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1. Indledning

PANDORA er en anerkendt dansk design virksomhed indenfor smykkebranchen og

mange danskere har et eller flere af deres produkter. Kerneproduktet er charms-

armbånd fremstillet af sterlingsølv og guld kombineret med charms fremstillet af

forskellige ædle materialer. Målgruppen er kvinder imellem 25-50 år og produkt-

sortimentet omfatter charm, armbånd, ringe, øreringe, ure, halskæder og vedhæng.

Vi har valgt at skrive om PANDORA, fordi virksomheden har gennemgået en

historisk markant udvikling på omsætning, indtjening samt markedsandele, hvilket i

2010 gjorde det muligt for virksomheden at gennemføre en børsnotering på

Københavns Fondsbørs med en kursværdi på kr. 250 pr. aktie. PANDORA har siden

børsnoteringen haft en turbulent tid mht. deres markedsværdi, hvilket afspejles i den

viste graf, og vi synes derfor at det vil være interessant at lave en aktuel

værdiansættelse af virksomheden set i forhold til den aktuelle markedsværdi.

Kilde: Børsen

I årsrapporten 2012 fremgår det at PANDORA har planlagt et større tilbagekøb af

aktier. Vi synes det er et interessant perspektiv til opgaven og vil derfor analysere

konsekven-serne ved aktietilbagekøbet set i forhold til fremtidige vækstmuligheder.
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PANDORA har opsat nogle strategier, som skal sikre fremtidig gevinst. Disse

strategier skal formindske deres fremtidige trusler og vedrører bl.a. udnyttelse af

virksomhedens sortiment, skræddersyet tilgang til nye markeder samt

implementering af global markedsføring. Med baggrund i dette vil vi kigge nærmere

på PANDORA’S fremtidige strategiske position, hvor er de på vej hen?

1.1. Problemformulering

Vi vil udarbejde en værdiansættelse af PANDORA på baggrund at en strategisk

regnskabsanalyse af virksomheden.

Vi vil i opgaven analysere og vurdere følgende problemstillinger:

 Kan PANDORA fortsat opretholde den nuværende strategiske position i
forhold til pris og produktsammensætning?

 Hvordan vil det udmeldte aktietilbagekøbsprogram påvirke
vækstmulighederne for PANDORA i fremtiden?

 Er den aktuelle markedskurs for PANDORA-aktien over eller undervurderet
eller repræsenterer markedsværdien den faktiske værdi af PANDORA pr. 31.
december 2012?

Metoden til besvarelse af problemstillingen, vil blive behandlet under metodevalg.
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1.2. Afgrænsning

Dataindsamlingens skæringsdato er sat til den 31. december 2012, og den beregnede

kursværdi for PANDORA vil derfor udelukkende tage udgangspunkt i informationer

der er forekommet indtil denne dato.

Med udgangspunkt i problemformuleringen defineres herunder de specifikke

områder, der ikke indgår i specialet.

Afgangsprojektet vil ikke omfatte en detaljeret forklaring og ej heller en kritisk tilgang

til de enkelte modeller. Baggrunden for dette er, at vi som udgangspunkt fokuserer på

en mere praktisk tilgang til problemstillingen og analyserne. Der vil dog blive

argumenteret for modelvalget, og hvilket formål den enkelte model har i projektet.

I nøgletalsanalysen tager vi udgangspunkt i virksomhedens årsrapporter for årene

2010, 2011 og 2012. I 2010 blev PANDORA børsnoteret og på den baggrund finder vi

det ikke relevant at tage regnskabstal med fra årene før børsnoteringen, da denne

medførte ændringer i regnskabspraksis og kapitalstruktur og regnskaberne anses

derfor ikke for sammenlignelige.

I regnskabsanalysen kommer vi kun ind på de regnskabstal og nøgletal, som vi

mener, der fortæller de vigtigste synspunkter om den økonomiske situation i

regnskabsårene 2010, 2011 og 2012.

PANDORA har en lang og spændende historie bag sig, som vi kun berører kort i

starten af opgaven, da vi ikke mener, at det har særlig relevans for problemstillingen i

dette projekt.

Der er kun anvendt offentlige tilgængelige informationer i projektet, da det ikke har

været muligt at fremskaffe interne informationer fra PANDORA. Dette vil dog i vores

øjne ikke påvirke opgavens struktur og konklusioner, da

informationstilgængeligheden vil være ens for henholdsvis investorer og analytikere.
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1.3. Opgavestruktur

Vi har valgt at udarbejde vores projekt ifølge den struktur, der fremgår nedenfor.

Kilde: egen tilvirkning ud fra ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” Ole Sørensen, side 21

Fase 1: Virksomhedsbeskrivelsen vil give et indblik i PANDORA’S historie,

ejerforhold og deres markedsdefinition. I den strategiske analyse vil der i opgaven

blive anvendt relevante modeller til at beskrive og analyse PANDORA samt deres

omverden.

Regnskabsanalysen vil blive udarbejdet på baggrund af årsrapporterne fra årene

2010-2012. Dette er som udgangspunkt en tilstrækkelig tidshorisont til at kunne

analyse de historiske nøgletal.

Fase 2: Budgetteringen vil blive fastsat ud fra den strategiske- og regnskabsanalyse.

Ud fra ovenstående udarbejdes der proforma- finansielle opgørelser, som skal være

input til den foretagne værdiansættelse.

Fase 3: For at værdiansætte PANDORA og vurdere om aktien er over- undervurderet

eller om den repræsentere den faktiske værdi, vil der blive gjort brug af RIDO- og

Fase 1 -
Analysedelen

•Virksomhedsbeskrivelse

•Strategisk analyse

•Regnskabsanalyse

Fase 2 -
Budgetteringen

•Budgettering

•Proforma fiinansielle opgørelser

Fase 3 -
Værdiansættelsen

•WACC beregningen

•Værdiansættelse af PANDORA vha. RIDO- og DCF- modellerne

•Multipel analyse

•Følsomhedsanalyse
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DCF- modellen, som de gældende værdiansættelsesmodeller. Til sidst vil vi vurdere

den op imod en multipel analyse som er foretaget på baggrund af de primære

konkurrenter til PANDORA.

1.4. Metode og modeller

1.4.1. Teorivalg

Den valgte metode for projektet følger primært ”Regnskabsanalyse og

værdiansættelse–en praktisk tilgang” af Ole Sørensen, men andre kilder inddrages

også i opgaven, og kilderne vil blive angivet som noter nederst på hver side og under

hver figur.

De strategiske analyser arbejder med de tiltag virksomheden skal gøre brug af for at

udnytte sine muligheder bedst. De tre analyser vi har valgt er:

 Ansoff´s vækstmatrice
 Portes værdikæde
 PESTEL-analyse

Tilsammen mener vi, at de vil give et godt billede af PANDORA’s nuværende situation

samt deres fremtidige udfordringer.

Den strategiske analyse vil tage udgangspunkt i de ikke-økonomiske value-drivers og

analysere disse samt virksomheden som helhed.

I regnskabsanalysen tager vi udgangspunkt i de afgivne årsregnskaber for PANDORA

og vi vil søge en forklaring på hvor PANDORA’S fokusområder bør ligge. De

økonomiske value-drivers gennemgås desuden i en nøgletalsanalyse, der viser

hvordan udviklingen har været de seneste 3 regnskabsår.
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1.4.2. Empirivalg

Vores dataindsamling består af primære data hentet fra PANDORA’s offentligt

tilgængelige årsrapporter samt fra virksomhedens hjemmeside www.pandora.net. Ud

over årsrapporterne har PANDORA i år 2010 offentliggjort deres prospekt som giver

informationer om branchen, konkurrenter, strategier, sociale forhold, god

virksomhedsledelse osv.

Derudover har vi indhentet sekundært data fra faglitteratur og artikler om PANDORA

lige fra presseomtale af virksomheden til makroøkonomisk data i form af

aktieanalyser samt de nærmeste konkurrenter og markedet generelt.

De primære data bør dog ikke anses som 100% troværdige, idet PANDORA kan have

interesse i at påvirke disse data til egen gunst. Der er således tale om subjektivt data-

materiale, og vi har derfor vurderet validiteten af disse oplysninger kritisk ved ind-

dragelse i opgaven.

Da de sekundære data stammer fra faglitteratur og artikler fra eks. www.borsen.dk,

www.business.dk og www.reuters.com vurderes de at have en høj grad af

troværdighed, idet vi anser disse kilder for at være uafhængige og objektive.
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2. Virksomhedsbeskrivelse

PANDORA blev stiftet i 1982 af den danske guldsmed Per Enevoldsen og er i dag et

ledende internationalt smykkevirksomhed på verdensplan med salg i 70 lande fordelt

på seks kontinenter. PANDORA’s produkter sælges gennem mere end 10.300

forhandlere, herunder i ca. 800 Pandora-brandede konceptbutikker. På verdensplan

beskæftiges mere end 5.000 ansatte, hvoraf 4.000 arbejder i Gemopolis i Thailand,

hvor virksomheden fremstiller deres smykker. PANDORA har aktiviteter i flere lande

verden over med USA, Storbritannien, Tyskland og Australien som de største

markeder1.

I de kommende år forventer virksomheden forsat at arbejde med at forbedre deres

produkter. Deres primære fokus vil være deres hovedkategorier; charms og charms-

armbånd men også ringe anser de for at have et væsentligt fremtidigt

vækstpotentiale. Derudover vil de fortsat udvikle deres øvrige kategorier såsom

øreringe, halskæder og ure, der bidrager til at skabe et komplet produktsortiment.

2.1. Ejerforhold

PANDORA blev børsnoteret i oktober 2010 og er en del af det danske OMXC20-

indeks. Virksomhedens største aktionær pr. 31. december 2012 var Prometheus

Invest ApS, som ejede 50,49% af aktiekapitalen og det tilsvarende antal stemmer.

Blandt virksomhedens andre aktionærer findes institutionelle aktionærer, primært i

Danmark, USA og Storbritannien, samt et betydeligt antal private aktionærer i

Danmark2.

Ledelsen i PANDORA som fremgår i årsrapporten 2012 (side 30) består

af:

 Bjørn Gulden, President and Chief Executive Officer
 Henrik Holmark, Executive Vice President and Chief Financial Officer
 Sten Daugaard, Executive Vice President and Chief Development Officer
 Thomas Ryge Mikkelsen, Executive Vice President and Chief Merchant

1
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, side 10

2
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, side 31
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Bestyrelsen består af:

Allan Leslie Leigton, Storbritannien. Uafhængigt medlem af bestyrelsen som formand

siden august 2010 samt formand for bestyrelsens vederlagsudvalg samt nominerings-

udvalg.

Marcello Vittorio Bottoli, Italien. Medlem af bestyrelsen siden august 2010 samt

medlem af bestyrelsens vederlagsudvalg. Marcello anses ikke for at være uafhængigt

medlem, da han tidligere har bestredet posten som konstitueret administrerende

direktør for PANDORA.

Povl Christian Lûtken Frigast, Danmark. Medlem af bestyrelsen siden august 2010

samt medlem af bestyrelsens vederlagsudvalg og nomineringsudvalg. Desuden

formand for bestyrelsen i Prometheust Invest ApS samt managing partner i Axcel

Management A/S, hvilket betyder at han ikke kan betragtes som uafhængigt medlem

af bestyrelsen.

Nikolaj Vejlsgaard, Danmark. Medlem af bestyrelsen siden marts 2008 samt medlem

af bestyrelsens regionsudvalg. Derudover administrerende direktør for Promeheust

Invest ApS samt partner i Axcel Management A/S, hvilket gør at han ikke anses som

uafhæn-gigt medlem af bestyrelsen.

Torben Ballegaard Sørensen, Danmark. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden

marts 2008 samt medlem af bestyrelsens vederlagsudvalg.

Andrea Dawn Alvey, USA. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden august 2010 samt

medlem af bestyrelsens regionsudvalg.

Anders Boyer-Søgaard, Danmark. Uafhængigt bestyrelsesmedlem siden marts 2012

samt medlem af bestyrelsens regionsudvalg.

Ronica Wang, Hongkong. Uafhængigt bestyrelsesmedlem siden marts 2012 samt

medlem af bestyrelsens vederlagsudvalg og nomineringsudvalg.

Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, side 28
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Aktietilbagekøbsprogram

Bestyrelsen for PANDORA har i 2012 gennemgået kapitalstrukturen for

virksomheden. Resultatet af gennemgangen blev til en ændring af deres

udbyttepolitik. Tidligere sigtede virksomheden mod en udbytteprocent på omkring

35% af årets resultat defineret i overensstemmelse med IFRS, men har nu valgt med

udgangspunkt i udbyttet for 2011 på DKK 5,50 pr. aktie, at opretholde et stabilt og

herefter stigende nominelt udbytte pr. aktie. For at kunne nå deres mål om en netto

rentebærende gæld i forhold til EBITDA på 0-1x målt på 12-måneders løbende basis,

har bestyrelsen endvidere besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på op til

DKK 700 millioner for 2013.3

Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at nedsætte virksomhedens

aktiekapital, samt opfylde forpligtelser i henhold til aktieoptionsprogrammer for

PANDORA’s medarbejdere. Aktietilbagekøbsprogrammet vil ophøre senest den 31.

december 2013. Bestyrelsen agter derfor på generalforsamlingen i 2014 at fremsætte

et forslag til aktionærer om, at PANDORA’s aktiekapital reduceres med det antal

aktier, der er købt under programmet.

Disse initiativer om et aktietilbagekøbsprogram sender et stærkt signal om

PANDORA’s tiltro til at have en yderst effektiv og likviditetsskabende

forretningsmodel, der gør det muligt for PANDORA, at tilbagebetale overskydende

likviditet til deres aktionærer. Derimod vil virksomhedens fremtidige vækstpotentiale

dale, som følge af en øget gearing. Virksomheden synes ikke særlig risikovillig, når de

fravælger at anvende deres overskydende likviditet til investeringsfremmende formål.

Derved signalerer de indirekte at aktionærerne kan finde bedre

investeringsalternativer end PANDORA. På kort sigt skaber dette en højere værdi,

men på lang sigt undermineres virksomhedens muligheder for værdiskabelse.4

3
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, side 8

4
http://www.business.dk/diverse/aktietilbagekoeb-er-det-en-falliterklaering og

http://www.dirf.dk/Default.aspx?ID=533
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Asien
12%

Europa
38%

Amerika
50%

PANDORA - geografisk
omsætningsfordeling 2012

2.2. Markedsdefinition

Kerneforretningen for PANDORA er at designe, producere og sælge smykker. I dag

opererer og leder PANDORA en vertikalt integreret forretningsmodel fra inhouse-

design og produktion til global markedsføring og direkte distribution på de fleste

markeder. Produkterne bliver solgt i over 70 lande fordelt på seks kontinenter fra

mere end 10.300 salgssteder, herunder ca. 900 Pandora-brandede concept stores.

Virksomhedens største geografiske marked er Nord- og Sydamerika, hvor

omsætningen er steget fra 2.914 mio. DKK i 2010 til 3.312 mio. DKK i 2012.

Omsætningen i Amerika udgjorde således 49,8% af den samlede omsætning i 2012.

Omsætningen i Europa er til gengæld faldet fra 2.859 mio. DKK i 2010 til 2.542 mio.

DKK i 2012, svarende til 38,2% af den samlede omsætning i 2012. Asien tegner sig for

12% af den samlede omsætning i 2012 med 798 mio. DKK. Den samlede omsætning

har en nedadgående tendens gennem hele perioden og er således faldet fra 6.666

mio. DKK i 2010 til 6.658 mio. DKK i 2011 og igen til 6.652 mio. DKK i 20125.

Kilde: egen tilvirkning ud fra PANDORA Årsrapport 2011 og 2012.

5
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, regnskabsberetning side 10

893

2859 2914
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2623
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2542

3312

Asien Europa Amerika

PANDORA - geografisk fordeling af
omsætning

2010 2011 2012
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For at kunne vurderer virksomhedens værdi bliver vi nødt til at definere PANDORA’s

position på de forskellige markeder, som de opererer på. Vi vil derfor komme ind på 3

strategiområder for PANDORA, der har stor betydning for hele deres

forretningsmodel.

 produktstrategi,

 prisstrategi

 konkurrencestrategi

Dernæst har vi udvalgt tre konkurrenter: Richemont, Tiffany & Co. og Signet

Jewelers, som er blandt de største virksomheder på verdenssmykkemarkedet, hvor vi

analyser dem i forhold til PANDORA. Dette vil tilsammen kunne give os et billede af

hvor ”store” PANDORA er i forhold til verdenssmykkemarkedet.

2.2.1. Produktstrategi

PANDORA designer, fremstiller, markedsfører og distribuerer håndforarbejdede og

moderne smykker af høj kvalitet, fortrinsvis fremstillet af sterlingsølv, guld, ædel- og

halvædelsten samt Murano glas. Kerneproduktet er charms-armbåndet som med stor

succes blev lanceret på det danske marked i 2000. Charms-armbånd udgør 74,6pct.

af den samlede omsætning for regnskabsåret 20126.

Udover charms-armbåndet fremstiller virksomheden andre smykker såsom ringe,

armbånd, halskæder, vedhæng og øreringe gennem kollektionerne, som hver især

tilbyder kunderne at kombinere produkter og skabe unikke og personlige sammen-

sætninger. Kollektionerne består af mere end 1.800 unikke smykkedesigns.

Pandora-brandet er et af PANDORA’s vigtigste aktiver. Brandet er summen af

PANDORA’s kerneværdier – Affordable Luxury, Contemporary Design og Personal

Storytelling – elementer som går igen i alle kollektioner7.

6
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, side 14

7
Kilde: Pandora Prospekt 2010, side 9
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Kilde: egen tilvirkning ud fra PANDORA’s prospekt, side 9

Affordable Luxury – Selvom PANDORA’s produkter er fremstillet af ædle materialer,

hovedsageligt sterlingsølv og guld, er håndforarbejdede og af høj kvalitet, er priserne

på et niveau, som placerer PANDORA i segmentet for Affordable Luxury.

 Genuine: Håndforarbejdet, ædle materialer og ægte smykker i høj kvalitet.

 Accessible: Tilgængelig for en bred målgruppe, bredt prisspænd og

kontinuerlige købs muligheder da kunder fuldender deres smykkesamling over

tid.

Contemporary Design – Designuniverset afspejler feminine og lette designs med

varme farver og romantiske elementer, og PANDORA tilstræber at skabe smykker,

der er både moderne og tidløse.

 Romantic: Tidløs, men samtidig moderne, romantiske elementer, stærk

tilknytning til kærlighed og familie.

 Feminine: Feminint, lyst og varme farver.

Personal Storytelling – PANDORA’s “Create & Combine”- koncept er i alle smykke-

kollektioner og giver den enkelte kunde mulighed for at skabe personlige smykker

ved at tilføje og kombinere produkterne individuelt og løbende udbygge og ændre

smykkerne. PANDORA’s grundidé er, at kunderne gennem smykkerne kan udtrykke

deres person-lige historie og mindes uforglemmelige øjeblikke og begivenheder i

deres liv.

 Create & Combine: Mix & match, personligt udtryk, kombineres til både

afslappet og formelt brug, udtrykker stemningen i øjeblikket / nuet.

 Moments: Personlig historie, minder fra specielle begivenheder /

uforglemmelige øjeblikke.

Affordable Luxury

Genuine

Accessible

Contemporary Designs

Romantic

Feminine

Personal Storytelling

Create & Combine

Moments



16

2.2.2. Prisstrategi

PANDORA har stor fokus på deres priser og ved gennemførelse af ny prisstrategi i

2012, faldt den gennemsnitlige salgspris pr. enhed til DKK 129 mod DKK 134 i 2011,

hvilket primært skyldtes lavere prispunkter på nye produktlanceringer og generelle

prisreduktioner i 2012, som delvist opvejedes af positive valutakurseffekter.

PANDORA beskæftiger sig indenfor området ”Affordable Luxory”, som er

kendetegnet ved kvalitets- og luksussmykker til overkommelige priser.

Under Mikkel Vendelin Olesen’s ledelse, blev der indført en prisstrategi, som inklu-

derede prisforhøjelser på 15%. Det var et forsøg på at udvide forretningssuccesen og

udnytte denne til at skabe vækst. Det viste sig dog hurtigt at være en fejlslået strategi

med dalende omsætning til følge. For at genskabe den tabte tillid blandt

kernekunderne, har PANDORA derfor i 2012 genindført den oprindelige prisstrategi,

som altid har bygget på ”Affordable luxury”, så de igen kan skabe vækst. Deres 2013-

kollektioner vil derfor være baseret på de succeser, de allerede i 2012 har opnået i

salget ude i butikkerne, og vil indeholde flere produkter til kommercielt rigtige priser,

der sælger godt ude hos deres forhandlere.8

2.2.3. Konkurrencestrategi

Konkurrencen på de markeder, hvor PANDORA opererer, er intense grundet antallet

af konkurrenter. Den trussel som andre produkter udgør afhænger i hvor høj grad de

appellerer til samme behov, samme segment og i det hele taget opleves ens af

slutbrugerne. I det seneste årti har mange nye aktører etableret sig på PANDORA’s

primære markeder.

PANDORA vil åbne nye butikker på de såkaldte nye markeder – Asien, Frankrig,

Rusland og Italien. I alt regner virksomheden med at åbne 150 nye konceptbutikker i

løbet af 2013.

8
http://www.business.dk/fashion-design/ny-strategi-afgoerende-for-pandora
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PANDORA’s største produkt er de kende charms og charms-armbånd, hvor den

bagvedliggende idé går ud på at kunderne selv kan designe deres eget smykke.

Konceptet er netop det unikke ved virksomhedens produkter og er med til at

differentiere virksomheden fra konkurrenterne.

I forbindelse med julen 2013 regner PANDORA med at lancere et nyt koncept

indenfor kategorien charm og charm-armbånd.

Det nyeste tiltag hos PANDORA er ”PANDORA eSTORE”. I november 2012 lancerede

de et pilotprojekt i Storbritannien, hvor de online udbød hele deres

produktsortiment. Resultat af dette var ret lovende og PANDORA regner med at åbne

”PANDORA eSTORE” på flere europæiske markeder i 2013.

Hvis man tager udgangspunkt i Porters generiske strategier, vil vi mene at

PANDORA’s konkurrencestrategi kan betegnes som differentiering. Begrundelsen for

dette er at virksomheden skaber et unikt produkt i forhold til deres konkurrenter ved

at udbyde charms og charms-armbånd.

2.2.4. Konkurrent analyse

Konkurrencen på det globale smykkemarked er enorm og blandt PANDORA’s

konkur-renter kan nævnes; Richemont, Tiffany & Co, Signet Jewelers, Swarovski,

Bulgari, Folli Follie mv. For ikke at gøre konkurrentanalysen alt for omfattende, har

vi valgt at kon-centrere os om Richemont, Tiffany & Co. og Signet Jewelers, der er

blandt de største aktører på markedet.

Udvælgelsen af disse begrundes med størst sammenlignelige produkter, distribution

og salgsmetode. Derudover er selskaberne alle børsnoteret hvilket også giver et bedre

sammenligningsgrundlag, da den anvendte regnskabspraksis for disse virksomheder

alle følger IFRS’ standarder.
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Amerika
14%

Asien
48%

Europa
38%

Richemont - geografisk
omsætningsfordeling 2012

Richemont er et holding selskab baseret på schweiziske

luksusvarer.

Virksomheden, der blev grundlagt i 1988 af den sydafrikanske forretningsmand

Johann Rupert, ejer i dag flere af verdens førende virksomheder inden for

luksusvarer, med særlige fokus på smykker og ure - deriblandt virksomheder som

Cartier, Lange Uhren og Piaget. Andre produktgrupper omfatter lædervarer og

skriveredskaber – bl.a. gennem virksomheden Montblanc.

Koncernens virksomheder opererer globalt og beskæftiger mere end 24.000 ansatte i

mere end 30 lande, med domicil i Schweiz.

Richemont’s største marked er Asien, som i 2012 genererede 48% af omsætningen.

Europa stod for 38% af omsætningen og det amerikanske marked blot 14%. På alle

markeder er omsætningen steget i perioden fra 2011 til 2012 og lå i 2012 samlet set på

8.867 mio. €. Koncernen ledes med det formål at skabe langsigtet værdi for

aktionærerne.

Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra http://www.richemont.com

998

3306

2588

1253

4517

3097

Amerika Asien Europa

Richemont - geografisk
omsætning i mio. €

2011 2012
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Virksomheden blev grundlagt i 1837 af Charles Lewis Tiffany og

John B. Young som en ”stationær og galanterihandel”, butikken

solgte oprindeligt en bred vifte af papirvarer, og drives som Tiffany, Young and Ellis i

Lower Manhattan. Navnet blev forkortet til Tiffany & Co i 1853, da Charles Tiffany

overtog kontrollen, og virksomhedens fokus på smykker blev etableret.

I dag er virksomheden en verdensomspændende kæde med mere end 9.800 ansatte

og et hovedkontor beliggende i New York. Produktudvalget består af et omfattende

udvalg af smykker (ca. 90% af nettoomsætningen i 2012), samt ure, sterling sølvtøj,

porcelæn, krystal, papirvarer, dufte mv.

Tiffany & Co. har endvidere differentieret sig med en produktgruppe af ure og

smykker udelukkende til mænd.

Tiffany & Co. havde i 2012 en samlet omsætning på 3.794 mio. €, hvoraf det største

marked er det amerikanske marked med 49% af omsætningen. Asien genererede

38%, mens Europa stod for 13% af den samlede omsætning i 2012. Fra 2010 til 2012

har der været en pæn fremgang på samtlige markeder.

Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra http://investor.tiffany.com
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Amerika
82%

Storbritan
nien
18%

Signet Jewelers - geografisk
omsætningsfordeling 2012

Signet Jewelers er verdens største speciale-detail-guldsmed.

Virksomheden blev grundlagt i 1949 og voksede organisk, før de

ekspanderede gennem en række opkøb i slutningen af 1980'erne samt begyndelsen af

1990'erne. I dag har virksomheden hoveddomicil i London og på Bermuda og over

17.200 medarbejdere. I USA har de mere end 1.443 specialbutikker og i

Storbritannien 511 butikker.

I USA har de butikkerne Kay Jewelers, Jared Galleria Of Jewelry og under de

følgende regionale navne: JB Robinson Juvelerer, Marks & Morgan Jewelers, Belden

Juvelerer osv. Kay Jewelers er deres største butik, som er i de fleste storcentre i USA.

Alle butik-kerne er i storcentre, men er forskellige i forhold til prisen på de smykker

de sælger. Alle de amerikanske butikker i alle priskategorier drives under

dattervirksomheden Sterling Jewelers, Inc., der er ejet af Signet Jewelers.

I England har de butikkerne H. Samuel, Ernest Jones og Leslie Davis.

Signet Jewelers havde i 2012 en samlet omsætning på 3.037,53 mio. €, hvoraf det

største marked er det amerikanske marked med 82% af omsætningen. I 2010 havde

de en omsætning på 2.621,18 mio. € dvs. en stigning i deres omsætning fra 2010 til

2012 på 416,4 mio. €.

Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra http://investor.signetjewelers.com
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2.3. Delkonklusion Virksomhedsbeskrivelse

PANDORA bruger mange penge på markedsføring af deres unikke produkt; charms

og tilhørende armbånd. Det er netop dette produkt som gør dem anderledes i forhold

til de andre spillere på markedet.

For at give et bedre sammenligningsgrundlag mellem PANDORA og de valgte

konkurrenter, har vi omregnet PANDORA’s omsætningstal for 2012 til euro (€) og

samlet omsætningsniveauerne for disse i nedenstående tabel.

Kilde: egen tilvirkning.

Ovenstående tabel viser tydeligt, at PANDORA ikke omsætter for nær så meget som

de valgte konkurrenter.

Richemont er klart den største aktør i Europa og Asien, hvor PANDORA synes som

en meget lille spiller på banen med en samlet omsætning på knap 900 mio. omregnet

i euro.

På det Amerikanske marked er det dog Signet Jewelers, der er den største spiller i

denne peer-group.

444
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1253

4517

3097

1840
1449

505

2497

541

Amerika Asien Europa

Omsætning 2012 i mio. €

Pandora A/S Richemont Tiffany & Co. Signet Jewelers
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Man kan altid diskutere om de valgte konkurrenter er 100% sammenlignelige med

PANDORA’S forretningsområde. Men ud fra vores vurdering er de valgte

konkurrenter netop sammenlignelige på følgende områder:

 Produkter

 Salgskanaler

 Distribution

 Geografisk tilstedeværelse

 Tilgængelighed af regnskabsdata

Ud fra ovenstående gennemgang af virksomhedsbeskrivelsen kan vi konstatere at

PANDORA er en mindre spiller på det omspændende verdensmarked for smykker.

Richemont er klart den største aktør i Europa og Asien hvorimod det amerikanske

marked er domineret af Signet Jewelers.

Signalet er dog klart, PANDORA ”besidder” kun en lille del af markedet.

3. Strategisk analyse

Den strategiske analyse skal anvendes til værdiansættelsen af PANDORA.

Formålet med analysen er, at identificere de ikke økonomiske valuedrivers, samt

mulige risici der kan have betydning for PANDORA’S konkurrencemæssige situation.

Dette kan omfatte eksterne som interne forhold.

Den strategiske analyse har ligeledes til formål, at belyse mulige interne fordele såvel

som ulemper. Det er vigtigt at understrege, at for at den strategiske analyse skal have

en effekt på værdiansættelsen, er det nødvendigt at de strategiske forhold kan

kvantificeres. Kvantificering af den strategiske analyse vil blive behandlet under

kapitlet budgettering.
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3.1. Ansoff´s vækstmatrice

Virksomhedens vækststrategi udtrykker de strategiske muligheder, som virksomheden

har for at opnå fremtidig vækst. Ansoff’s vækstmatrice er en interne analyse som

benyttes til at betegne hvilke strategiske vækstmuligheder og risici, virksomheden har

ud fra produkt- og markedskombinationer, herunder virksomhedens forskellige

muligheder for at lancere nye produkter og bevægelse ind på nye markeder, men også

muligheden for at trække sig tilbage fra markeder og bevæge sig ind på nye u

relaterede markeder.

3.1.1. Markedspenetrering

På veletablerede markeder forventer PANDORA fortsat at udvide deres markeds-

position, primært gennem eksisterende forhandlere. Hertil kommer at PANDORA for

nyligt har købt rettighederne til Troldekugler9, deres største konkurrent af charms på

det danske marked, og dermed forstærket deres markedsposition både lokalt og

globalt.

PANDORA holder fortsat fokus på at markedsføring er vigtig for succes og forventer

fortsat væsentlige investeringer heri. For at opnå større effekt af deres markedsføring

planlægger PANDORA at flytte deres ressourcer fra trykte medier til digitale medier

og TV og følger således langt om længe med tidens trends. Det nyeste tiltag er således

PANDORA e-STORE, et pilotprojekt med onlinesalg i Storbritannien som blev søsat i

november 2012.

3.1.2. Markedsudvikling

PANDORA er et globalt brand med høj kendskabsgrad og et positivt image rundt om i

verden, og de holder fortsat fokus på vigtigheden af Pandora-brandede salgskanaler.

PANDORA forventer således at åbne ca. 150 nye konceptbutikker i 2013.10

PANDORA ønsker endvidere at etablere sig på nye geografiske markeder, især Asien,

Italien, Frankrig og Rusland. På hvert nyt marked vælger PANDORA en specifik

9
http://www.retailnews.dk/article/view/99255/pandora_kober_rettighederne_til_troldekugler

10
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, side 5
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strategi for etablering med det formål at optimere salget og opnå hurtig etablering

samt sikre en konsekvent positionering af brandet. Når PANDORA indtræder på et

nyt marked benytter de sig ofte af lokale distributører, der har kendskab til markedet,

hvorefter de i nogle tilfælde har opkøbt distributøren, for at opnå fuld kontrol over

distributionsleddet – et glimrende eksempel på vertikal forlæns integration - og en

effektiv metode til hurtigt at udvide sine forretninger på.

3.1.3. Produktudvikling

Ifølge Årsrapporten 2012 har PANDORA gennemført en succesfuld tilpasning af

produkt- og prisstrategi og dermed skabt det helt rigtige produktsortiment.

For at understøtte dette har PANDORA iværksat en omfattende opdatering af

forhandlernes lagerbeholdninger ved at tilbyde at ombytte gamle produkter med lav

omsætning til nye produkter med højere omsætning11. Dette har skabt en øget

goodwill hos forhandlerne og samtidig frigjort likviditet hos forhandlerne som

PANDORA håber de vil bruge til at købe flere nye produkter for.

Fremadrettet lanceres 7 nye kollektioner om året med innovative produkter til

kommercielt rigtige priser. Udover charms og charms-armbånd anser PANDORA

især deres ringe for at have et væsentligt fremtidigt vækstpotentiale. Øvrige

produktkategorier som øreringe, halskæder og ure skal bidrage til at skabe et komplet

produkt-sortiment. Dertil planlægges et helt nyt koncept i forbindelse med julen

2013.

3.1.4. Diversifikation

Denne vækstmulighed går ud på, at sælge helt nye produkter på et helt nyt marked,

hovedsagelig for at sprede risikoen. Der er dog ikke noget der tyder på, at PANDORA

påtænker at benytte denne metode.

11
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, side 9
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3.2. Værdikæden

Værdikædeanalysen benyttes til at afdække de ikke økonomiske valuedrivers samt

hvorledes virksomhedens anvender deres ressourcer for at skabe konkurrencemæssig

fordel.12

Som produktionsvirksomhed har PANDORA mulighed for at kontrollere alle led i

værdikæden for næsten alle deres smykker fra internt design til produktion. De

fastholder ligeledes ansvaret for distribution af smykker til salgskanalerne, først og

fremmest gennem egne distributionsvirksomheder og dernæst gennem eksterne

distributører samt et begrænset antal egne butikker.

PANDORA’s vertikale forretningsmodel er skalerbar, men er samtidig underlagt høj

overvågning og kvalitetskontrol. Udviklingen af denne forretningsmodel samt

virksomhedens begrænsede portefølje af egne butikker har medført, at de har opnået

en større andel af den totale omsætning af detailsalget af dets produkter

sammenlignet med den andel, PANDORA opnår, når det sælger gennem

distributører. Dette understøtter de historiske høje overskudsgrader. Det er

PANDORA’s opfattelse, at der gennem disse tiltag sikres en høj kvalitet gennem hele

værdikæden. 13

Teknologi Indkøb Marketing Information Sælgerstyring
Patenter Kapacitet System Distributionskanaler
Karakteristika Lokalisering Reklame / PR Logistik
Design/kvalitet Komponenter Mærkeprofil

”Up-Stream” ”Down-Stream”

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen, side 96

12
Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen, side 93

13
Kilde: PANDORA prospekt 2010, side 10

Produktudvikling
& Design

Produktion Marketing Distribution
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3.2.1. Design & Produktudvikling

Design og udvikling af produkter er nogle af PANDORA’s vigtigste aktiviteter. Deres

interne design- og udviklingsteams udvikler løbende smykkesortimentet i overens-

stemmelse med deres kerneværdier: Affordable Luxury, Contemporary Design og

Personal Storytelling. I udviklingen af smykkekollektionerne forsøger designerne at

kombinere deres viden og stærke fornemmelse for trends inden for mode og stil,

samtidig med at de bygger videre på tidligere kollektioners succes og således designer

smykker, som afspejler Pandora-brandet.

PANDORA’s specialiserede produktchefer i Danmark arbejder tæt sammen med

designerne og koordinerer udviklingen af prototyper med udviklingschefen i

Thailand. PANDORA opdaterer typisk sine kollektioner to gange om året (forår og

efterår) med yderligere fem gavelejligheder, men produktionen er en løbende proces,

som generelt ikke er rettet ind mod bestemte årlige begivenheder. For at bevare et

attraktivt og nyskabende sortiment evaluerer de løbende deres sortiment og trækker

designs tilbage og introducerer nye for at produktsortimentet kan leve op til kravene

fra selv de største konceptbutikker og for at tage højde for geografiske forskelle.

Politik vedrørende beskyttelse af immaterielle rettigheder

PANDORA vurderer, at deres immaterielle rettigheder er et væsentligt element i

deres nuværende og fremtidige succes. Virksomheden har indført en strategi for

immaterielle rettigheder med det formål at støtte deres vision.

Virksomhedens indsats beror på en kombination af love om patenter, varemærker,

visuelle karakteristika, copyright, forretningshemmeligheder og regler om unfair

konkurrence samt fortrolighedsprocedurer og kontraktmæssige restriktioner med

henblik på at fastlægge og beskytte de immaterielle rettigheder.14

14
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, side 23
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3.2.2. Produktion & Indkøb

I PANDORA’s globale forsyningskæde indgår efterspørgselsplanlægning, indkøb og

oplagring af råvarer, produktion og forsendelse. Den globale indkøbsfunktion styrer

alle aspekter af dette forsyningssystem og arbejder tæt sammen med design- og

udviklingsteams om udarbejdelse af produktions og produktspecifikationer, indkøb

af råvarer og kontrol af fremstillingen i Thailand.

Hver proces planlægges nøje for at sikre højst mulig effektivitet i hvert enkelt produk-

tionsled. Deres færdige produkter opbevares hovedsageligt på virksomhedens adresse

i Thailand, indtil en sending er klar til at blive leveret til det lokale

distributionscenter, hvilket typisk sker hver uge.

3.2.3. Distribution & Marketing

PANDORA’s distributionsstrategi er udfærdiget med henblik på at bevare kontrollen

med brandets image og marketingstrategien, efterhånden som virksomheden vokser,

men gør det samtidig muligt at udnytte de styrker, der ligger hos distributørerne. I

visse tilfælde er PANDORA gået ind på et marked ved hjælp af en distributør og har

senere overtaget distributionen på markedet, enten gennem deres egen drift eller ved

at overtage distributørens forretning eller selve distributøren.

På trods af fordelene ved at have opnået fuld kontrol med disse markeder er virksom-

heden overbevist om, at det på visse markeder er en fordel at danne partnerskab med

distributører.

PANDORA’s arrangement med distributører styres af distributionsaftaler og master

franchiseaftaler, som giver distributøren eneret til at promovere og sælge

PANDORA’s produkter til butikker i et bestemt geografisk område i en bestemt

periode.
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3.3. PESTEL-analyse

Vi har i den eksterne analyse valgt at tage udgangspunkt i PESTEL modellen, da

denne model forenkler de væsentlige samfundsforhold, der har indflydelse på

virksomhedens strategiske beslutninger og finansielle præstationer. Altså de ikke-

finansielle samfundsmæssige faktorer der skal danne grundlag for den fremtidige

budgettering.

Det skal nævnes at PESTEL modellen ikke er komplet og i praksis hele tiden skal

opdateres for at den er anvendelig.

3.3.1. Politiske forhold

PANDORA er underlagt konkurrencelovgivningen i de lande, som de opererer i. Det

er derfor vigtigt at PANDORA hele tiden sørger for at være opdateret omkring lokal

lovgivning samt konkurrenternes foretagender.

Varemærkeloven omfatter en virksomheds navn og kendetegn, som er knyttet til virk-

somhedens brand. PANDORA bør derfor sørge for at have varemærkerettighederne i

orden, inden de entrerer et nyt marked.

De seneste år har PANDORA udvidet deres marked i Asien, og især i Kina har vare-

mærkerettighederne givet store udfordringer. Blandt andet har PANDORA måttet

opkøbe varemærket PANDORA af den tidligere kinesiske ejer af dette varemærke.

Det betyder at PANDORA nu kan skrive deres navn med kinesiske skrifttegn, og de

undgår dermed at deres navn bliver kopieret og misbrugt, og derudover forstærker

det deres brand, at de har det samme navn og logo verden over.15

Politisk uro i Thailand

Koncentrationen af produktionsanlæg i Thailand betyder, at PANDORA’s drift

afhænger af, om råvarer kan importeres ind i Thailand, at produktionen ikke afbrydes

og at produkter kan eksporteres ud af Thailand. Historisk set har der med jævne

mellemrum været politisk uro i Thailand, som har medført få dages midlertidig

15
Kilde: http://www.business.dk/detailhandel/pandora-klar-til-kinesisk-eventyr
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afbrydelse i forsyningskæden. PANDORA vurderer løbende fordelene og risiciene ved

at koncentrere produktionen i Thailand, selvom PANDORA ikke har oplevet

væsentlige afbrydelser i de mere end 20 år, hvor produktionen har fundet sted i

Thailand. 16

3.3.2. Økonomiske forhold

Virksomhedens omsætning og driftsresultater påvirkes af globale økonomiske forhold

og specifikke økonomiske forhold på virksomhedens hovedmarkeder, USA,

Storbritannien, Australien og Tyskland. Disse forhold omfatter beskæftigelsen,

inflationen eller deflationen, den disponible realindkomst, renteniveauet,

skatteniveauet, valutakurserne, udviklingen på aktiemarkedet og boligmarkedet,

tilgængeligheden af forbrugerkredit, graden af forbrugsgæld, forbrugertillid,

forbrugernes opfattelse af den økonomiske situation og forbrugernes købelyst.

Da der er betydelige forskelle i skattesatserne i de forskellige lande, hvor PANDORA

opererer, vil en ændret omsætningsfordeling imellem koncernens enheder medvirke

til væsentlige følger mht. koncernens samlede skattebetalinger.

Økonomisk nedgang og usikre økonomiske fremtidsudsigter for et eller flere

geografiske markeder kan påvirke forbrugernes købelyst i negativ retning. PANDORA

forsøger derfor at mindske afhængigheden af enkeltmarkeder gennem øget geografisk

udbredelse.

16
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, side 19
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Likviditet

PANDORA holder et tilstrækkeligt likviditetsberedskab som omfatter likvide behold-

ninger samt uudnyttede kreditfaciliteter, herunder DKK 2.500 mio. bunden kredit-

facilitet i banken samt mindre lokale ubundne bankkreditter, der skal sikre effektiv

og fleksibel lokal likviditetsstyring. Dette styres af Group Treasury, som er ansvarlig

for at overvåge og styre PANDORA’s samlede likvide position.17

Valuta

PANDORA rapporterer sine regnskabsresultater i danske kroner, mens en væsentlig

del af deres omsætning og omkostninger samt visse af dets aktiver og passiver

opgøres i andre valutaer. PANDORA handler i følgende valutaer: EUR, USD, GBP,

CAD og AUD. Nedenfor vises udvikling i disse valutakurser gennem de seneste 10 år.

Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra www.nationalbanken.dk

Det er tydeligt at se at valutakurserne i 2008 for GBP, AUD og CAD var påvirket af

den globale finanskrise. Den danske krone er bundet til EURO hvorfor denne ligger

forholdsvis konstant. Indenfor perioden 2010-2012 har der i de handlede valutaer

17
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, Note 19 Finansielle risici, side 67.
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ikke været væsentlige udsving, hvilket gør at der for PANDORA ikke har været de

store finansielle risici ved handel i disse valutaer.

I fremtiden kan virksomhedens driftsresultater blive påvirket af både

transaktionsmæssige og omregningsmæssige valutarisici. Da en væsentlig del af både

omsætning og omkostninger (især indkøb af sølv og guld) foregår i USD, vil der være

en naturlig afdækning for PANDORA.

I 2010 implementerede PANDORA en mere robust og systematisk afdækningspolitik

vedrørende valutarisici, hvor formålet er at reducere størstedelen af den samlede

eksponering mod udsving i amerikanske dollars og engelske pund. Virksomhedens

afdækningspolitik afdækker pengestrømme gennem PANDORA og ifølge denne

afdækningspolitik skal deres valutarisici vedrørende pengestrømme i PANDORA

afdækkes på kvartalsvis rullende basis, således at forventede valutarisici knyttet til

nærmeste kvartal til enhver tid afdækkes 100% og de følgende tre kvartaler afdækkes

med henholdsvis 80%, 60% og 40% af den forventede eksponering18.

Råvarepriser

For at sikre stabile og forudsigelige råvarepriser kører PANDORA en 12-måneders

produktionsplan på kvartalsvis rullende basis med en 100% sikring af råvarepriser 1-

3 måneder frem, 80% sikring 4-6 måneder frem, 60% sikring 7-9 måneder frem og

40% sikring 10-12 måneder frem. Opdatering af råvaresikringen samt

produktionsplanerne foretages i slutningen af hver måned19.

Kapitalstruktur

Bestyrelsen i PANDORA har i 2012 gennemgået kapitalstrukturen i virksomheden og

opstillet et mål for nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA på 0-1x målt på 12

måneders løbende basis, som skal sende et stærkt signal om en effektiv og likviditets-

skabende forretningsmodel. For at opnå dette mål iværksættes et aktietilbagekøbs-

program på op til 700 mio. DKK for 2013.

18
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, side 69

19
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, side 70
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Ved aktietilbagekøb stiger EPS, hvilket giver markedet en succesbetinget signalværdi,

som medfører at WACC’en falder og virksomhedens værdi vil stige som resultat deraf.

Når PANDORA vælger at tilbagekøbe egne aktier vil dette påvirke deres

kapitalstruktur, da de er nødt til at finde finansiering til dette. Self-sustainable

growth er en intern finansieringsmulighed, som ved tilbageholdelse af indtjening vil

medføre en lavere gearing. Ekstern finansiering via forøgelse af gælden, vil til

gengæld medføre en forhøjet gearing.

Ved ekstern finansiering påføres virksomheden en forøgelse af finansielle risici, og da

PANDORA kan betegnes som en vækstvirksomhed vil deres forretnings risici

ligeledes stige. Dette vil afspejle sig negativt i ROIC, som til alle tider bør være højere

end WACC’en for at opretholde balancen mellem vækst og lønsomhed.

Fremtidens vækstmuligheder kan blive påvirket negativt af en øget gearing, der i

yderste konsekvens kan føre til financial distress på baggrund af en øget

rentefinansierings-risiko. PANDORA bør derfor holde en vis balance i deres

finansiering af aktietilbage-købsprogrammet20.

3.3.3. Sociale og kulturelle forhold

PANDORA’s strategiske målsætninger afspejler en virksomhed i vækst, men i og med

at PANDORA producerer og sælger smykker, er de i høj grad afhængige af at

forbrugerne er villige til at bruge deres sparepenge på disse produkter. Når en

forbruger har et ønske om at købe et nyt smykke, så er PANDORA i konkurrence med

alle andre udbydere af smykker. PANDORA skal derfor sætte sin lid til at nogle

forbrugere ønsker at adskille sig fra andre, ved at købe et af deres produkter frem for

konkurrenternes.

Hvor mange penge forbrugerne har mellem hænderne afhænger i høj grad af hvordan

verdenssituationen ser ud samt hvilke tiltag, der iværksættes på verdensmarkedet for

at sikre et højt rådighedsbeløb til forbrugerne.

20
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, side 7-8
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Corporate Social Responsibility21

PANDORA har vedtaget en CSR-politik om samfundsansvar, som blandt andet inde-

holder et adfærdskodeks for leverandører inden for områderne menneskerettigheder,

miljø og antikorruption baseret på FN’s Global Compact. Derudover har PANDORA

indført egne CSR-politikker indenfor virksomhedsetik, sundhed og sikkerhed.

PANDORA blev i 2012 certificeret iht. The Responsible Jewellery Council’s ”Code of

Practices”. The Responsible Jewellery Council (RJC) er en international non-profit

organisation oprettet for at styrke forbrugernes tillid til smykkeindustrien ved at

fremme ansvarlig forretningspraksis i hele forsyningskæden for smykker.

PANDORA bestræber sig desuden på løbende at fremme velgørende formål rundt

omkring i verden og fokuserer særligt på initiativer, som ændrer kvinders liv på en

positiv måde. På verdensplan støtter PANDORA således op om kampen mod

brystkræft, også kendt som Pink Ribbon-kampagnen. På lokalt plan deltager

PANDORA i initiativer som f.eks. the ”Tree of Life” Appeal, the Queensland Flood

Relief, forskellige skolere-noveringsprojekter og projekter i nærmiljøet i Thailand,

samt ”Danmarks Indsamling” som støtter FN’s 2015 mål – ikke mindst ved at styrke

kvinders stilling i afrikanske lande.

Det er PANDORA’s opfattelse, at der skal være en direkte forbindelse mellem det at

have kompetente, engagerede og tilfredse medarbejdere og en effektiv

produktionsproces af høj kvalitet. Derfor forsøger de, at opretholde et sikkert

arbejdsmiljø og hensigtsmæssige arbejdsbetingelser for deres medarbejdere.

PANDORA bestræber sig på at tilbyde konkurrencedygtige ansættelsesvilkår,

tilsvarende medarbejder goder og uddannelsesprogrammer for at fremme

medarbejdernes og deres familiers livskvalitet.

3.3.4. Teknologiske forhold

PANDORA tilbyder et univers af håndforarbejdede, moderne smykker i ædle

materialer med en række attraktive karakteristika bl.a. i form af et tidløst design, høj

kvalitet til tilgængelige priser samt for charmarmbånd, en patenteret funktionalitet.

21
Kilde: www.pandrora.net
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Alle deres smykker er baseret på Pandora-brandet, herunder deres “Create &

Combine” koncept, der muliggør, at kunder over tid kan sammensætte deres eget

personlige charm-armbånd. PANDORA anser kvalitetssikring af sine brandede

produkter for at være altafgørende for værdien af Pandora-brandet. Virksomhedens

specialiserede produktudviklingsteam i Danmark arbejder tæt sammen med

designere og koordinerer udviklingen af prototyper med udviklingschefen i Thailand.

PANDORA designteams, smykkeproduktchefer/koordinatorer og udviklingschefen i

Thailand kommunikerer løbende med hinanden, når nye produkter udvikles. For at

sikre hurtig og klar kommunikation anvendes processoftware til at følge hvert

smykke gennem design- og udviklingsprocessen22.

3.3.5. Miljømæssige forhold

PANDORA tilstræber miljømæssig ansvarlighed gennem sin CSR-politik på dette

område.

3.3.6. Lovmæssige forhold

PANDORA overholder lokale og internationale love og sædvaner og forventer, at

deres leverandører ligeledes overholder lokale og internationale love, der er gældende

for dem.

Den 10. januar 2012 fik PANDORA dog en påtale fra Finanstilsynet, der mener at

PANDORA skulle have orienteret markedet tidligere, da man fandt ud af at man ikke

kunne indfri sine udmeldte forventninger. PANDORA har imidlertid den opfattelse,

at de har overholdt alle gældende regler23.

Virksomheden reagerede korrekt på en hurtig og uventet omsætningsnedgang ved at

offentliggøre en rettidig og præcis virksomhedsmeddelelse, i hvilken virksomheden,

på baggrund af nye oplysninger og på grundlag af en analyse af ændringerne i

markedssituationen i juli 2011, justerede sine helårsforventninger, skriver PANDORA

22
Kilde: PANDORA prospekt 2010, side 70

23
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, side 9
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i årsregnskabet side 9. Sagen er nu overgivet til politiet. Sagen kan påvirke

PANDORA’s omdømme og især markedets tiltro til deres regnskabsmæssige

resultater i fremtiden, hvilket vil påvirke værdien af virksomheden.

3.4. Delkonklusion Strategisk analyse

For at summere op på PANDORA’s stærke og svage sider som er blevet belyst i de

ovenfornævnte strategiske analyser, har vi valgt at bruge SWOT- skabelonen.

Interne forhold

Stærke sider Svage sider

Succesfyldt smykkekoncept/ brand Begrænset målgruppe

Stordriftsfordele Priselastisk produktgruppe

Produktdifferentiering Kerneproduktet bærer knap 75% af omsætningen

Opdateret prisstrategi Afhængighed af produktion i Thailand

Bred distribution

Løbende produktudvikling

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, side 118

Eksterne forhold

Muligheder Trusler

Attraktiv international markedsposition Store udsving i valutakurser og rentesatser

Udvikling af nye geografiske områder Stigende priser samt mangel på råvarer

Udvidelse af sortiment Intens konkurrence/konkurrenter

Pandora e-store Beskyttelse af varemærke mv.

Aktietilbagekøb Negativ medieomtale

Positiv medieomtale

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, side 118

Konkurrencen på smykkemarkedet er hård og produktdifferentiering er derfor et

vigtigt fokusområde for PANDORA. Derudover har selskabet et stærkt brand, hvilket

er en væsentlig styrke i kampen om kunderne. Et nøgleelement i dette er fastlæggelse

og beskyttelse af deres immaterielle rettigheder.
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Kombinationen af love om patenter, varemærker, visuelle karakteristika, copyright,

forretningshemmeligheder og regler om unfair konkurrence samt fortroligheds-

procedurer og kontraktmæssige restriktioner er vigtige grundelementer for

PANDORA. Gennem virksomhedens levetid har PANDORA over flere tiltag forsøgt at

få ensrettet deres patenter samt beskytte deres varemærke, og det er utroligt vigtigt

for dem, at fastholde fokus på dette, så de også i fremtiden har et stærkt brand.

PANDORA’s designere bestræber sig på at kombinere deres viden og opmærksomhed

på mode- og stiltendenser samtidig med at de bygger på tidligere kollektioners succes

med henblik på at designe kollektioner der udtrykker deres brand. Succesen

afhænger af deres evne til at identificere, skabe og definere produkt- og

markedstendenser. For at fastholde kundestrømmen, er det vigtigt at PANDORA

reagerer i tide på ændringer i forbruger-efterspørgslen og tendenser i markedet.

I forhold til nye aktører står PANDORA stærkt med deres stordriftsfordele og en lang

erfaring med etablering i mange lande samt et bredt distributionsnet. PANDORA’s

distributionsstrategi er designet sådan, at de kan fastholde kontrollen over deres

brand, image og markedsføringsstrategi, mens de fortsætter med at vokse og gør det

samtidig muligt at trække på de eksterne distributører, som er stærke på hver deres

markeder.

PANDORA’s svigtende omsætning skyldes til dels at virksomhedens kerneprodukt,

som bærer knap 75% af omsætningen, er temmelig priselastisk, og det vil det tage

noget tid at genskabe den tabte kundetillid efter den fejlslagne prisstrategi, som satte

priserne i vejret. Virksomhedens nye prisstrategi er dog på rette vej med

genindførelse af ”Affordable Luxury”.

PANDORA har dog tilstrækkelig likviditet til at iværksætte et

aktietilbagekøbsprogram. Man må derfor forvente at de opretholder et vist

likviditetsberedskab til at imødegå sårbarhed overfor usikre valutakurser og

rentesatser samt evt. fald i produktionen pga. mangel på råvarer.

Aktietilbagekøbsprogrammet vil nedbringe virksomhedens aktiekapital og på kort

sigt medføre en stigning i virksomhedens markedsværdi. På længere sigt kan

PANDORA dog risikere at deres vækstmuligheder undermineres, idet de fra-vælger at
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investere den overskydende likviditet i nye aktiviteter og dermed reduceres

potentialet for fremtidig vækst.

PANDORA har dog en fastlagt strategi, der omhandler produktudvidelse lige såvel

som geografisk udvidelse og videreudvikling af selskabets globale brand. Det må

derfor vurderes, at PANDORA er velovervejet i deres beslutning om at tilbagekøbe

egne aktier, og at deres nuværende værdiskabende projekter kan sikre fremtidig

vækst.

Produktudvidelse samt e-handel kan på sigt give en større målgruppe og muligvis

ændre salgsudsvingene, derudover vil en geografisk udvidelse styrke deres

markedsposition og flere brandede konceptbutikker vil styrke deres

konkurrenceevne, og på den måde må PANDORA hele tiden sørge for at udnytte

deres styrker og muligheder til at eliminere deres trusler og svagheder.
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4. Regnskabsanalyse

For at kunne foretage regnskabsanalysen, er en reformulering af de afgivne

regnskaber nødvendig. Dette har til formål at opdele PANDORA’s værdiskabelse i en

driftsmæssig og en finansiel side. Ved værdiansættelsen er det hovedsageligt den

driftsmæssige værdiansættelse, man er interesseret i, idet man altid vil kunne ændre

den finansielle del af virksomheden, nemlig virksomhedens kapitalstruktur – f.eks.

ved at geare den yderligere.

Baseret på reformulerede regnskaber vil vi analysere PANDORA’s evne til at forrente

virksomhedens egenkapital målt ved nøgletallet ROE (egenkapitalens forrentning).

Dette sker ved at opdele ROE i forskellige niveauer for derefter at analysere enkelte

værdidrivere. Dette giver et samlet overblik over hvor rentabel PANDORA er.

4.1. Revisionspåtegning for tidligere regnskabsår

Regnskaberne for perioden år 2010 til år 2012 er alle revideret uden supplerende

oplysninger og forbehold fra revisor.

4.2. Anvendt regnskabspraksis

PANDORA har indført alle nye standarder, ændringer til eksisterende standarder og

fortolkningsbidrag, som er godkendt af EU og er gældende for regnskabsåret 2012.

Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards (IFRS) som er godkendt af EU samt efter yderligere danske

oplysningskrav til årsrapporter, jf. NASDAQ QMX CPH A/S’ krav til børsnoterede

selskabers regnskabs-aflæggelse samt IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til

årsregnskabsloven.

Koncernregnskabet er udarbejdet efter det historiske kostprisprincip, bortset fra

afledte finansielle instrumenter som måles til dagsværdi. Derudover er regnskabet

aflagt i danske kroner og alle værdier er afrundet til nærmeste mio. kr. med mindre

andet fremgår jf. PANDORA’s Årsregnskab 2012 side 77.
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4.3. Reformulering af regnskabet

En virksomheds værdiskabende evne stammer fra to aktiviteter: Driftsaktivitet og

finansieringsaktivitet. Formålet med reformuleringen af regnskabet er derfor at

afdække de finansielle værdidrivere for hver af disse aktiviteter. Reformuleringen

foretages efter metoderne angivet i ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en

praktisk tilgang, 3. udgave” af Ole Sørensen.

Reformulering af egenkapitalopgørelsen har til formal at identificere eventuelle dirty

surplus-poster i opgørelsen, så totalindkomsten og egenkapitalforrentningen (ROE)

kan beregnes. Dirty surplus-poster er indtægter og omkostninger samt gevinster og

tab som er bogført direkte på balancen og uden om resultatopgørelsen. Typiske dirty

surplus-poster er valutaomregningsgevinster/tab på fremmed valuta for selvstændige

uden-landske enheder, men også op- og nedskrivninger på materielle aktiver.

Reformuleringen af balancen og resultatopgørelsen skal give detaljerne til at spore

kilderne til rentabilitet og vækst. Dette gøres ved at opdele drifts- og finansierings-

aktiviteter.

Pengestrømsopgørelsen reformuleres ikke i denne opgave, da værdiansættelsen

beregnes ud fra residualindkomstmodellen (RIDO) og den diskonterede cash flow-

model (DCF). Begge modeller anvender de budgetterede driftsoverskud samt

ændringerne i nettodriftsaktiverne til at beregne det frie cash flow.

4.3.1. Reformulering af egenkapitalen

Den mest korrekte måde at foretage en reformulering på er, at starte med

reformuleringen af egenkapitalopgørelsen, da denne tager udgangspunkt i alle

transaktioner og posteringer, som vedrører ejernes kapital i virksomheden

(nettokapitalindskud), samt opsummerer totalindkomsten (nettooverskuddet +

anden totalindkomst). Herunder er en del poster ikke posteret i resultatopgørelsen,

på trods af der kan være tale om væsentlige ændringer i virksomhedens værdier.

Disse poster kaldes ofte ”dirty surplus”.
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I visse regnskaber kan den officielle egenkapitalopgørelse fremstå kompliceret,

hvorfor en reformulering også skal være med til at simplificere opgørelsen. Dette er

dog ikke tilfældet i PANDORA’s opgørelse. PANDORA har opdelt

egenkapitalopgørelsen og totalindkomstopgørelsen, hvilket gør det forholdsvis nemt

at reklassificerer posterne.

Den reformulerede opgørelse kan ses i bilag 6 på side 100.

Reformuleringen af egenkapitalen er udført ved hjælp af nedenstående ligning:

Egenkapital ultimo = Egenkapital primo + Nettokapitalindskud + Totalindkomst

4.3.2. Reformulering af balancen

Balancen reformuleres for at skabe overblik over aktiver og passiver indenfor

henholdsvis drift og finansielle forpligtelser. Driftsaktiviteten er det primære

værdiskabende element i en virksomhed, hvorfor denne er vigtig at kunne

identificere. Reformuleringen er nødvendig for at kunne foretage beregninger af

nøgletal, der måler resultatet af virksomhedens aktiviteter – disse nøgletal vil blive

gennemgået senere. Reformuleringen opdeles som sagt i finansielle poster og

driftsposter. Grunden til dette er at man ved en sammenblanding af posterne vil ende

med misvisende mål for rentabiliteten i de to poster.

I reformuleringen er der enkelte poster, der er umulige at placere med 100%

sikkerhed. Her i blandt er likvide beholdninger – man kan ikke som udefra-

kommende, vide hvor stor en del af likviditeten, der hører til driften og hvor stor en

del, der hører til de finansielle poster. I reformuleringen er valgt at 0,5% af netto-

omsætningen bruges som drifts-likviditet og resten af de likvide midler er placeret

under finansielle aktiver. Yderligere opdeles der ud fra om virksomhedens gæld er

driftsbestemt eller ej – leverandørgæld er eksempelvis brugt til at indkøbe varer og

bør derfor indgå i driftsforpligtelserne i stedet for de finansielle forpligtelser.

Driftsaktiviteterne giver et overblik over, hvor pengebindingerne er størst, således at

man kan opsætte mål for hvor stor likviditet man ønsker bundet. Det giver samtidig

et overblik over hvor pengene er bundet og om bindingen er steget år for år. To

vigtige poster i driftsaktiverne er Varebeholdninger og tilgodehavender fra salg, fordi
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disse to poster tit kan eskalere, hvis ikke der føres tilstrækkelige kontrol samtidig

med at virksomheden vækster salgsmæssigt. De finansielle forpligtelser opdeles i

lang- og kortfristet gæld. Dette giver et overblik over hvordan virksomhedens

finansierings-struktur er. Det betyder at man kan konstatere om virksomheden kan

blive presset rent finansielt, ved at långivere ikke vil genforhandle kreditfaciliteterne

og at disse derfor bortfalder. Opdelingen fortæller dog ingenting om hvordan

gældsforpligtelserne er placeret rent rentemæssigt at risikomæssigt med hensyn til

valutakurs-risiko.

Den reformulerede opgørelse kan ses i bilag 6 side 100.

4.3.3. Reformulering af resultatopgørelsen

Reformuleringen af resultatopgørelsen foretages for at opdele drifts- og finansielle

poster, så man som investor kan se hvor stor en del af profitten, der fremkommer fra

den primære drift. Den primære drift er den faktor, man som investor primært

ønsker at fokusere på. Man skal dog også kigge på hvordan virksomheden er

finansieret og hvordan denne del af forretningen klarer sig – dette opnår man ved at

opdele resultatopgørelsen i to særskilte opgørelser, som i sidste ende resulterer i

beregningen af virksomhedens totalindkomst.

Totalindkomst viser periodens resultat i balancen på grundlag af samtlige værdi-

ændringer, der er posteret under egenkapital i løbet af perioden. Totalindkomsten

figurerer direkte i egenkapitalopgørelsen, men for at afstemme hvor resultaterne

stammer fra er en reklassificering af resultatopgørelsen nødvendig. Hvis man ikke

vælger at reformulere regnskabet kan ledelsen pynte på regnskabet ved at skjule

bogføringer direkte på balancen – dette kaldes dirty-surplus Accounting. For

PANDORA’s vedkommende indebærer denne dirty-surplus Accounting posterne:

Kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder og Sikrings-

instrumenter vedrørende råvarer, renter og valutakurser som er direkte bogført på

egenkapitalen. Ved at korrigere for disse skjulte bogføringer skabes et

sammenligningsgrundlag – man eliminerer kort sagt de forstyrrende elementer, som

adskiller sig fra år til år, fra opgørelsen.

Den reformulerede opgørelse kan ses i bilag 6 side 100.
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4.4. Rentabilitetsanalyse

Rentabilitetsanalysen er en vigtig faktor i værdiansættelsen, da denne giver en indi-

kation af virksomhedens sundhed og historiske udvikling, hvilket kan være med til at

tegne et billede af den fremtidige udvikling. Rentabilitetsanalysen tager

udgangspunkt i DuPont-pyramiden24, som har ROE (return on equity) som

ovenstående driver. Herefter dekomponeres ROE, hvorved det kan udledes, hvilke

finansielle og driftsmæssige værdidrivere, der giver ROE25.

En virksomheds rentabilitet er et udtryk for evnen til at forrente den investerede

kapital. Når man vurderer en virksomheds rentabilitet, sammenholder man

virksomhedens indtjening (fra resultatopgørelsen) med den kapital (fra balancen),

der er investeret i virksomheden. Analysen bruges til at udforme en forventning til

virksomhedens fremtidige rentabilitet ved at analysere PANDORA’s hidtidige evne til

at forrente deres kapital.

På niveau 1 dekomponeres ROE i afkast på finansieringsaktiviteter (Finansiel

gearing) og afkast på driftsaktiviteter (ROIC), hvilket er tilsvarende i den

reformulerede balance og den reformulerede resultatopgørelse. På niveau 2

dekomponeres den finansielle gearing (FGEAR) yderligere i SPREAD, hvilket

betegnes, som virksomhedens afkast på driftsaktiver fraregnet virksomhedens netto

lånerente. Derudover opdeles ROIC (afkastningsgraden) i overskudsgrad og

aktivernes omsætningshastighed.

På niveau 3 dekomponeres overskudsgraden i individuelle overskudsgrader og akti-

vernes omsætningshastighed dekomponeres ned i individuelle omsætnings-

hastigheder. SPREAD vil ikke blive dekomponeret, da vi ikke anser dette som

væsentligt.

24
Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen, side 255

25
Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen, side 255
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4.4.1. Egenkapitalens forrentning (ROE)

Egenkapitalens forrentning er et samlet resultat af de underliggende værdidrivere,

herunder afkast af driftsaktiviteterne og afkast af finansieringsaktiviteterne, hvorfor

denne kan analyseres ud fra nedenstående analyse.

Formel 2010 2011 2012

ROE ܽݐܶ ݈݅݊݀ ݉݇ ݐݏ

݊݁݃ܧ.ݏ݊ܩ ݇ܽ ݅ ܽݐ ݈

87,3% 35,9% 23,1%

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 254

Egenkapitalens forrentning har oplevet en særdeles ugunstig udvikling fra 2010 til

2012. Dette skyldes både den negative udvikling i driften som den primære

værdidriver, samt den aftagende finansielle gearing som den sekundære værdidriver.

Da FGEAR har været aftagende de sidste par år betyder det, at størrelsen af andre

kapitalindskydere er mindsket til det minimale, og er grunden til at

afkastningsgraden i 2012 næsten var lig egenkapitalens forrentning. Dermed kan det

udledes, at den negative udvikling i egenkapitalens forrentning primært skyldes den

negative udvikling i virksomhedens hovedaktivitet, nemlig driften.

4.4.2. Niveau 1

Analyse af driften

ROIC er det overordnet mål for virksomhedens driftsaktiviteter. Nøgletallet

udtrykker virksomhedens evne til at udnytte deres netto driftsaktiver, og dermed

hvor profitabel virksomheden er. Mere præcist, virksomhedens afkast pr. investeret

krone i netto driftsaktiver. Afkastningsgraden vil stige hvis totalindkomst fra drift

efter skat stiger, mens et fald i nettodriftsaktiver også vil medføre et fald i

afkastningsgraden – og omvendt. Beregninger tager udgangspunkt i primo – og

ultimo værdier i nævneren, da disse giver et mere retvisende billede af årets

udvikling.
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Når det skal vurderes, om afkastningsgraden er placeret på et tilfredsstillende niveau,

sammenlignes denne med konkurrerende virksomheders afkastningsgrad eller

WACC. 26

Det er dog tydeligt, at PANDORA’S afkastningsgrad på ingen måde ligger på et

tilfredsstillende niveau, grundet den nedadgående tendens.

Niveau 1 Formel 2010 2011 2012

ROIC ܽݐܶ ݈݅݊݀ ݉݇ ݐݏ ݂ܽݎ ݅ݎ݀ ݂݂݁ݐ ݁ݐ ݇ݏݎ ܽݐ

݊.ݏ݊ܩ ݀ݐ݁ݐ ݅ݎ ܽݏ݂ݐ ݁ݒ݅݇ݐ ݎ

55,5% 25,9% 21,8%

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 256

Afkastningsgraden været faldende fra 2010 til 2012, hvilket må betragtes som en

særdeles negativ udvikling. Især fra 2010 og 2011 er bemærkelsesværdige, da

virksomhedens ROIC faldt med 29,6% point, hvilket må siges at være urentabelt.

Årsagen til den forandrede afkastningsgrad fra år 2010 til 2012 skyldes at

omsætningen er faldet og aktiverne er steget.

Analyse af finansieringsaktiviteten

Den finansielle gearing måler virksomhedens finansieringsgrundlag. Altså forholdet

mellem netto finansielle forpligtelser (netto rentebærende gæld) og egenkapital.

Tallet er yderligere delt op i netto låneomkostninger i% og SPREAD. Nøgletallene

FGEAR og r, er et gennemsnit af primo og ultimo værdier.27

Niveau 1 Formel 2010 2011 2012

FGEAR ܰ.ݏ݊ܩ ݂ݐ݁ݐ ݅݊ ܽ݊ ݅ݏ ݈݁ ݈݁ ݈ݎ݂ ݅݃ ݁ݐ ݈݁ݏ ݎ

.ݏ݊ܩ ݁݃ ݁݊ ݇ܽ ݅ ܽݐ ݈

0,631 0,203 0,061

Netto

låneomk.

ܰ ݂ݐ݁ݐ ݅݊ ܽ݊ ݅ݏ ݈݁ ݈݁ ݉ ݇ ݂݁ ݁ݐ ݇ݏݎ ܽݐ

݊.ݏ݊ܩ ݂ݐ݁ݐ ݅݊ ܽ݊ ݅ݏ ݈݁ ݈݁ ݈ݎ݂ ݅݃ ݁ݐ ݈݁ݏ ݎ

6,5% 23,6% 0,9%

SPREAD −ܥܫܱܴ ݎ 49% 2,3% 21%

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 254

26
Regnskabsanalyse og værdiansættelse 3.udgave s.255

27
Regnskabsanalyse og værdiansættelse 3. udgave s.256
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Den finansielle gearing var faldende fra 2010 til 2012, hvorefter nøgletallet har

oplevet et markant dyk. PANDORA er altså gået fra, at de gennemsnitlige

nettofinansielle forpligtelser i 2010 udgjorde 63% af den gennemsnitlige egenkapital,

mens den gennemsnitlige rentebærende gæld kun stod for 6,1% af den

gennemsnitlige egenkapital i 2012. Dvs. virksomheden ultimo 2012 stor set kun var

finansieret af egenkapital.

Det kan derudover udledes, at virksomhedens nettolåneomkostninger er faldet fra

2010 til 2012, hvilket betyder, at der betales en mindre procentsats i renter af den

rentebærende gæld.

Renteprocenten har dog stadig været særdeles høj i 2011, hvilket kan skyldes

kreditorernes uvildige lånelyst til en virksomhed i økonomisk uføre, samt

finanskrisen som har gjort lånesituationen mere trang. Netto låneomkostninger i %

er dog markant anderledes fremover, da PANDORA stort set ingen lån har ved

udgangen af 2012.

Sidst kan det siges, at SPREAD har været positiv gennem hele analyseperioden,

hvilket betyder, at PANDORA har en positiv gearing.

4.4.3. Niveau 2

Rentabilitetsanalysens niveau 2 består af Overskudsgrad(OG) samt Aktivernes

omsætningshastighed(AOH), som tilsammen forklarer udviklingen i ROIC.

Niveau 2 Formel 2010 2011 2012

OG ܽݐܶ ݈݅݊݀ ݉݇ ݐݏ ݂ܽݎ ݅ݎ݀ ݂݁ݐ ݊ ݂݁ ݁ݐ ݇ݏݎ ܽݐ

ܰ ݉ݐ݁ݐ ݊ݐæݏ ݅݊ ݃

40,47% 22,72% 19,83%

AOH ܰ ݉ݐ݁ݐ ݊ݐæݏ ݅݊ ݃

݊.ݏ݊ܩ ݀ݐ݁ݐ ݅ݎ ܽݏ݂ݐ ݁ݒ݅݇ݐ ݎ

1,37 1,14 1,10

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 261

Overskudsgraden udtrykker indtægts/omkostningsforholdet i virksomheden, altså

hvor stor en procentdel af omsætningen der er tilbage, når omkostningerne er

fratrukket. Nøjere beskrevet som overskud pr. salgskrone fra virksomhedens
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driftsaktivitet. En stigning i driftsoverskuddet efter skat vil betyde en stigning i

overskudsgraden, mens et fald i nettoomsætningen også vil medføre et fald i

overskudsgraden.28

Virksomhedens overskudsgrad har været faldende gennem analyseperioden. Som det

kan ses af ovenstående tabel er overskudsgraden faldet fra 40,47% til 19,83%. Dette

betyder, at for hver krone virksomheden omsatte for i 2012, var der et driftsoverskud

på 19,83 øre. Udviklingen har især været ugunstig fra 2010 til 2011, og det tyder på, at

den negative udvikling i afkastningsgraden i disse år, kan forklares ved hjælp af

overskudsgraden.

Aktivernes omsætningshastighed beskriver virksomhedens omsætning pr. investeret

krone i netto driftsaktiver. Dette nøgletal kan forøges ved at øge nettoomsætningen

eller formindske netto driftsaktiver – og omvendt. Nettodriftsaktiver er også her et

gennemsnit af primo – og ultimo tallet.29

Virksomhedens AOH har set over den samlede analyseperiode ligeledes været

faldende, hvilket umiddelbart må betragtes som en negativ udvikling. Det skal dog

bemærkes, at AOH fra 2010 til 2011 er faldet med 0,23 point, hvilket forklares med at

omsætningen er faldet hvorimod at aktiverne er steget.

4.4.4. Niveau 3

Formålet med niveau 3 er at forklare udviklingen i Overskudgraden og Aktivernes

omsætningshastighed ved hjælp af indtjeningsevnen (OG) og kapitaltilpasningen

(AOH).

Indtjeningsevne

For at få overskudsgraden nøjere belyst for PANDORA, opdeles denne i yderligere

overskudsgrader, som er beregnet ved den specifikke omkostningsgruppe divideret

med nettoomsætningen. Dette belyses ved hjælp af beregninger af de såkaldte OG

drivere.

28
Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 3.udgave s.261

29
Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 3. udgave s.262
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Overskudsgradens underliggende drivere i%: 2010 2011 2012

OG Bruttoavanceprocent 71,03% 73,27% 66,90%

OG Distributionsomkostninger -22,41% -28,39% -29,80%

OG Administrationsomkostninger -8,40% -10,65% -12,22%

OG Af- og nedskrivninger -3,98% -3,32% -2,71%

OG salg (før skat) 36,24% 30,91% 22,17%

OG Skat -6,33% -3,82% -4,15%

OG fra salg (efter skat) 29,91% 27,09% 18,02%

Andet OI, efter skat 10,6% -4,4% 1,8%

OG 40,5% 22,7% 19,8%

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 267

Begrundelsen for at overskudsgraden igennem hele perioden har været faldet skyldes,

at flere af udgifterne er steget og omsætningen er faldet. En udvikling som bunder i

en konstant stigning fra 2010 i distributionsomkostninger og administrationsomkost-

ninger, hvilket primært skyldes en forhøjet markedsføringsindsats og mere personale

til hovedkontoret og butikkerne.

Generelt har den største stigning været imellem årene 2010 til 2011, da det var her

PANDORA blev børsnoteret samt at man ønskede en forhøjet medieomtale

vedrørende dette.

Derudover har den faldende overskudsgrad på bruttoavanceprocent medført til en

faldende overskudgrad. Dette skyldes at guld og sølvpriserne er steget, det vil sige at

vareforbrug til produktionen altså den samlede enhedsomkostning for hvert produkt

er steget. Den negative udvikling på overskudsgrad af af- og nedskrivninger fortæller

blot at virksomheden afskriver mere på deres aktiver. Dette skyldes blot, at

virksomheden formentlig har vurderet, at deres anlægsaktiver falder mere i værdi

end først antaget.

Ud fra denne analyse på niveau 3, kan det siges, at den negative udvikling i

overskuds-graden primært kan forklares ved stigende priser for guld og sølv samt en

forhøjet markedsføringsindsats og åbninger af nye butikker. Da PANDORA

forhandlingsstyrke er minimal i forhold til denne leverandør har det været umuligt at

påvirke disse priser. Derudover er åbning af nye butikker samt
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markedsføringsindsatsen en del af deres nye strategi, for senere hen at få en større

markedsandel af det samlede smykkemarked verden over.

Kapitaltilpasning

Med fordel i en mere dybdegående forklaring af AOH er den inverse omsætnings-

hastighed dekomponerede ned i underliggende poster. Der analyseres på udviklingen

i materielle anlægsaktiver, varebeholdninger, tilgodehavender fra salg, øvrige drifts-

aktiver, immaterielle anlægsaktiver, leverandører af varer og tjenesteydelser, øvrige

driftsforpligtelser og hensatte forpligtelser. Disse fortæller noget om PANDORA’s

evne til at skabe omsætning ud fra de aktiver, der er til rådighed i virksomheden.

Omsætningshastighedens underliggende drivere: 2010 2011 2012

ATO drivere (inverse)

Immaterielle anlægsaktiver 0,602 0,673 0,674

Materielle anlægsaktiver 0,043 0,060 0,068

Varebeholdninger 0,128 0,216 0,220

Tilgodehavender fra salg 0,109 0,130 0,138

Øvrige driftsaktiver 0,110 0,142 0,149

Hensatte forpligtelser -0,046 -0,087 -0,083

Leverandører af varer og tjenesteydelser -0,026 -0,040 -0,038

Øvrige driftsforpligtelser -0,192 -0,217 -0,217

1/ATO 0,729 0,878 0,911

Netto driftskapital 0,211 0,307 0,320

Øvrig NOA 0,518 0,572 0,591

1/ATO 0,729 0,878 0,911

ATO 1,372 1,138 1,098

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 268

I den ovenstående tabel kan det ses, at der er en negativ udvikling mellem omsætning

og nettodriftsaktiver fra 2010 til 2012, hvilket primært skyldes, at virksomheden har

genereret mindre omsætning af deres investeringer i materielle aktiver.

Den positive udvikling i driftsforpligtelser fra 2010 til 2012 kan primært henføres til

anden kortfristet gæld, som har udviklet sig positivt i forhold til omsætningen.
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4.5. Delkonklusion Regnskabsanalyse

Ud fra rentabilitetsanalyse kan det konkluderes, at PANDORA de sidste tre år har

udviklet sig i en negativ retning, hvilket primært er forårsaget af den ugunstige

udvikling i afkastningsgraden.

Herudover kan det konkluderes, at virksomhedens gearing har været faldende de

sidste tre år. Analysen af dette nøgletal vil dermed ikke have den store betydning i

forhold til budgetteringen, men har belyst at virksomheden går en mere

gældsfinansieret fremtid i møde. Sidst skal det konkluderes, at virksomhedens

låneomkostninger i procent er særdeles lave, hvilket umiddelbart skyldes

kreditorernes høje tillid til virksomheden.

5. Budgettering

I budgetteringsfasen samles de finansielle og ikke finansielle værdidrivere fra

henholdsvis regnskabsanalysen og den strategiske analyse. Budgetteringen ligger til

grund for den egentlige værdiansættelse af PANDORA, som følger senere. Formålet

med værdi-ansættelsen er at få fremtiden og dennes mål konkretiseret så

PANDORA’s værdiskabelse stemmer overens med de opstillede budgetter.

5.1. Budgetperiode

Med henblik på værdiansættelse af virksomheder bør budgetteringen i princippet

foregå i al uendelighed. Dette er dog ikke muligt i praksis, hvorfor der som regel vil

blive fastlagt en begrænset budgetperiode. Budgetperioden bestemmes til at være 5

år, da PANDORA befinder sig i en moden branche.

Derudover anses denne budgetperiode for at være tilstrækkelig lang til at sikre, at

overnormal salgsvækst og overnormalt overskud/underskud forsvinder.

Desuden vurderes det, at finanskrisens afmatning på den danske økonomi vil være

minimal efter denne budgetperiode, hvorfor det formodes, at PANDORA’s vækstrate

vil være nogenlunde stabil igen.
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Terminalperioden vil indtræde i 2018, hvor det forventes, at salgsvækst,

overskudsgrad og omsætningshastighed rammer steady state-niveau – udviklingen

vil herefter følge en konstant vækstfaktor på 2%.

5.2. Vækstudsigter

PANDORA budgetterer selv, ved aflæggelsen af regnskabet for året 2012 den 26.

februar 2013, at man i næste regnskabsår forventer en omsætning på 7,2 milliarder

DKK og en EBITDA-margin på mere end 25%. Virksomheden forventer

anlægsinvesteringer på omkring DKK 300 millioner samt en effektiv skatteprocent på

ca. 19%.

I 2013 planlægger PANDORA at skabe kontrolleret vækst ved forsat at forbedre det

direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne, især i de brandede butikker, og ved at

etablere distribution af høj kvalitet på såvel nye som eksisterende markeder.

Virksomheden vil fortsat fokusere på udvikling af deres væsentligste markeder og

samtidig åbne nye butikker på de såkaldt nye markeder – Asien, Italien, Frankrig, og

Rusland. Det er vigtigt at fokusere på kvalitet frem for kvantitet og PANDORA vil

derfor være mere selektive i forhold til butiksåbninger og fokusere på kvaliteten af

den enkelte butik frem for på mængden af butiksåbninger. Det er deres plan at åbne

ca. 150 nye konceptbutikker i 2013.30

PANDORA ønsker fortsat at forbedre deres produkter. Virksomhedens primære fokus

vil være på kerneproduktet; charms og charms-armbånd, men også ringe anses for at

have et væsentligt fremtidigt vækstpotentiale. Derudover ønsker PANDORA fortsat at

udvikle deres øvrige kategorier, øreringe, halskæder og ure, der alle bidrager til at

skabe et komplet produktsortiment.

Sidst i november 2012 lancerede PANDORA et pilotprojekt i Storbritannien,

PANDORA eSTORE, som udbyder hele produktsortimentet. Resultatet er meget

lovende og PANDORA forventer at åbne PANDORA eSTORE på flere europæiske

markeder i løbet af 2013.

30
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, side 7
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Ved gennemgang af kapitalstrukturen i PANDORA har bestyrelsen besluttet at ændre

udbyttepolitik. Tidligere sigtede PANDORA mod en udbytteprocent på omkring 35%

af årets resultat, men har nu, med udgangspunkt i udbyttet for 2011 på DKK 5,50 pr.

aktie, valgt at opretholde et stabilt og herefter stigende nominelt udbytte pr. aktie. Ud

over det, og for at nå målet om en netto rentebærende gæld i forhold til EBITDA på 0-

1x målt på 12-måneders løbende basis, har bestyrelsen endvidere besluttet at

iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 700 millioner for 2013.

Disse initiativer sender et stærkt signal om PANDORA’s tiltro til deres yderst

effektive og likviditetsskabende forretningsmodel, der sætter dem i stand til at

tilbagebetale overskydende likviditet til deres aktionærer.31

5.3. Budgettering af resultatopgørelse

På baggrund af den strategiske analyse samt regnskabsanalysen foretages en budget-

tering af PANDORA resultatopgørelse for perioden 2013-2017. De nedenfor listede

værdidrivere vil blive fastlagt ud fra tidligere analyser, historiske regnskabsdata og

udtagelser om forventninger til fremtiden.

5.3.1. Omsætningsudvikling

Væksten i omsætningen eller salgets vækstrate anvendes som navnet indikerer til at

budgettere den fremtidige vækst i proforma opgørelsen for PANDORA. Analysen

nedenfor viser et svagt fald i omsætningen fra året 2010 til året 2012. Fra året 2010 til

året 2012 er der sket et fald på 0,21%. Dette på trods af den negative effekt af de

lagerbalanceringstiltag, der blev igangsat i februar 2012, og et væsentligt ændret

produktmix.

DKK mio. Regnskabsår

2010

Regnskabsår

2011

Regnskabsår

2012

Omsætning 6.666 6.658 6.652

Kilde: egen tilvirkning ud fra PANDORA Årsrapport 2012 side 6

31
Kilde: PANDORA Årsrapport 2012, side 8
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Hvis PANDORA skal have en omsætning på 7,2 mia. kr., som de selv meddeler i deres

ledelsesberetning32, vil dette betyde en stigning i omsætningen på 8,2%. Vi mener

ikke dette er muligt for PANDORA, da man stadigvæk har stærke konkurrenter på

markedet samt at kundernes købsvaner er ændret drastisk. PANDORA har dog

stadigvæk en stærk strategiplan og med aktietilbagekøbsplanen, hvilket betyder øget

presseomtale for navnet Pandora, vil vi mene at en stigning i omsætningen på 2% er

mulig. Derudover er der den årlige inflation på 2%. Vi vil derfor konkludere af salgets

vækstrate for årene 2013 og 2014 vil være på 4%. Da PANDORA strategi er kortsigtet,

kan det ikke forventes at omsætningen fortsat vil stige med 4% i fremtiden. I 2015 og

2016 kan der derfor kun forventes en omsætningsstigning på 3%. Med samme

begrundelse forventes der er stigning på 2% i 2017, hvilket også vil afspejle sig i

terminalperioden.

DKK mio. Budgettering

Budgetår 2013 2014 2015 2016 2017

Omsætning 6.918 7.195 7.411 7.633 7.786

Kilde: egen tilvirkning inspiration fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 328

5.3.2. Omkostningsudvikling

Vareforbrug

I budgettet vil omkostningerne vise et stabilt niveau i forhold til omsætningen. Med

udgangspunkt i bruttomarginen ses et forholdsvis stabilt niveau. Sammenlignet med

2011 var 2012 negativt præget af stigende råvarepriser, prisændringer, produkt og

markedsmix og valutakurser.

DKK mio. Regnskabsår

2010

Regnskabsår

2011

Regnskabsår

2012

Vareforbrug -1.941 -1.798 -2.223

Bruttomarginen 70,8% 72,9% 66,5%

Kilde: egen tilvirkning ud fra PANDORA Årsrapport 2012 side 6

32
Kilde: PANDORA årsrapport 2012, side 7
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Vareforbruget indeholder omkostninger til produktion, indkøb af råvarer og halv-

fabrikata samt løn til personale. Råvarepriserne på guld og sølv har ikke kunnet

modsvare prisstigningen på PANDORA’s produkter, hvilket har haft en negativ

indvirkning på omsætningen.

Distributionsovertagelsen har haft en stor indvirkning på omsætningen, som er steget

mere end vareforbruget på trods af de stigende råvarepriser. Råvareprisen på guld og

sølv stiger oftest i forbindelse med krisetilstande i verdensøkonomien (Danmarks

Nationalbank, 2010). Ud fra denne betragtning kan det forventes at råvareprisen på

guld og sølv fortsat vil stige lidt, idet krisen forudses at fortsætte i 2013 og 2014.

PANDORA åbnende en ny fabrik i 4.kvartal 2011 i Thailand, hvilket forårsagede

stigende produktionsomkostninger i opstartsperioden. Desuden ville stigende råvare

priser få en negativ betydning for omkostningsniveauet, hvilket kan ses ovenfor. Det

forventes derfor at der i vareforbruget i år 2013 ville være en stigning på 4%.

I 2014 forventes der en stigning i vareforbruget på 4% på grund af, at råvarepriserne

på guld og sølv vil stige dette år. Pandora har et mål om at effektivisere produktionen,

hvilket først har sin effekt i 2014, da de lige har åbnet en helt ny fabrik i 2011. Derfor

vil omkostningsniveauet ikke stige til samme niveau som omsætningen i 2015, men

forventes kun at stige med 3%.

Effektiviseringen af produktionsenheden vil stadigvæk have sin effekt på

omkostningsniveauet i 2016, hvorfor vareforbruget vil stige med 2%. I 2017 forventes

niveauet fortsat at stige med 2%, hvilket svarer til stigningen i omsætningen.

DKK mio. Budgettering

Budgetår 2013 2014 2015 2016 2017

Vareforbrug -2.312 -2.404 -2.477 -2.526 -2.577

Bruttomarginen 66,5% 66,5% 66,5% 66,9% 66,9%

Kilde: egen tilvirkning inspiration fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 328
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Distributionsomkostninger

Distributionsomkostningerne består af omkostninger til distribution af solgte varer,

markedsføringskampagner samt lønninger. Distributionsomkostningerne steg til

DKK 2.084 millioner i 2012 fra DKK 2.053 millioner i 2011, svarende til 31,3% af

omsætningen i 2012 mod 30,8% i 2011. Salgs- og distributionsomkostningerne steg

til DKK 1.261 millioner i 2012 fra DKK 1.080 millioner i 2011, svarende til 19,0% af

omsætningen i 2012 mod 16,2% i 2011. Denne stigning skyldtes hovedsagligt en

stigning i antallet af PANDORA-ejede konceptbutikker og Shop-in-Shops i 2012 (i alt

167) i forhold til 2011 (i alt 136) samt etablering på nye markeder.

Markedsføringsomkostningerne udgjorde i 2012 12,3% af omsætningen i forhold til

14,6% i 2011. Markedsføringsomkostningerne faldt til DKK 823 millioner i 2012 fra

DKK 973 millioner i 2011. Sidst i november 2012 lancerede PANDORA et pilotprojekt

– en PANDORA eSTORE – i Storbritannien, som udbyder hele deres

produktsortiment. Resultatet er meget lovende, og virksomheden vil nu udvide denne

i Storbritannien og samtidig arbejde på at udvikle deres onlinedistribution på alle

væsentlige markeder. Det er virksomhedens mål at åbne PANDORA eSTORE på flere

europæiske markeder i løbet af 2013.

PANDORA opfatter dem selv som en produktvirksomhed – for dem er produktet det

vigtigste. Samtidig ved PANDORA, hvor vigtig markedsføring er for deres succes. I

løbet af meget kort tid er PANDORA blevet et globalt brand med høj kendskabsgrad

og et positivt image rundt om i verden. Derfor vil PANDORA fortsætte med

væsentlige investeringer i markedsføring.

DKK mio. Regnskabsår
2010

Regnskabsår
2011

Regnskabsår
2012

Distributionsomkostninger -1.733 -2.053 -2.084

Kilde: egen tilvirkning ud fra PANDORA Årsrapport 2012 side 6
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På baggrund af ovenstående forhold forventes distributionsomkostningerne at stige

med 6% i 2013. I år 2014 vil distributionsomkostningerne ligeledes stige med 6%.

I 2015 og 2016 forventes der en stigning i distributionsomkostningerne på

henholdsvis 4 og 3%, da virksomheden fortsat kan have omkostninger forbundet med

udvidelse på nye markeder og omkostninger i forbindelse med lanceringen af

onlinedistribution.

I 2017 skal PANDORA stadig fortsætte med at markedsføre sig både på nye og gamle

markeder for fortsat at vækste. Omkostningerne til distributionen stiger dermed i

samme niveau som omsætningen med 2%.

DKK mio. Budgettering

Budgetår 2013 2014 2015 2016 2017

Distributionsomkostninger -1.837 -1.947 -2.025 -2.086 -2.128

Kilde: egen tilvirkning inspiration fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 328

Administrationsomkostninger

Omkostninger til ledelse og administration af driften er indeholdt i administrations-

omkostningerne. Administrationsomkostningerne udgjorde DKK 870 millioner i

2012 mod DKK 749 millioner i 2011, svarende til 13,1% af omsætningen mod 11,3% i

2011. Stigningen i administrationsomkostninger skyldtes hovedsageligt en stigning i

antal medarbejdere på nye markeder og på hovedkontoret.

DKK mio. Regnskabsår

2010

Regnskabsår

2011

Regnskabsår

2012

Administrationsomkostninger -576 -749 -870

Kilde: egen tilvirkning ud fra PANDORA Årsrapport 2012 side 6

Ud fra denne betragtning forventes omkostningerne til administrationen at stige med

2% i 2013, da man forsat ønsker at indtage nye markeder. Fra 2014 til 2017 vil

administrationsomkostningerne ligeledes stige med 2% hvert år, idet størstedelen af
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omkostningerne går til ledelsen samt administrativt personale, og der forventes en

gennemsnitlig stigning i lønninger på 2%.

DKK mio. Budgettering

Budgetår 2013 2014 2015 2016 2017

Administrationsomkostninger -887 -905 -923 -942 -961

Kilde: egen tilvirkning inspiration fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 328

5.3.3. Afskrivninger

I 2012 investerede PANDORA i alt DKK 276 millioner i materielle og immaterielle

aktiver mod DKK 269 millioner i 2011, svarende til 4,2% af omsætningen i 2012 mod

4,0% af omsætningen i 2011.

DKK mio. Regnskabsår

2010

Regnskabsår

2011

Regnskabsår

2012

Afskrivninger 265 221 180

Kilde: egen tilvirkning ud fra PANDORA Årsrapport 2012 side 6

Derudover er PANDORA i 2012 begyndt at afskrive på deres femte fabrik. I fremtiden

er det ikke PANDORA’s plan at investere i nye fabriker eller lignende. Der vil dermed

kun blive foretaget investeringer i forbindelse med vedligeholdelse og opretholdelse

af nuværende aktiviteter. Ud fra ovenstående betragtning vil vi budgettere med en

stigning i afskrivningerne på 5%.

DKK mio. Budgettering

Budgetår 2013 2014 2015 2016 2017

Afskrivninger -189 -198 -208 -219 -230

Kilde: egen tilvirkning inspiration fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 328
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5.3.4. Skatten

Den effektive skattesats har i analyseperioden fra år 2010 til år 2012 afveget fra den

danske virksomhedsskat på 25% jf. nedenstående tabel.

DKK mio. Regnskabsår

2010

Regnskabsår

2011

Regnskabsår

2012

Effektiv rentesats 16,9% 14% 18,7%

Kilde: egen tilvirkning ud fra PANDORA Årsrapport 2012 side 6

Den faldende skattesats fra år 2010 til år 2012 skyldes primært, jf. note 10 i

årsrapporten for år 2012, effekten af udenlandske dattervirksomheders skattesatser

og ikke skattepligtige indtægter.

Differencen mellem den officielle virksomhedsskat på 25% og den effektive skatte-

procent i år 2012 på 18,7% vurderes ikke i fremtiden at kunne opretholdes, da flere af

effekterne fra noterne i årsrapporten formodes at være engangsposter, der ikke vil

gentages i fremtiden. Dog regner PANDORA selv med at deres effektive skattesats for

år 2013 vil være 19%.

Dette mener vi ikke, at PANDORA ville kunne gennemføre. Der budgetteres derfor i

budgetperioden med en konstant skattesats på 20%, navneligt da de stadigvæk vil

have deres effekt fra lavere skattesatser fra dattervirksomheder i udlandet.

DKK mio. Budgettering

Budgetår 2013 2014 2015 2016 2017

Effektiv skattesats 20% 20% 20% 20% 20%

Kilde: egen tilvirkning inspiration fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 328

5.4. Budgettering af balancen

PANDORA’S balance kan opdeles i, hvad der skaber cash flow eller er værdiskabende

for virksomheden uden at skabe cash flow. Materielle aktiver, varebeholdning samt til

gode-havender fra salg og tjenesteydelser er alle poster, der skaber cash flow til

virksomheden. Derimod er de værdiskabende poster, der ikke skaber cash flow,
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likvide beholdninger, goodwill, brand, distributionsnetværk, distributionsrettigheder

samt andre immaterielle aktiver.

5.4.1. Investering i anlægskapital

PANDORA producerer i øjeblikket næsten alle deres smykker internt. Ved udgangen

af 2011 blev deres femte produktionsanlæg i Thailand taget i brug. PANDORA

kalkulerer selv en anlægsinvestering på DKK 300 millioner. I 2012 investerede

virksomheden i alt DKK 276 millioner i materielle og immaterielle aktiver mod DKK

269 millioner i 2011, svarende til 4,2% af omsætningen i 2012 mod 4,0% af

omsætningen i 2011.

DKK mio. Regnskabsår

2010

Regnskabsår

2o11

Regnskabsår

2012

Investering 262 269 276

Anlægsaktiver 4.864 4.905 4.959

Kilde: egen tilvirkning ud fra PANDORA Årsrapport 2012 side 6

I fremtiden er det ikke PANDORA’s plan at investere i nye fabriker eller lignende.

Der vil dermed kun blive foretaget investeringer i forbindelse med vedligeholdelse og

opretholdelse af nuværende aktiviteter.

Ud fra ovenstående betragtning vil vi budgettere med en stigning i anlægsaktiverne

på 5%, identisk med stigningen i afskrivningerne.

DKK mio. Budgettering

Budgetår 2013 2014 2015 2016 2017

Investering 290 304 320 335 352

Anlægsaktiver 5.207 5.467 5.741 6.028 6.329

Kilde: egen tilvirkning inspiration fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 328

5.4.2. Estimering af arbejdskapital

Arbejdskapitalen (defineret som varebeholdninger, skatteaktiver, tilgodehavender og

driftsgæld set i forhold til omsætningen) udgjorde ved udgangen af 2012 DKK 1.209
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millioner mod DKK 1.048 millioner i 2011, svarende til 18% af omsætningen i 2012

mod 16% i 2011 og 13% i år 2010.

Tidligere har PANDORA været god til at styre sin arbejdskapital, men har yderligere

forbedret denne ved lavere varebeholdninger. Dette skyldes at PANDORA i 2012 har

lanceret ekstraordinære, tidsbegrænsede globale tiltag til lagerbalancering med

henblik på at forbedre kvaliteten af lagersammensætningen hos virksomhedens

vigtigste forhandlere. Størstedelen af tiltagene blev afsluttet i 3. kvartal 2012.

DKK mio. Regnskabsår

2010

Regnskabsår

2011

Regnskabsår

2012

Arbejdskapital 880 1.048 1.209

Kilde: egen tilvirkning ud fra PANDORA Årsrapport 2012 side 6

For at estimere disse benyttes oplysninger om virksomheden samt historiske tal fra

perioden 2010-2012. Som oplyst ovenfor svarede arbejdskapital til 18% af

omsætningen i året 2012. På baggrund af denne oplysning kalkulerer vi med en

konstant procentsats af omsætningen på 17%, da PANDORA har stor fokus på lave

lagerbeholdninger.

DKK mio. Budgettering

Budgetår 2013 2014 2015 2016 2017

Arbejdskapital 1.176 1.223 1.260 1.298 1.324

Kilde: egen tilvirkning inspiration fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 328

5.5. Terminalperiode

For at få et 100% korrekt estimat på kursværdien ville det have været mest optimalt

med en uendelig budgetperiode, men da dette ikke er muligt, opstilles der som

alternativ en terminalperiode.

Terminalperioden vil indtræde i 2018, hvor det forventes, at salgsvækst,

overskudsgrad og omsætningshastighed rammer steady state-niveau – udviklingen

vil herefter følge en konstant vækstfaktor på 2%.
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5.6. Delkonklusion Budgettering

Det blev i ovenstående afsnit konkluderet, at den optimale budgetperiode er 5 år,

hvorefter omsætningen, omkostninger og skatten vil opnå et steady-state og væksten

vil forblive konstant.

Salgsvæksten tager udgangspunkt i vores egne vurderinger men også PANDORA’s

forudsætninger. Denne budgetteres til at stige med 4% i 2013 og 2014, hvorefter den

vil falde til 3% i 2015 og 2016. I 2017 vil salgsvæksten være 2% som vil være den

fremtidige konstante vækstrate, der dermed er gældende i terminalperioden.

Omkostningsforventningerne er vurderet ud fra PANDORA egne oplysninger jf. deres

årsrapport 2012.

Derudover kan det konkluderes, at anlægsaktiverne vil opleve en positiv udvikling i

alle årene med en stigning på 5% hvilket svarer til stigningen i afskrivninger. Herefter

forudsiges arbejdskapitalen af faldes til 17% af omsætningen for alle årene mod 18%

af omsætningen i 2012.

Overskudsgraden vil igennem hele budgetperioden være på omkring 17% både

forårsaget af salgsvækst og stigende omkostninger. Aktivernes omsætningshastighed

stiger i 2013 men forventes at falde igen i de efterfølgende år33.

6. Værdiansættelse

Nu kan selve værdiansættelsen påbegyndes med afsæt i ovennævnte budgettering og

fastsættelse af den optimale kapitalstruktur for PANDORA.

Værdiansættelsen sker med udgangspunkt i DCF-modellen og RIDO-modellen.

Overordnet findes der flere forskellige typer af værdiansættelsesmodeller,

henholdsvis de direkte modeller og de indirekte modeller. Kun de indirekte modeller,

herunder DFC-modellen og RIDO-modellen vil blive gennemgået i denne opgave.

33
Kilde: Budgettering bilag 7 side 106
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For PANDORA vil det derfor alene være evnen til at sælge smykker der skaber værdi

for aktionærer og långivere. Den indirekte værdiansættelse fastsætter hele

virksomhedsværdien (fremmedkapital + egenkapital). Fordringshaverne til

virksomhedsværdien er dermed såvel ejere som långivere.

VI vil starte med at estimere Weighted Average Cost of Capital (WACC), da denne

diskonteringsfaktor skal fastlægges, før det er muligt at beregne kursværdien ved

hjælp af de to nævnte modeller. Den beregnede estimering vil til sidst blive vurderet i

en multiple analyse og i en følsomhedsanalyse.

6.1. WACC – vægtede kapitalomkostninger

WACC kaldes på dansk; gennemsnitlige vejede kapitalomkostninger. WACC

udtrykker både långivernes – og ejernes samlede afkastkrav ved hjælp af

nedenstående formel:

= Egenkapitalens andel

= Gældens andel

= Virksomhedens markedsværdi

= Ejernes afkastningskrav

= Långivernes afkastkrav

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 59-60

Ligningen viser at afkastningskravet for at investere i virksomhedens driftsaktivitet er

et vægtet gennemsnit af ejernes afkastningskrav, som udgøres af den relative værdi af

egenkapitalen, samt långivernes afkastkrav, hvor består af den relative værdi af

gælden.
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6.1.1. Ejernes afkastkrav (CAPM)

For at estimere ejernes afkastningskrav tages der udgangspunkt i Capital Assets

Pricing Model (CAPM). CAPM-modellen illustreres således:

Ejernes afkastkrav

Risikofri rente ݎ ൌ ݎ  ݎ�ሺܧሺߚ ሻെ )ݎ

ݎ�ሺܧ ሻെ ݎ = markedets risikopræmie

Systematisk risiko

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 51

For at finde ejernes afkastningskrav kan man se, at man ligger den risikofrie rente (re)

til betaværdien (ß) som bliver ganget med markedets risikopræmie (E(rm)-rf). For at

beregne denne skal vi derfor først estimere de tre parametre.

6.1.2. Risikofrie rente

For at estimere den risikofrie rente, har vi taget udgangspunkt i en dansk 10 årig

stående statsobligation. Det optimale ville være at udregne en risikofri rente for hvert

cash flow. Det er dog normal praksis at antage en flad rentestruktur, som vi også gør i

denne opgave. Ud fra dette er den risikofrie rente sat til 3,60% som et aritmetisk

gennemsnit af den historiske obligationsrente fra 2005 til 2011.

Som det kan ses nedenfor er renten taget på årsbasis.34

10 årig dansk statsobligation - stående lån (historisk udvikling):

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gns.

Rente% 3,30 3,95 4,48 3,31 3,62 2,98 1,58 3,60

34 Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1440

er

fr
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6.1.3. Risikopræmie

Risikopræmien er den præmie investorer kræver for at investere i aktier i forhold til

en risikofri investering med den samme varighed. Det vil sige at risikopræmien er det

tillæg investorer kræver i forhold til den risikofrie rente (statsobligationer). I praksis

kan risikopræmien estimeres på flere forskellige måder, herunder et gennemsnit af

investorernes skøn, historiske data, samt beregninger med udgangspunkt i

eksempelvis residualindkomst-modellen35.

I denne opgave tages der udgangspunkt i investorernes skøn, hvorfor vi har fundet

frem til risikopræmien via estimater fra PwC og Skat. Heraf har vi fundet frem til en

risikopræmie på 4,50%, som er udstedt af Skat, samt 4,9%, som er udstedt af PwC36.

Da Skats risikopræmie har været uændret siden 90’erne, antager vi at PwC’s

risikopræmie er mere anvendelig, da denne virksomhed beskæftiger sig med

værdiansættelser på alle niveauer. Risikopræmien er dermed estimeret til 4,9%.

6.1.4. Beta

Beta er et af de mest betydningsfulde estimater ved bestemmelse af WACC. En

markeds-portefølje har per definition en beta på 1, en akties beta er derfor et udtryk

for hvor kraftigt den reagerer på begivenheder i markedet, dvs. Den systematiske

risiko. For en hver aktie gælder reglen, om at en større risiko skal belønnes med en

større risiko-præmie. Beta vurderes ud fra følgende opstilling jf. ”Regnskabsanalyse

og værdiansættelse af Ole Sørensen side 53”:

ß = 0 Risikofri investering
0< ß < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen
ß = 1 Samme risiko som markedsporteføljen
ß > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen

Aktiens betaværdi kan estimeres ud fra historiske samvariationer, hvor aktiens afkast

og afkastet på markedet sammenholdes.

35 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse Ole Sørensen, side 51
36 Kilde: PWC Advisory - Deals - Valuation & Economics Jens Fredgaard Schiander,
http://www.pwc.dk/da_DK/dk/vaerdiansaettelse/assets/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf
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Vi har via Proinvestor fundet en analyse af PANDORA hvor de vurdere deres beta-

værdi til at være 1,5137. Derudover har vi ligeledes via InvestorBreifing.com modtaget

en analyse af PANDORA. De vurderer at PANDORA har en beta-værdi på 1,7138.

En af PANDORA’s største konkurrenter, som de ofte bliver sammenlignet med, er

Tiffany & Co. Tiffany’s beta estimat er angivet til 1,7939. Tiffany opererer på de samme

markeder som PANDORA og indenfor samme produktkategori, men de har spredt

deres risiko ud på færre produkter og kunder.

Det vurderes dermed, at PANDORA’s betaværdi er lidt lavere end Tiffany’s, da de er

mindre følsomme overfor ændringer i moden, idet deres omsætning afhænger af flere

forskellige produkter.

Beta værdi for PANDORA

Tiffany & Co. Jf. Reuters.com 1,79

PANDORA Jf. InvestorBreifing.com 1,71

PANDORA Jf. Proinvestor.com 1,51

Den gennemsnitlige beta-værdi 1,67

Kilde: egen tilvirkning

Den anvendte beta værdi til beregningen i CAPM-modellen er derfor estimeret til

1,67. En betaværdi på 1,67 indikerer, at PANDORA aktien har en større risiko end

markedet. Den store risiko, der er forbundet med PANDORA aktien, stemmer

overens med forholdene fra den strategiske analyse.

PANDORA’s omsætning bliver blandt andet påvirket af konjunkturen i samfundet,

den hårde konkurrence i markedet, ændringer i kundernes præferencer samt charms

og charms-armbånd, der udgør størstedelen af deres omsætning.

37
Kilde: Bilag 8 side 107

38
Kilde: Bilag 8 side 107

39
Kilde: Bilag 8 side 107
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6.1.5. Afkast til egenkapitalen (CAPM udregning)

Det er nu muligt at beregne ejernes afkastkrav ud fra de estimerede data. Beregning

er illustrereret nedenfor:

Risikofrie rente 3,6

Risiko præmie 4,9

Beta 1,67

CAPM formel:  =  + ))ࢼ  ) − ( 3,6+1,67 x (4,9) = 11,78

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 51

6.1.6. Afkast til fremmedkapitalen

Kapitalomkostninger er et resultat af långivernes afkastkrav efter skat. Långivernes

afkastkrav kan udregnes på følgende måde:

hvor

rf = risikofrie rente

rs = virksomhedsspecifikt risikotillæg

t = virksomhedsskatteprocent

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 55

I afsnit 6.1.2. gennemgik vi den risikofrie rente som vi estimerede til 3,6%, denne sats

anvendes også i denne beregning.

Derudover skal der bruges et virksomhedsspecifikt risikotillæg, som er et tillæg

långiverne kræver i tilfælde af, at PANDORA ikke kan betale deres lån tilbage. Dette

risikotillæg kan vurderes ud fra virksomhedens kredit rating, da det ikke er muligt at

fastsætte ud fra regnskabsanalysen40.

40
Kilde: Regnskabsanalyse og Værdiansættelse af Ole Sørensen, side 56
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Vi har brugt KOB rating system der har vurderet PANDORA til at have en meget lav

risiko på 9141, hvilket vi mener, vil svare til en AAA vurdering42. Denne meget lave

risiko er en indikation på at PANDORA har en rigtig god betalingsevne.

Nedenfor vises en tabel der viser sammenhængen mellem risikotillæg og kredit

rating. PANDORA er vurderet til at have en kredit rating i klasse AAA, derfor

tillægges der en risiko på 0,45%.

Kredit rating AAA AA A BBB BB B

Risikotillæg 0,45 0,54 0,63 1,44 2,55 3,67

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse for beslutningstager af Thomas Plenborg side 258

Virksomhedsskatteprocenten er i år 2012 på 25%, som dermed anvendes til

estimering af omkostningerne på fremmedkapitalen.

Alle de ukendte forhold er nu gennemgået og afkast til fremmedkapitalen for

PANDORA kan kalkuleres. Nedenfor ses de beregnede kapitalomkostninger for

PANDORA, og de forskellige faktorer, som indgår i beregningen.

Risikofrie rente 3,6

Virksomhedsspecifikt risikotillæg 0,45

Virksomhedsskatteprocent 25

Kapitalomkostninger: (  +  )(− ) (3,6+0,45)(1-0,25) = 3,038

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 55

6.1.7. Kapitalstruktur

For at estimere gældsandelen og egenkapitalandelen har vi beregnet markedsværdien

af begge pr. 31. december 2012. Aktiekursen for PANDORA pr. 31.december 2012 var

DKK 124,50 og antallet af aktier var 130.143.258, hvilket giver en markedsværdi på

DKK 16.202.835.621. PANDORA’s gæld pr. 31. december 2012 var DKK

2.376.000.000. Dette giver en værdi af virksomheden på DKK 18.578.835.621,

41
Kilde: Bilag 9 side 110

42
Kilde: Bilag 11 side 112
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hvilket betyder, at virksom-heden har en kapitalstruktur der består af 13%

gældsandel og 87% egenkapitalsandel.

6.1.8. WACC-beregning

Ud fra ovenstående estimater har vi nu fundet frem til kapitalstrukturen, långivernes

afkastkrav og ejernes afkastkrav, hvorfor disse estimater nu plottes ind i formlen for

WACC.

WACC’en anvendes som diskonteringsfaktor som afspejler det gennemsnitlige

forventede afkast, som kræves af ejerne og långivere for at investere i virksomheden.

Selve processen i beregningen af WACC’en kan ofte være en kompliceret og vanskelig

opgave. Specielt da ikke alt er måleligt, er man nødsaget til at lave vise antagelser og

forudsætninger i beregningerne. WACC’en bruges senere i opgaven til at tilbagedis-

kontere residualværdien og det frie cash-flow for at beregne værdien af

virksomheden.

Egenkapitalens andel =
87%

Gældens andel =
13%

Virksomhedens markedsværdi =
16.202.835.621 kr.

Ejernes afkastkrav =
11,78%

Långivernes afkastkrav =
3,038%

WACC formel:

  =




   +





  

((87%/100%)x11,78%) +

((13%/100%)x3,038%) = 10,64%

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 59-60
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6.2. Værdiansættelse

Værdiansættelsen vil tage udgangspunkt i budgetteringen og ud fra denne forsøge at

finde en værdi vha. to udvalgte værdiansættelsesmodeller:

 Discounted Cash Flow modellen (DCF-modellen)
 Residualindkomstmodellen (RIDO-modellen)

Begge modeller er opbygget omkring dividende modellen, som ikke anvendes i denne

opgave. Fravælgelsen af dividende modellen skyldes, at dividendestrømmen

fastlægges af bestyrelsen på grundlag af et større kompleks af dividendepolitiske

overvejelser, som ikke uddybes her. Disse overvejelser kan føre til, at nogle

virksomheder undlader at udbetale dividende, selvom indtjeningen er god, mens

andre udbetaler større beløb, end de tjener.

For både RIDO- og DCF modellen anvendes den indirekte værdiansættelse, da den

alene fokuserer på driftsaktiviteten som eneste værdidriver. For PANDORA vil det

derfor alene være evnen til at sælge smykker der skaber værdi for aktionærer og

långivere. Den indirekte værdiansættelse fastsætter hele virksomhedsværdien

(fremmedkapital + egenkapital). Fordringshaverne til virksomhedsværdien er

dermed såvel ejere som långivere. I terminalperioden er der for begge modeller

fastholdt én fordringshaver.

6.2.1. Discounted Cash Flow-modellen

DCF-modellen bruger virksomhedens cash-flows fra budgetperioden og

tilbagediskon-terer disse via WACC for at finde værdien af virksomheden på

nuværende tidspunkt.

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 36
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Fordelen ved DCF-modellen er, at den bidrager til at forstå virksomheden bedre.

Ulemperne er at terminalværdien betyder relativt meget i værdiansættelsen samt at

ændringer i de opstillede forudsætninger vil påvirke værdien. DCF-modellen bruges

som indirekte model og det forudsættes derfor at PANDORA udelukkende skaber

værdi via deres primære driftsområde og ikke skaber værdi via eksempelvis

finansieringsaktivitet.

6.2.2. Residualindkomstmodellen

RIDO modellen gør brug af forecast af residualoverskud og bogført værdi til

beregning af virksomhedsværdien.

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 36

Fordele ved Residualindkomstmodellen er at terminalværdien udgør en mindre andel

af den samlede værdi, end i andre modeller samt modellen bygger på disponible regn-

skabsdata. Desuden kan RIDO bruges på virksomheder, hvor det er svært

forudsigeligt at bestemme det frie cash-flow de nærmeste år. Ulempen er især at den

bygger på regnskabskonventioner og modellen vil ikke opdage hvis ledelsen

manipulerer med regnskaberne.

6.2.3. Værdiansættelsen af PANDORA

Modellerne beskriver dermed værdi som en funktion af bogført værdi og residual-

overskud og efterlader ikke indtrykket af at være cash flow baseret. De indre

sammenhænge mellem resultatopgørelsen og balancen indebærer imidlertid, at

modellerne er konsistent med DCF- modellen og Residualindkomstmodellen.

Resultatet af virksomhedsværdien fra de to modeller bør derfor være ens.



70

Værdiansættelse jf. DCF model 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Terminal

Driftsoverskud 1.207,0 1.233,0 1.256,0 1.317,0 1.338,0 2.041,0

NDA 6.168,0 6.383,0 6.690,0 7.000,0 7.325,0 7.653,0 7.806,0

FCFF 992,0 926,0 946,0 992,0 1.010,0 1.888,0

Diskonteringsfaktor 10,7% 1,107 1,225 1,355 1,500 1,659 1,836

PV af FCF 896,4 756,2 698,1 661,5 608,7 1.028,2

Sum af PV FCF 4.649,1

Terminalværdi 2% 22.237,4

PV af terminalværdi 12.109,9

Virksomhedsværdi 16.759,0

Netto finansielle forpligtelser 150,0

Egenkapitalværdi 16.609,0

Antal aktier (mio.) 130,1

Værdi pr. Aktie kr. 127,62

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 334

Værdiansættelse jf. RIDO model 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Terminal

Driftsoverskud 1.207,0 1.233,0 1.256,0 1.317,0 1.338,0 2.041,0

NOA 6.168,0 6.383,0 6.690,0 7.000,0 7.325,0 7.653,0 7.806,0

RIDO 549,5 552,6 542,8 570,8 557,2 1.225,2

Diskonteringsfaktor 10,7% 1,107 1,225 1,355 1,500 1,659 1,836

PV af RIDO 496,6 451,2 400,6 380,6 335,8 667,2

Sum af PV RIDO 2.732,0

Terminalværdi 2% 14.430,6

PV af terminalværdi 7.858,5

Virksomhedsværdi 16.758,5

Netto finansielle forpligtelser 150,0

Egenkapitalværdi 16.608,5

Antal aktier (mio.) 130,1

Værdi pr. aktie kr. 127,62

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 333

De anvendte forudsætninger for beregning af værdiansættelsesmodellerne er; WACC

er beregnet i afsnit 6.1.8. og udgør 10,66% og den konstante vækstfaktor – g, er

kalkuleret i afsnit 5.5. og udgør 2%.

Værdiansættelsesmodellerne viser begge en egenkapital på DKK 16.608,50 og en kurs

på DKK 127,62 pr. aktie.



71

6.3. P/E -analyse af Peer-Group

For at vurdere om prisfastsættelsen af PANDORA er realistisk sammenlignes denne

med andre sammenlignelige virksomheder via Price/earning-modellen (P/E). Price

beskriver markedskursen og Earning beskriver overskud pr. aktie. Som tidligere

nævnt har PANDORA ikke mange reelle konkurrenter i deres segment og det kan

derfor være svært at finde sammenlignelige virksomheder.

Normalt vil man sammenligne med virksomheder i samme branche som den

analyserede virksomhed, da man må gå ud fra at virksomhederne ligner hinanden. I

PANDORA’s tilfælde ligner de ikke resten af branchen jævnfør den strategiske

analyse, hvilket betyder at sammenligningen med branchen generelt ikke er

sammenlignelig med PANDORA.

Virksomheden differentierer sig fra konkurrenterne ved at producere og sælge

smykker hele verden over og af en kvalitet der adskiller sig fra konkurrenterne. Vi har

udvalgt følgende konkurrenter til vores P/E analyse:

 Tiffany & Co

 Richemont Cartier

 Signet Jewelers

Disse virksomheder, mener vi, er de nærmeste konkurrenter til PANDORA. Denne

form for analyse kaldes en peer-group analyse.

Tiffany & Co er en amerikansk smykkeproducent som har været på markedet i mange

år. Deres Brand er utrolig stærkt og de figurer på mange markeder verden over.

Richemont ejer nogle af verdens største smykkeproducenter bl.a. Cartier, Montblanc,

Piaget osv. De operer indenfor følgende sektorer:

 Mode og lædervarer

 Parfume og kosmetik

 Ure og smykker
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For alle sektorer gør det sig gældende, at der er fokus på det eksklusive og dermed

understøtter Richmonts generelle brand, selvom ikke alle produkters brand specifikt

kædes sammen med virksomheden.

Signet Jewelers operer kun i USA og i Storbritannien. Her har de forskellige butikker

som sælger smykker i flere priskategorier.

Fælles for Signet Jewelers, Richemont og Tiffany & Co er at deres produkter udeluk-

kende sælges via specialbutikker, som udelukkende fokuserer på salg af produkter i

samme genre som virksomhederne.

Richemont og Signet Jewelers har produkter til salg via stormagasiner, men har

eksempelvis også eksklusive butikker hvor der udelukkende sælges deres egne

produkter.

Sammenligningen mellem virksomhederne er for seneste regnskabsår (2012).

Markedsværdien er baseret på lukkekursen den 31. december 2012.

Derudover anvendes nettoomsætning(S), årets resultat(E) og bogført værdi af egen-

kapitalen(B). Tallene for PANDORA adskiller sig derfor fra de værdier der er

beregnet i denne værdiansættelse. I nedennævnte vil fokus være på de beregnede

værdier for PANDORA.

Peer Group (mio. kr.) P/S P/E P/B

Tiffany & Co 1,92 17,52 2,79

Signet Jewelers 1,17 12,93 2,00

Richemont Cartier 4,76 27,42 4,90

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 32

PANDORA værdiansættes nu ved brug af ovenstående prismultiple for Tiffany & Co,

Signet Jewelers og Richemont Cartier – vægtet som et simpelt gennemsnit. Dvs. at

både virksomheder og prismultiple indgår i samme vægte.
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Peer Group mio. kr. Gns. Multiple for udvalgte

virksomheder

PANDORA

beløb

PANDORA

værdi

Nettoomsætning 2,62 6.652 17.411

Årets resultat 19,29 1.202 23.188

Bogført værdi af EK 3,23 6.038 19.502

Gns. Af værdier 20.034

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 32

PANDORA’S estimeret kurs ved brug af den gennemsnitlige værdi ovenfor:

130,4 mio. aktier Pr. Aktie i DKK 153,60

Hvis man fokuserer på den estimerede aktiekurs ved brug af den gennemsnitlige

værdi, må konklusionen være at det giver et usikkert billede af den reelle værdi. Der

er forskel på prisen alt afhængig af hvilken model der anvendes.

Ulemperne ved P/E er, at man ikke kan vide om de historiske P/E værdier er beskri-

vende for fremtiden. Derudover vil forskellige regnskabsprincipper, finansiering samt

vækst og risiko give ”støj” i en P/E sammenligning.

Multipelanalyse var dog ikke ment som en endelig værdiansættelse, men mere som et

sanitetscheck på om værdiansættelsen ud fra DCF og RIDO forekommer fornuftig.

6.4. Følsomhedsanalyse

Som den sidste del af værdiansættelsen laves en følsomhedsanalyse, der skal

klarlægge hvor følsom den beregnede virksomhedsværdi er over for ændringer i nogle

af de mest betydningsfulde værdidrivere. Følsomhedsanalysen vil forhåbentlig også

kunne klarlægge, hvorfor der kan være så stor forskel i værdien fra

værdiansættelserne og Peer Group analysen.

I lyset af deres planlagte aktietilbagekøbsprogram kan det forventes at hele kapital-

strukturen vil ændre sig, da den procentvise struktur mellem gæld og egenkapital vil

rykke sig. Dette har indflydelse på strukturen i WACC’en og giver således anledning
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til en beregning på ændringer i WACC’en. Et andet argument for at ændre WACC’en

kunne være den store usikkerhed der er forbundet ved estimeringen af beta-værdien.

Vi udarbejder derfor en tabel som viser ændring i WACC’en på baggrund af ændrede

betaværdier og en tovejstabel hvori ændringen i terminalværdien og WACC’en indgår.

Ændring i WACC’en forårsaget af ændringen i betaværdierne.

WACC

B
E

T
A

1,47 9,81%

1,57 10,24%

1,67 10,66%

1,77 11,09%

1,87 11,52%

Kilde: egen tilvirkning

Ændring i pris pr. aktie forårsaget af ændringer i WACC’en og terminalværdien.

Ændring i tal Ændring i terminalvækst

1% 2% 3% 4% 5%

Æ
n

d
r

in
g

i
W

A
C

C 9,81% 125,18 137,78 154,09 176,01 207,05

10,24% 120,94 132,37 146,97 166,24 192,87

10,66% 117,16 127,60 140,78 157,92 181,10

11,09% 113,61 123,18 135,11 150,41 170,73

11,52% 110,35 119,15 130,01 143,76 161,72

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 36

Ikke overraskende viser følsomhedsanalysen at værdiansættelsen af PANDORA vil

være meget følsom over for ændringer i både terminalværdien og beta estimatet.

Virksomhedsværdien kan ifølge følsomhedsanalysen variere fra kr. 207,05 til 110,35.

alt afhængig af hvordan beta estimeres og terminalværdien fastsættes.

En enkeltaktie kan dog også på kort tid falde eller stige med f.eks. 50%, hvilket også

indikerer hvor følsom en akties værdi er over for udsving i de finansielle
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værdidrivere. Værdiansættelsen må derfor heller ikke ses som en endegyldig

konklusion på hvad virksomhedsværdien for PANDORA skal være, da meget små

udsving i valuedriverne kan have stor indflydelse på virksomhedsværdien.

Følsomhedsanalysen viser den store risiko, der er forbundet med at investerer på

baggrund af værdiansættelse, og den forklarer, hvorfor der ofte er så stor forskel i

aktieanalytikernes værdiestimater.

6.5. Delkonklusion Værdiansættelse

I værdiansættelsen tilbagediskonterer vi kursen til den 31. december 2012. Som

tidligere beskrevet skal de indirekte værdiansættelsesmodeller give samme værdi,

hvilket de også gør, og værdien er entydigt beregnet til 127,60 kr. pr. aktie.

I multiple-analysen bruger vi tre konkurrenters årsregnskabstal for at beregne

PANDORA aktiekurs pr. 31. december 2012 som er estimeret til 153,60 kr. pr. aktie.

Vi har valgt at sammenholde ovenstående udregninger med den officielle aktiekurs

pr. 31. december 2012 som var 124,50 kr. pr. aktie.

For at kunne lave en retvisende analyse gennem peer-group oplysningerne bør de

udvalgte konkurrenter være meget sammenlignelige. P/E-værdien er desuden et

øjebliksbillede, hvilket vil sige at når aktiekursen eller indtjeningen ændres i virksom-

heden, så vil den udregnede P/E-værdi ikke længere være korrekt. Dette vil i praksis

betyde, at P/E-værdien ændres mange gange hver dag, som følge af kursændringer.

Vi kan derfor konstatere at multiple-analysen og den officielle aktiekurs vil vise en

større difference end ved brug af værdiansættelsesmodellerne grundet den store

usikkerhed ved brug af multiple-analysen.

Gennemføres aktietilbagekøbsprogrammet som PANDORA har planlagt, vil det

medføre en ændret kapitalstruktur som har indflydelse på WACC’en og dermed på

tilbagediskonteringen af terminalværdien. Disse elementer udgør dermed den største

usikkerhed til aktiekursen og er derfor utrolig vigtige at have fokus på.
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7. Endelig konklusion

Historien om PANDORA er en fortælling, der er værd at huske. Ikke alene er det en

virksomhed med et markant brand og unikke produkter. Det er også historien om en

usædvanlig rejse for en virksomhed, der på bare få år har udviklet sig, fra at være en

lokal dansk smykkeproducent til at blive en international smykkevirksomhed med

salg i mere end 70 lande på verdensplan. PANDORA er dog en lille spiller blandt

konkurrenter som; Richemont, Tiffany & Co. og Signet Jewelers.

PANDORA’S mission er – dengang som nu – at tilbyde kvinder over hele verden et

univers af håndforarbejdede, moderne og ægte smykker i en høj kvalitet og

tilgængelig pris, for derigennem at inspirere kvinder til at udtrykke deres

individualitet.

For at styrke deres strategiske position skal PANDORA fortsætte med at:

 Ekspandere til nye geografiske områder

 Udvikle de eksisterende markeder

 Videreudvikle deres digitale medier

 Lancere nye PANDORA eSTORES

 Introducere nye produkter

 Beskytte og styrke de immaterielle rettigheder, herunder patenter og

varemærker

PANDORA lever højt på sit store salg af deres kerneprodukt som udgør knap 75% af

omsætningen. Men netop afhængigheden af salg af charms, kan være en trussel mod

virksomheden.

PANDORA’s fokus bør derfor være på om kerneproduktet kan fortsætte væksten og

om der kan skabes synergieffekter til de eksisterende produkter, så disse kan vinde

andele fra charms omsætningen.

Derudover skal PANDORA fokusere på deres genskabte prisstrategi som har vist sig

at være vigtig for fastholdelse af deres kunder.
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PANDORA har planlagt et aktietilbagekøbsprogram på DKK 700 mio. som skal

afvikles i løbet af 2013. Dette er et signal til mulige investorer om at PANDORA er en

likviditetsskabende virksomhed hvilket på kort sigt har en værdiskabende effekt. At

de vælger at give pengene tilbage til aktionærerne kan være hæmmende for deres

fremtidige vækstmuligheder da de i stedet kunne have brugt den overskydende

likviditet til vækstfremmende investeringer.

Vi mener dog, at aktietilbagekøbsprogrammet er en korrekt vej for PANDORA, da der

ikke er behov for yderligere udvidelse af deres forretningsområde så længe de holder

fokus på de nuværende strategier.

Efter anvendelse af forskellige værdiansættelsesmetoder får vi nogle for følgende

værdiestimater for aktiekursen pr. 31. december 2012:

DCF-model 127,60 kr. pr. aktie.

RIDO-model 127,60 kr. pr. aktie

Multiple-analyse 153,60 kr. pr. aktie

Officiel aktiekurs 124,50 kr. pr. aktie

Kilde: egen tilvirkning

Det er interessant at den officielle aktiekurs er lavere end de estimerede værdier.

Dette kan indikere at aktien er undervurderet hvilket der kan være flere årsager til.

For det første er både verdensøkonomien og smykkebranchen generelt ramt af

eftervirkninger fra den finansielle krise, hvilket skaber en stor usikkerhed omkring

smykkemarkedet. Branchen er meget konjunkturfølsom og det kan påvirke

aktiekursen negativt, hvorved den rette værdi af virksomheden ikke nødvendigvis

afspejles gennem aktiekursen.

Som konklusion på værdiansættelsen tror vi på, at PANDORA er korrekt værdisat pr.

31. december 2012, som også understøttes af vores værdiansættelse gennem de

indirekte modeller; DCF og RIDO.
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Opgaven indeholder følgende problemstilling jf. afsnit 1.1.:

 Kan PANDORA fortsat opretholde den nuværende strategiske position i forhold til
pris og produktsammensætning?

Vi vurderer, at det er muligt for PANDORA, at opretholde deres strategiske

position, da deres genskabte prisstrategi samt at den øgede fokus på

produktudvikling allerede nu har medført vækst for virksomheden.

 Hvordan vil det udmeldte aktietilbagekøbsprogram påvirke vækstmulighederne for
PANDORA i fremtiden?

Vi mener at PANDORA vækstmuligheder vil være upåvirket ved

aktietilbagekøbsprogrammet, da deres strategier allerede på nuværende

tidspunkt sikrer vækst for virksomheden.

 Er den aktuelle markedskurs for PANDORA-aktien over eller undervurderet eller
repræsenterer markedsværdien den faktiske værdi af PANDORA pr. 31. december
2012?

Vores konklusion er at aktien pr. 31. december 2012 er så korrekt værdisat

som muligt og repræsentere den faktiske markedsværdi for PANDORA.

Ud fra de ovenstående analyser vil vores anbefaling til mulige investorer være at købe

aktien, da vi mener, at den udtrykker en korrekt værdi for PANDORA samt at

smykkemarkedet er inde i en positiv fase som giver forventninger om fremtidig

vækst.
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Bilag 1 Opdeling i opgaven

Afhandling har været et fælles arbejde forfatterne imellem. Alle afsnit er udarbejdet

således, at en har skrevet afsnittet og derefter har den anden gennemlæst og redigeret

dette.

Marie Skovboel har primært udarbejdet hele den strategiske analyse.

Heidi Rasmussen har primært udarbejdet hele regnskabsanalysen.

I fællesskab har vi udarbejdet følgende afsnit:

 Indledningen,

 Virksomhedsbeskrivelsen,

 Budgetteringen,

 Værdiansættelserne

Samt alle delkonklusioner og den endelige konklusion.



83

Bilag 2 PANDORA’s ejerforhold
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Bilag 3 PANDORA’s koncern oversigt
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Bilag 4 Uddrag af PANDORA’s årsrapporter for årene 2010-2012
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Bilag 5 Dupont pyramiden

ROE = Egenkapitalens forrentning

ROIC = Afkastningsgraden

OG = Overskudsgraden

AOH = Aktivernes omsætningshastighed

NDA = Netto driftsaktiverne

DO = Driftsoverskud

NFF = Netto finansielle forpligtelser

Den venstre side af den udvidede Dupont modellen analyserer den driftsmæssige

aktivitet og udvikling, mens højre side analyserer den finansielle aktivitet.
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Bilag 6 Reformulering af årsrapporterne for årene 2010-2012

Reformuleret resultatopgørelse i mio. DKK

Note 2010 2011 2012

Indtjening fra driften

Omsætning 6.666
6.658 6.652

Vareforbrug 1 -1.931 - 1.780 -2.202

Distributionsomkostninger 2 -1.494 -1.890 -1.982

Administrationsomkostninger
3

-
560

-709 -813

Af- og nedskrivninger
4

-
265

-221 -180

Driftsoverskud fra salg før skat 2.416
2.058 1.475

Skat herpå

Rapporteret skatteomkostning
-

381
-332 -277

Skattefordel på finansielle poster
5

-
41

78 1

Skatteeffekt på andet driftsoverskud 0 0 0

Driftsoverskud fra salg efter skat 1.994
1.804 1.199

Andet driftsoverskud før skat

Gevinst/Tab ved salg af anlægsaktiver - - -

Årets resultat af ophørte aktiviteter - - -

Driftsoverskud før skat - - -

Totalindkomst fra drift 1.994
1.804 1.199
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Andet driftsoverskud efter skat poster

Kursdifferencer ved omregning af udenlandske
datterselskaber 402

247 -65

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 299
-551 203

Skat af anden totalindkomst 3
13 -18

Driftsoverskud efter skat 2.698
1.513 1.319

Netto finansielle omkostninger

Finansielle indtægter 54
642 132

Finansielle omkostninger
-

218
-331 -128

Netto finansielle omkostninger
-

164
311 4

Skatteeffekt 41
-78 -1

Nettofinansielle omkostninger efter skat
-

123
233 3

Totalindkomst for koncernen 2.575
1.746 1.322

Minoritetsinteresser -56 0 0

Totalindkomst 2.519
1.746 1.322

Note 1 2010 2011 2012

Vareforbrug -1941 -1.798 -2.223

Afskrivninger -10 -18 -21
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Brutto vareforbrug -1931 -1780 -2202

Note 2

Distributionsomkostninger -1733 -2.053 -2.084

Afskrivninger -239 -163 -102

Brutto Distributionsomkostninger -1494 -1890 -1982

Note 3 og 4

Administrationsomkostninger -576 -749 -870

Afskrivninger -16 -40 -57

Brutto Administrationsomkostninger -560 -709 -813

Afskrivninger i alt -265 -221 -180

Note 5

Skattefordel på finansielle poster

Finansielle indtægter 54
642 132

Finansielle udgifter
-

218
-331 -128

Netto finansielle omkostninger
-

164
311 4

25 % af de netto finansielle omkostninger
-

41
78 1
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Reformuleret balance i mio. DKK

Note 2010 2011 2012

Kerne driftsaktiver:

Immaterielle aktiver 4.490 4.476 4.487

Materielle aktiver 374 429
472

Udskudt skatteaktiv 107 209
190

Varebeholdninger 1.272 1.609 1.318

Tilgodehavende salg 834 900
940

Tilgodehavender selskabsskat 97 41
138

Andre tilgodehavender mv. 533 177
502

Andre langfristede finansielle aktiver 28 34
26

Likvide beholdninger (drift) estimeret 0,5 % af
omsætningen 333 333

333

Kerne driftaktiver i alt 8.068 8.208 8.406

Driftsforpligtelser:

Hensatte forpligtelse - 612 - 294 - 470

Leverandørgæld - 245 - 288 - 219

Udskudt skat - 606 - 552 - 552

Skyldige selskabsskatter - 351 - 344 - 283

Andre langfristede forpligtelser - 18 - 2 - 2

Anden gæld 6 - 492 - 775 - 712

Driftsforpligtelser i alt - 2.324 - 2.255 - 2.238
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Kerne netto driftaktiver 5.744 5.953 6.168

Netto finansielle aktiver

Likvide beholdninger 891
-

8

Netto finansielle aktiver i alt 891
-

8

Netto finansielle forpligtelser

Likvide beholdninger - - 157 -

Langfristet rentebærende gældsforpligtelse - - 375 - 151

Kortfristet rentebærende gældsforpligtelse - 2.326 - 10 - 7

Nettofinansielle forpligtelser (NFF) - 1.435 - 542 - 150

Egenkapital 7
4.309 5.411 6.018

Kontrol af Egenkapitalen - - -

Note 6 - Anden gæld 2010 2011 2012

Aktiebaseret vederlæggelse er inkluderet i anden gæld og fjernet fra egenkapitalen

Beløbene udgør 6 0 20

Anden gæld 486 775 692

492 775 712

Note 7 - Egenkapitalen

Aktiebaseret vederlæggelse er inkluderet i anden gæld og fjernet fra egenkapitalen

Beløbene udgør -6 0 -20

Egenkapital 4.315 5.411 6.038
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4309 5411 6018

Reformuleret egenkapitalopgørelse i mio. DKK

Note 2010 2011 2012

Bogført værdi af egenkapital primo inkl. reklassifikation 1.459 4.315 5.411

Transaktion med ejerne

Kapitalforhøjelse 800 0 0

Kapitalforhøjelse børsintroduktion 576 0 0

Udbetalt udbytte -1.000 -650 -715

Kapitaltilførsel 74 0 0

Køb af minoritetsinteresser -79 0 0

Køb af egne aktier -40 0 0

= Nettokapitalindskud 1.790 3.665 4.696

Total indkomst

+ Årets resultat 1.846 2.037 1.202

+ Anden totalindkomst 673 -291 120

= Moderselskabet andel af periodens totalindkomst 2.519 1.746 1.322

Bogført værdi af egenkapital ultimo 4.309 5.411 6.018

Note

Ultimosaldoen i den reformulerede egenkapitalopgørelse
er

beregnet som følger i mio. DKK:

Rapporteret saldo jf. årsrapporter 4.315 5.411 6.038

Aktiebaseret vederlæggelse 6 0 20

4.309 5.411 6.018
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Bilag 7 Budgettering for årene 2013-2017
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Bilag 8 Beta estimaterne
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Bilag 9 PANDORA KOB rating
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Bilag 10 PANDORA aktieanalyse
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Bilag 11 KOB rating og definitioner
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Bilag 12 Richemont aktieoplysninger og årstal



107



108



109

Bilag 13 Signet Jewelers aktieoplysninger og årstal
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Bilag 14 Tiffany & Co. aktieoplysninger og årstal
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Bilag 15 PANDORA aktieoplyninger og årstal
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