogføres direkte på butikken ud fra fakturarene.

– Indirekte salgsomkostninger fx marketingsmateriale bogføres ud fra markedsandel.

– Administrative omkostning bogføres direkte fx direkte (inventar, paller) og indirekte (netværk og forsikring) –
ud fra markedsandel.

– Distributionsomkostninger bogføres direkte både indirekte (lager til butik) og direkte til kunden.

– Lokaleomkostninger bogføres direkte ud fra faktura.

– Omkostninger, som butikken selv har, tastes på kassen og bogføres direkte.
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allokere - tildele eller fordele økonomiske ressourcer
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LØN 2014

Personalets løn udgør en stor del af JYSKs samlede 
omkostninger. Derfor er der tæt opfølgning  på 
lønstyring hos JYSK.  

Butikscheferne kan i deres it-system:  

- se nøgletal på produktivitet

- få hjælp til planlægning af timer (der gives
benchmark på tværs af butikker)

- se hvem er på job hvornår (butikschefen er ofte
på arbejde i weekenden)

- planlægge ferie og flere medarbejdere i
belastede perioder som ved kampagner.

Butikscheferne og medarbejderne honoreres med 
bonus, hvis de er gode til lønstyring. 
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lønstyring - at sørge for at lønomkostningerne ikke er for høje nøgletal - vigtige tal der fortæller noget om et bestemt område

produktivitet - udbytte af arbejdskraften bechmark - sammenligningsgrundlag

belastede perioder - fx jul, udsalg, kampagner honoreres - udbetale
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Lagerregulering 

JYSK følger ligeledes lagerreguleringen tæt. 
Salgsmedarbejderne skal ugentligt lave kontroloptællinger. 
Derfor er der intet årligt status. Interne revisorer jagter 
tallene og tager ud til butikkerne og hjælper 
salgspersonalet. 

Når en butikschef og salgspersonalet udviser god 
lagerregulering, honoreres dette med en bonus.  

Omsætning 

Når en JYSK-butik omsætter for mere end den 
budgetterede omsætning, deler salgspersonalet 8% af den 
ekstra omsætning.  

EKS: JYSK-butikken er budgetteret med en omsætning på 
2.310.00 kr. for januar måned, men omsætter for 
2.720.000 kr. Personalet kan nu dele 32.800 kr. mellem sig. 

(2.720.000 – 2.310.000) x 0,08 = 32.800 kr. 

BONUSORDNING 2014

JYSK har opstillet en række vilkår, som kan udløse 
bonus til især butikschefen og salgsmedarbejderne, 
hvis vilkårene bliver indfriet.  

Lønstyring 

God lønstyring, herunder medarbejderproduktivitet 
og planlægning af timer, kan udløse bonus til 
butikschefen og salgsmedarbejderne.  

Rabatter 

JYSK laver tæt opfølgning på brug af rabatter. JYSK 
har en  fast rabatpolitik. Generelt gives der ingen 
rabatter med mindre 1) varen er beskadiget og så er 
rabatten fast, 2) der laves flersalg eller 3) varen er 
ved at udgå. 

Butikschefen og salgsmedarbejderne kan få udbetalt 
bonus, hvis der ikke gives mange rabatter i butikken. 
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flerslag - man sælger mere end én vare lagerregulering - kontrol og regulering af lageret

kontroloptælling - optælling af varerne for at se, om lagerbeholdningen

i systemet er den samme som den aktuelle, fysiske

beholdning

interne revisorer - virksomhedens egen ansatte som føre løbende tilsyn

med regnskabssystemet herunder lager
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SÆLG TIL HØJRE - 2014

Når en kunde kommer ind i butikken for at købe en 
vare, forsøger salgsassistenten typisk at sælge mod 
højre.  

Det betyder, at salgsassistenten viser kunder flere 
varianter af den samme varer, varens kvalitet og 
prisen øges desto mere salgsassistenten og kunden 
bevæger sig mod højre på hylden/gulvet. 

Derfor vil den billigste seng i den laveste kvalitet stå 
længst til venstre og den dyreste seng i den højeste 
kvalitet stå længst til højre i butikken. 
Bruttofortjenesten øges også mod højre. 

Hos JYSK handler det dog ikke om at sælge til højeste 
pris men at imødekomme kundens behov. JYSK vil 
gerne have tilfredse kunder, som kommer igen, 
derfor tilbyder JYSK at kunden kan prøveligge sin nye 
seng og returnere den inden 100 dage, hvis den ikke 
lever op til kundens behov. 
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bruttofortjeneste - bruttoavance
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OMSÆTNING FORDELT 

PÅ VAREGRUPPER 2014

Dette er et eksempel på vareomsætningen i en JYSK-butik. Det er omsætningen for én dag. 

Første kolonne viser de overordnede varenumre og varekategori.  

Næste kolonne viser omsætningsandelen for hver varekategori i procent. 

Dernæst viser de næste to kolonner henholdsvis bruttoomsætningen og hvorvidt der er taget vare 
retur indenfor kategorien. 

De følgende to kolonner viser, om der er givet rabat på varerne og om der er brugt årsagskode 4 (en 
kode JYSK bruger i sit rabatsystem).  

Sidste kolonne viser nettoomsætningen for hver varekategori. 
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SUND KONKURRENCE 2014

I JYSK er der sund konkurrence mellem 
medarbejderne. 

Konkurrenceånden er høj og god. Cost management er i 
fokus og alle medarbejdere konkurrerer på at være en 
god købmand.  

Medarbejderne konkurrerer på forskellige parametre: 

- Omsætning

- Omkostninger: fx Årets grønne butik (der har
sparet mest på el, plastikposer og lignende).

Hvert år laver JYSK en Top 10 Savings in Business Plan 
med nye fokusområder.  

Hvert kårer JYSK årets købmand. 

Billede årets købmand 
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cost management - håndtering af omkostninger savings - engelsk for besparelser
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BUTIKSUDVIKLING: KONCERN 
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BUTIKSUDVIKLING: JYSK NORDIC 2014
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Her skrives teksten 
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KASSERAPPORT 2014
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