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1.   Introduktion 
I de seneste år har finanskrisen uden tvivl været et af de mest omtalte emner i verdenspressen. Store 

virksomheders aktiekrak og konkurser er blevet til en del af de daglige nyheder. Selv etablerede 

virksomheder må pludselig dreje nøglen om efter mange års aktivitet på markedet. Umiddelbart 

lader det til at de fleste industrier er påvirket af krisen.  

 

Både i erhvervslivet og i privaten ses en ændring i forbrugsvanerne i forhold til tiden før krisen. 

Den øgede fokus på økonomien, usikkerheden på arbejdsmarkedet samt bankernes påpasselige 

finansieringspolitik er alle faktorer der har medvirket til et faldende forbrug.  

 

Et af de firmaer som tilsyneladende har formået at ryste finanskrisen af sig og oveni købet vist 

stigende salgstal i en tid hvor andre virksomheder lukker og slukker er Hennes & Maurtitz AB 

(H&M)1. Er det en tendens der er generel for tøjmarkedet eller er det den enkelte forbrugers 

præferencer i forhold til brand, pris, kvalitet, eller er der andre købsvaner der er årsag til at H&M 

tilsyneladende er mindre påvirket af den aktuelle finanskrise? 

 

2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

Omsætning mio. SEK 128.810                     126.966     118.697    104.041    92.123       
                   Figu1 1.12 

 

Denne spændende udvikling gør det interessant at undersøge de konkurrencemæssige forhold i 

tøjbranchen. På de efterfølgende sider vil der blandt andet via en værdiansættelse og en strategisk 

analyse indeholdende de interne og eksterne faktorer som påvirker H&M, blive redegjort for hvad 

der er årsag til H&M’s positive udvikling i modsætning til markedet generelt.  

 

  

                                                      
1 I resten af opgaven vil Hennes & Mauritz AB benævnes som H&M 
2http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/sv/About/Investor-Relations/Key-Figures/Five-Year-
Summary.html#cm-menu 
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1.1.  Problemformulering 
På baggrund af ovenstående indledning samt fokus på udviklingen i tøjbranchen, finanskrisen og 

H&M, vil formålet med denne opgave være at afdække følgende: 

 

 Er H&M aktien over- eller undervurderet på datoen for offentliggørelsen af 2010/2011 

regnskabet d. 29. marts 2012? 

 

Ovenstående hovedformål søges besvaret ud fra følgende underliggende spørgsmål: 

 

 Hvilke eksterne faktorer har indflydelse på Hennes & Mauritz? 

 Hvilken konkurrencesituation befinder Hennes & Mauritz sig i? 

 Hvori ligger Hennes & Mauritz’ primære styrker? 

 Hvordan er Hennes & Mauritz’ økonomiske udvikling de seneste 5 år, forløbet? 

 Med udgangspunkt i ovennævnte faktorer, hvordan forventes Hennes & Mauritz’ 

økonomiske udvikling i fremtiden? 

 

1.2.   Metode og modelvalg 

Opgaven vil hovedsageligt være baseret på sekundære data3. H&M er underlagt lovgivningen for 

børsnoterede virksomheder, hvorfor der findes store mængder af offentligt tilgængeligt 

dokumentation omkring virksomheden. Disse data sammen med bøger, børsmeddelelser, artikler 

samt tidligere års årsrapporter vil ligge til grund for opgaven og besvarelsen af 

problemformuleringen. 

 

1.2.1. Strategisk analyse 

Opgaven vil via en strategisk analyse finde frem til de ikke finansielle værdidrivere, der senere vil 

blive benyttet under budgetteringsdelen, som selve værdiansættelsen bygger på4. 

 

Data anvendt i denne del af opgaven er hovedsageligt kvalitative5 og analysen vil være opdelt i en 

intern og en ekstern del. 

                                                      
3 Ib Andersen – Den skinbarlige virkelighed s. 151 
4 Ole Sørensen – Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 21 
5 Ib Andersen – Den skinbarlige virkelighed s. 150 
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Til analyse af de eksterne faktorer i H&M anvendes PEST6 modellen og Porters Five Forces7. PEST 

modellen anvendes til at fastlægge de overordnede eksterne faktorer som påvirker tøjbranchen. 

Modellen er valgt da den inddrager alle væsentlige eksterne faktorer, som er udenfor selskabets 

kontrol. Porters Five Forces anvendes til at belyse konkurrencesituationen som H&M befinder sig 

under. Modellen belyser flere forskellige konkurrencemæssige aspekter, hvorfor den er velegnet til 

analysen. 

 

Den interne analyse vil være baseret på en værdikædeanalyse8 samt en analyse af H&M’s 

vækststrategi. Værdikædeanalysen anvendes til at foretage en systematisk analyse H&M’s 

aktiviteter, for at identificere hvilke faktorer, der skaber værdi.  

 

1.2.2. Regnskabsanalyse 

Data anvendt i regnskabsanalysen er kvantitative9 data. Dette afsnit har til formål at afdække og 

analysere de finansielle forhold i H&M. Afsnittet indeholder en analyse af de historiske nøgletal 

over en periode på 5 år. Analysen vil give en indikation af H&M’s historiske præstation og tager 

udgangspunkt i tidligere årsrapporter, som reformuleres til brug for analysen10. Analysen 

sammenholdes med tilsvarende nøgletal for konkurrenterne, for at belyse H&M’s eventuelle styrker 

i forhold til disse. 

 

1.2.3. SWOT analyse 

SWOT analysens11 formål er at opsummere nøgleområder som den strategiske analyse samt 

regnskabsanalysen er nået frem til. En gennemgang af H&M’s styrker, svagheder, muligheder og 

trusler på baggrund af de foregående analyser vil bidrage til at kategoriserer de faktorer, der skaber 

værdi. 

 

  

  

                                                      
6 John Thomson with Frank Martin - Strategic Management s. 168 
7 John Thomson with frank Martin – Strategic Management s. 172 
8 John Thomson with Frank Martin - Strategic Management s. 251 
9 Ib Andersen – Den skinbarlige virkelighed s. 150 
10 Ole Sørensen – Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 22 
11 John Thomson with Frank Martin - Strategic Management s. 194 
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1.2.4. Værdiansættelse 

Værdiansættelsen er opdelt i en budgetperiode samt en terminalperiode, som værdiansættelsen 

udledes af. 

 

Værdiansættelsen anvender en kapitalværdibaseret modellen Discounted Cash Flow Model 

(DCF)12, som tilbagediskonterer de fremtidige pengestrømme til nutidsværdi ved hjælp af de 

vægtede kapitalomkostninger. 

 

1.3. Afgrænsning 

Dato for offentliggørelse af H&M’s regnskab for 2011er den 28. marts 2012, som også er datoen 

som værdiansættelsen er sat til. Analysen vil dermed ikke inddrage data/information efter denne 

dato. 

 

Som ekstern analytiker, er der begrænset/ingen adgang til intern information. Hermed er der kun 

adgang til den af loven påkrævede regnskabsmæssige dokumentation samt oplysninger, som H&M 

efter egen vilje offentliggør. Det har derfor kun været muligt at benytte offentligt tilgængeligt 

information. Intern information, som H&M af konkurrencemæssige årsager ikke offentliggøre, 

kunne have givet et andet udfald af værdiansættelsen. 

 

Der vil i opgaven ikke skelnes mellem klasse A og klasse B aktier ved sammenligning af aktien og 

værdiansættelsen, da der udelukkende er tale om et økonomisk perspektiv fra en eventuel ny 

investor, hvormed stemmerrettigheder ikke har umiddelbar relevans. 

 

H&M er en global virksomhed med butikker i mange lande og samarbejder med leverandører og 

producenter verden over. Opgaven vil umiddelbart ikke se på anden lovgivning end den svenske 

samt EU lovgivningen, da det vil være for omfangsrigt at undersøge lovgivningen for de enkelte 

lande uden for EU. Det samme gør sig gældende for skatteforhold. 

 

Corporate Governance rapporter vil ikke blive inddraget i analysen på baggrund af krav til 

opgavens omfang. Inddragelse af emnet kunne have ledet til en anden konklusion. 

 
                                                      
12 Ole Sørensen – Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 227 
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På baggrund af krav til opgavens omfang er der i denne analyse valgt at benytte en ud af flere 

værdiansættelsesmetoder. Den valgte DCF-model vurderes dog at være den mest velegnede til 

analysen, derfor vurderes denne afgrænsning ikke at have en større effekt på konklusionen af 

værdiansættelsen. Dog kunne man ved inddragelse af flere værdiansættelsesmodeller, nå frem til en 

eventuel mere nøjagtig værdiansættelse. Da værdiansættelsen er et estimat, ville flere modeller i 

sidste ende understøtte og danne et bedre grundlag for konklusionen. 

 

1.4. Disposition 

Opgaven er inddelt i 8 hovedafsnit. Strukturen i opgaven er illustreret i nedenstående figur 1.1. 

 

Figur 1.2
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Del 1: Beskriver formålet med opgaven samt rammerne for analysen. 

 

Del 2: En præsentation af virksomheden, som opgaven er baseret på, samt en detaljeret 

beskrivelse af virksomhedens produkter og markeder. 

 

Del 3 + 4: Består af selve analysedelen i opgaven indeholdende den strategiske analyse samt 

regnskabsanalysen. Begge analyser indeholder underafsnit som beskrevet under punkt 

1.2. Metode og modelvalg. 

 

Del 5: SWOT analysen har til formål at samle op på de vigtigste konklusioner på analyserne 

af både de kvalitative og de kvantitative data. Der er dermed kun delkonkluderet på 

del områder under den strategiske og finansielle analyse, hvor det er fundet relevant. 

 

Del 6: Analysen implementeres i opgaven under budgetdelen. Denne del har til formål at 

vurdere selskabets fremtidige økonomiske udvikling ved hjælp af den foregående 

analyse. 

 

Del 7: Har til formål at give et estimat af selskabets aktiekurs på dagen for offentliggørelse af 

selskabets regnskab for 2011 ud fra den valgte værdiansættelsesmodel. 

 

Del 8: En opsamling på alle delkonklusioner igennem analysen, samt en direkte besvarelse af 

selve problemformuleringen. 
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2. Virksomhedsbeskrivelse 

I dette afsnit vil der gives en detaljeret beskrivelse af H&M for at få en forståelse af, hvilken 

virksomhed det er, der skal analyseres på. Oplysningerne om virksomheden stammer primært fra 

virksomhedens hjemmeside www.hm.com. 

  

2.1. Historisk overblik 

H&M blev stiftet i 1947 i Västeräs i Sverige af Erling Persson. Den første butik hed ”Hennes” og 

solgte udelukkende dametøj. Filosofien var enkel: ”mode og kvalitet til den bedste pris”. I 1974 

blev H&M børsnoteret på Stockholms fondsbørs. Virksomhedens hovedkvarter ligger i dag stadig 

væk i Sverige. Salget har dog bredt sig til det meste af verden. 

 

I dag er H&M en verdensomspændende virksomhed med over 2.400 butikker i 33 lande13. Alene i 

løbet af det sidste år er der åbnet omkring 300 nye butikker. H&M forhandler modetøj til mænd, 

kvinder, teenagere og børn. Accesories, kosmetik, sko og på det seneste også boligtilbehør er 

gennem årerne blevet tilføjet selskabets produktsortiment. Filosofien fra 1947 er dog stadig den 

samme.  

 

Tøjet rammer et bredt publikum, ved først og fremmest at være moderigtigt og samtidigt også til 

fornuftige priser. De forskellige linjer indenfor hver hovedkategori såsom sportstøj, undertøj mm. 

bidrager yderligere til at appellere til et bredt publikum. Inden for det seneste årti har store 

modeikoner og designere såsom Karl Lagerfeld, Madonna, Versace, Kylie Minogue m.fl. designet 

eksklusive tøjlinjer for H&M, som er blevet solgt i H&M’s mange butikker verden over. Disse 

samarbejder har for alvor givet H&M anerkendelse som modehus. 

 

H&M har i 2000-2009 været under ledelse af danskeren Rolf Eriksen14. Under denne periode har 

H&M været i en meget ekspansiv fase og har øget antallet af butikker markant, samt bevæget sig 

ind på nye markeder. Endvidere er der i 2006 åbnet op for en ny distributionskanal via franchising. 

Før dette er salget udelukkende sket gennem fuldt-ejede butikker. Årsagen til dette forholdsvis nye 

tiltag, har været, at det har vist sig nødvendigt, for at kunne bevæge sig ind på visse markeder i 

Asien.  

                                                      
13 H&M Hennes & Mauritz AB FULL-YEAR REPORT  
14 http://www.business.dk/fashion-design/117-mio.-kr.-i-pension-til-dansk-hm-direktoer 
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Salget er i 2006 også blevet tilgængeligt online og via katalog-salg primært på det skandinaviske 

marked. 

 

2.2. Ejerstruktur 

H&M har siden 1974 været børsnoteret på OMX Nordic Exchange Stockholm under papirnavnet 

H&M B15. Aktiekapitalen er sammensat af 194.400 stk. klasse A-aktier og 1.460.672.000 stk. 

klasse B-aktier. Klasse B-aktierne berettiger til 1 stemme pr. aktie og klasse A-aktier til 10 stemmer 

pr. aktier. 

 

Fordelingen af aktionærer og ejerandel fremgår af figur 2.1  

Antal Aktier Antal aktionærer % Antal aktier %

1-500 152.012                       75,4                       24.414.806                            1,5                         
500 - 1.000 24.011                         11,9                       19.142.349                            1,2                         
1.001 - 5.000 20.157                         10,0                       44.711.744                            2,7                         
5.001 - 10.000 2.571                           1,3                         18.921.235                            1,1                         
10.001 - 15.000 756                              0,4                         9.453.211                              0,6                         
15.001 - 20.000 483                              0,2                         8.603.351                              0,5                         
> 20.000 1.683                           0,8                         1.529.825.304                       92,4                       

Total 201.673,00                  100 1.655.072.000                       100                         
Figur 2.116 

 

Den største aktionærgruppe er Stefan Persson, der jf. nedenstående figur ejer knap 40 % af den 

samlede aktiekapital og har 70 % af stemmerettighederne. Således er koncernen blevet et 

familieforetagende, da hovedaktionæren og samtidig også bestyrelsesformand Stefan Persson er søn 

af stifteren Erling Persson. Stefan Persson og dennes familie ejer via Ramsbury Invest AB samtlige 

Klasse A-aktier og ca. 11 % af klasse B-aktierne17. Familien har dermed sikret sig bestemmende 

indflydelse i koncernen.  

 

På andenpladsen som storaktionær med ca. 5 % ejerskab ses Lottie Tham, som er søster til Stefan 

Person. 

                                                      
15 http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/sv/About/Investor-Relations/The-Share/The-Share.html#cm-menu 
16 H&M Anual Report Part 2 2011 s. 49 
17 H&M Anual Report Part 2 2011 s. 35 
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Storaktionærer Antal aktier % af stemmer % af aktier

Stefan Persson og familie 623.849.332                     69,71                                37,69                                
Lottie Tham og familie 88.080.400                       2,59                                  5,32                                  
Alecta Pensionsförsikäkring 61.840.000                       1,82                                  3,74                                  
Swedbank Robur Fonder 43.338.695                       1,27                                  2,62                                  
AMF 23.320.000                       0,68                                  1,41                                  
Handelsbanken Fonder 22.015.860                       0,65                                  1,33                                  
Folksam 18.768.787                       0,55                                  1,13                                  
SEB Investment Management 16.635.216                       0,49                                  1,01                                  

 

Figur 2.218 

 

 

2.3. Organisation og ledelse 

H&M’s øverste organ består af bestyrelsen jf. figur 2.3. der er sammensat af bestyrelsesformand 

Stefan Persson og 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 medarbejderrepræsentanter. Den 

administrerende direktør har sammen med en revisions komité, til opgave at vidererapportere valide 

data mellem bestyrelsen og ledelse og øvrige interessentgrupper. 

Bestyrelsen

Revisions komité

Administrende dirketør

Direktion

Land 1

Land 2

Land 3

Land 4

Land 5

etc

Ledelsesteam

Økonomi Salg Indkøb Produktion Vækst Marekting Kommuni-kation HR Sikkerhed IT Logistik

 

Figur 2.319 
                                                      
18 H&M Anual Report Part 2 2011 s. 49 
19 H&M Anual Report Part 2 2011 s. 44 



Strategisk	analyse	og	værdiansættelse	af	Hennes	&	Mauritz	AB	
Hovedopgave HD(R) udarbejdet af Bita Jafari Frederiksen 

	 Side	14	
 

 

H&M har som vist i figuren en matrix organisation. Hovedkontoret I Stockholm huser direktionen 

med en chef for hver af de underliggende funktioner som salg, indkøb, marketing etc. og er 

illustreret med de vertikale pile i figuren. Disse har til ansvar at sikre en effektiv udførelse af den 

overordnede politik på tværs af landene. Dette sker ved implementeringen af ensartede 

forretningsgange på de forskellige områder, eksempelvis som ensartet uddannelse til personalet i 

alle lande, samme regnskabs- og kassesystemer, samme kampagner. De ensartede rutiner på tværs 

af landene letter den interne kontrol for topledelsen samtidig med at det gør butikkerne 

sammenlignelige.  

 

Derudover har det enkelte land en ”landedirektør”, hvormed hvert land fungerer som en 

organisation for sig selv, og er ansvarlig for egne salgstal. 

 

2.4. Produkter 

H&M’s design er et af selskabets kernekompetencer. Design af kollektionerne sker centralt i 

Stockholm af ca. 100 designere, mens produktionen er outsourcet primært til Asien. 

 

H&M designer kollektioner med kvindetøj, herretøj, børnetøj, tøj til unge, denimkollektioner, 

accesories, undertøj, kosmetik og senest også tilbehør til hjemmet20. Hver kollektion har igen 

underkollektioner. Således er der i kvindekollektionen designet forskellige linjer såsom Mama, tøj 

til gravide, BIB, tøj i store størrelser, L.O.G.G., som er en mere sporty kollektion, L.O.G.G. Sport, 

som er sportstøj etc. Der er dermed forskellige kollektioner til forskellige kundesegmenter og hver 

designteam har fokus på sit segment. 

 

H&M har dermed formået at skabe et meget bredt spænd mellem opdaterede klassiske modeller, 

sportstøj og de nyeste trends på markedet, og altid med stor fokus på kvalitet og fornuftige priser og 

har stor succes med at appellere til et meget bredt publikum. 

 

H&M benytter ofte kendte modeller i forbindelse med deres årlige kampagner. Blandt nogle af dem 

som har båret H&M’s kollektioner kan nævnes Naomi Cambell, Pamela Anderson, David 

                                                      
20http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en_us/About/Facts-About-HM/Brands-and-Collections/HM-
Collections.html#cm-menu 



Strategisk	analyse	og	værdiansættelse	af	Hennes	&	Mauritz	AB	
Hovedopgave HD(R) udarbejdet af Bita Jafari Frederiksen 

	 Side	15	
 

Beckham, Claudia Schiffer, Anna Nicole Smith og mange flere. At moderigtige kendte går i 

H&M’s kollektioner, er et smart signal at sende til forbrugerne.  

 

Siden 200421 har H&M samarbejdet med adskillige kendte designere, og gjort high-fasion tøj 

tilgængelig for den almindelige forbruger. Tøj der ellers hidtil kun har været tilgængelig for den 

mere velstillede del af befolkningen, er med H&M’s priser blevet en del af almindelige menneskers 

garderober. Samtidig er dette segment, de mere velstillede, der ellers ikke har været H&M’s 

primære målgruppe, også blevet tiltrukket af disse eksklusive kollektioner. 

 

2.5. Markeder 

H&M har butikker i 32 lande, hvor 3 af landene, Rumænien, Kroatien og Singapore er 

nytilkommere, der er blevet tilføjet H&M’s marked i løbet af regnskabsåret 2010/11 jf. figur 2.422. 

Landene er inddelt i 4 hovedmarkeder Europa, Mellemøsten og Nord Afrika, Asien og 

Nordamerika, hvor Europa er deres største marked. 

 

Ved introdosering af franchising i 2006 åbnede det op for nye lande, som H&M ellers ikke ville 

have haft adgang til. Under denne kategori er lande som Saudi Arabien, Kuwait, Bahrain, Ægypten, 

Isreal, Jordan m.fl. 

Figuren viser hvordan H&M i løbet af 00’erne har været i en succesfuld ekspansiv fase og fået 

skabt betydningsfulde markedsandele. 

                                                      
21http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en_us/About/Facts-About-HM/Brands-and-Collections/HM-
Group/The-HM-Brand.html 
22 http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en_us/About/Facts-About-HM/About-HM/Sales-Markets/Europe.html 
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Land 1. butik Salg mio SEK Salg % Antal butikker Gns. Pr. butik
Sverige 1947 8.318                   6,46                     173 48                    
Norge 1964 5.397                   4,19                     104 52                    
Danmark 1967 4.195                   3,26                     90 47                    
England 1976 9.227                   7,16                     213 43                    
Schweiz 1978 5.995                   4,65                     80 75                    
Tyskland 1980 29.721                 23,07                   394 75                    
Holland 1989 6.995                   5,43                     118 59                    
Belgien 1992 3.157                   2,45                     66 48                    
Østrig 1994 4.793                   3,72                     66 73                    
Luxemborg 1996 385                      0,30                     10 39                    
Finland 1997 2.379                   1,85                     47 51                    
Frankrig 1998 9.336                   7,25                     168 56                    
USA 2000 9.691                   7,52                     233 42                    
Spanien 2000 5.828                   4,52                     132 44                    
Polen 2003 2.747                   2,13                     89 31                    
Tjekkiet 2003 722                      0,56                     24 30                    
Portugal 2003 899                      0,70                     23 39                    
Italien 2003 4.410                   3,42                     87 51                    
Canada 2004 2.774                   2,15                     58 48                    
Slovenien 2004 500                      0,39                     12 42                    
Irland 2005 514                      0,40                     15 34                    
Ungarn 2005 496                      0,39                     20 25                    
Slovakiet 2007 254                      0,20                     10 25                    
Grækenland 2007 764                      0,59                     22 35                    
Kina 2007 3.598                   2,79                     82 44                    
Japan 2008 1.549                   1,20                     15 103                  
Rusland 2009 1.512                   1,17                     19 80                    
Syd Korea 2010 410                      0,32                     6 68                    
Tyrkiet 2010 309                      0,24                     8 39                    
Rumænien 2011 331                      0,26                     11 30                    
Kroatien 2011 264                      0,20                     6 44                    
Singapore 2011 111                      0,09                     1 111                  
Franchise 2006 1.229                   0,95                     70 18                    
Total 128.810               100,00                 2.472                    

 
Figur 2.4 

 

Ifølge direktør Karl Johan Persson er målet at ekspandere antallet af butikker 10-15 % hvert. Dette 

er både for nuværende samt nye markeder. Planen for det kommende år er at åbne nye butikker i 

Bulgarien, Letland, Malaysia, Mexico og gennem franchising Thailand23. 

 

  

                                                      
23 http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Sustainability/HMConscious/CEO-Message.html 
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2.6. Aktiekurs 

Nedenfor ses en graf over udviklingen i H&M’s aktiekurs for de seneste 7 år (X-aksen læses som 

år, måned, dag). Som det ses er der ikke nogen egentlig sammenhæng mellem den positive 

udvikling i omsætningen i figur. 1.1, der har været stabilt voksende og aktiekursen, der siden midt 

2010 og frem til nu været stagnerende på ca. SEK 220. 

 

 
Figur 2.524  

Det voldsomme dyk i aktiekursen d. 1. juni 2010 skyldes at H&M har foretaget et aktiespil på 

denne dato på 2 for 125. Det vil sige hver aktie er blevet splittet i 2, og der sker derfor en teknisk 

justering af aktiens startværdi. Hver aktionær har således dobbelt så mange aktier, dog vil hver 

akties pålydende værdi være halvdelen af den oprindelige værdi og ligeledes bliver aktiekursen 

halveret.  

 

Der har ikke været nogen signifikante stigninger i perioden fra aktiesplittet og frem til nu. 

Aktiekursen ligger dermed på et forholdsvis stabilt leje. 

 

2.7. Mission, Vision og Mål 

H&M’s koncept er at tilbyde kvalitet og mode til de bedste priser. Ved kvalitet menes ikke alene 

produktets egenskaber, men omfatter at produkterne bliver fremstillet på en måde, der er 

miljømæssigt og socialt ansvarligt.26 Dette sikrer H&M ved at tage ansvar for alle elementer, der 

medvirker til selskabets succes, herunder medarbejdere, materialer, de selvstændige leverandører 

samt medarbejderne i de outsourcede produktionsvirksomheder.  

 

                                                      
24 http://nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=SSE992 
25http://www.danskebank.com/da-dk/Presse/nyheder/Presse-og-
selskabsmeddelelser/Selskabsmeddelelse/Koncern/Pages/sm03062010.aspx  
26 http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Sustainability/HMConscious/Vision-and-Policy.html 
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Visionen er at H&M sigter på at drive forretning på en måde, der er økonomisk, socialt og 

miljømæssigt bæredygtigt. Ved bæredygtig, menes at behovene hos både nuværende og kommende 

generationer skal være opfyldt. Dette opnås ved at køre en hensigtsmæssig miljøpolitik, og H&M 

har formuleret 7 langsigtede ”forpligtelser” 27, der skal hjælpe dem til at opnå deres vision: 

 Mode til den miljøbevidste forbruger 

 Vælg og beløn ansvarsbevidste forretningspartnere 

 Være etisk 

 Være intelligente omkring klimaet 

 Reducere, genbruge og genanvende 

 Bruge naturens ressourcer ansvarligt 

 Styrke samfund 

For hver forpligtelse er der yderligere sat delmål med specifik fastsat tidsramme for hvornår målet 

ønskes opfyldt. Eksempelvis delmål under ”Mode til den miljøbevidste forbruger” ses blandt andet 

at H&M vil blive ved med at øge anvendelse af økologisk bomuld. H&M er allerede i dag den 

største forbruger af økologisk bomuld28 og det udgør knap 8 % af deres samlede bomuldsforbrug. 

 

 

 

 

  

                                                      
27 http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Sustainability/Commitments/Conscious-Customers.html 
28 Texstile exchange 
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3. Strategisk analyse 

I dette kapitel vil der blive gennemført en strategisk analyse af tøjbranchen og H&M for at få 

identificeret de ikke-finansielle værdidrivere, som skaber værdi for H&M. 

 

Analysen har til formål at skabe en dybdegående forståelse af virksomheden interne og eksterne 

verden. Kapitlets udgangspunkt er at starte udefra og herefter arbejde sig længere ned på selskabs 

niveau. Dermed starter analysen med at se på de eksterne faktorer, som påvirker branchen generelt. 

Faktorer som selskabet ikke kan påvirke aktivt, men må tilpasse sig under. Herefter arbejder 

analysen sig ned på brancheniveauet i form af en konkurrentanalyse og efterfølgende helt ned på 

selskabs niveau i form af en intern analyse-model. 

 

3.1.  Makroanalyse – PEST-modellen 

H&M er en global virksomhed, der handler med og omsætter på forskellige markeder. Der er derfor 

en del faktorer som H&M ikke kan påvirker men må underlægge sig, og i bedste fald udnytte til sin 

fordel. Til analyse af H&M’s væsentligste makroøkonomiske forhold benyttes PEST-modellen. 

Modellen tager udgangs i 4 generelle elementer som påvirker alle virksomheder.   

 

 
              Figur 3.129 

  

                                                      
29 Egen tilvirkning 
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3.1.1. Politiske faktorer 

H&M’s hovedsæde er som bekendt i Stockholm, hvormed H&M naturligvis er underlagt EU’s love 

som alle øvrige aktører i regionen. EU er en toldunion, hvor der bliver pålagt told på samhandlen 

mellem et EU-land og et ikke-medlemsland.30 Eftersom størstedelen af H&M’s produktion foregår i 

Asien har dette indflydelse på selskabets importpriser. 

 

Endvidere vil begrænsninger af samhandel mellem EU og ikke medlemslande ligeledes være en 

faktor, som kunne påvirke H&M. EU har tidligere i 2005 haft indført tekstilkvoter for produkter, 

der var produceret i Kina, med henblik på at beskytte de lande i EU, som har en omfangsrig tøj 

industri31. Det var primært syerskerne i de sydeuropæiske lande EU forsøgte at beskytte ved at 

indføre de stramme restriktioner.  Begrænsningerne blev dog ophævet i starten af 2008, da det 

udover stor kritik, heller ikke havde haft den ønskede effekt32. Lignende tiltag fra EU’s side kan dog 

have store påvirkninger for virksomheder med produktion i Kina som H&M.  

 

Klima og miljøpolitik er også blevet et meget væsentligt område indenfor de senere år, hvor fokus 

på beskyttelse af jordens klima er blevet et toppolitisk emne. Der bliver lovmæssigt stillet krav til 

virksomheder, blandt andet omkring mindskning af CO2 udslip og andre drivhusgasser. 

Eksempelvis forpligtede Kyoto-aftalen, der blev indgået i 2005 at de deltagende lande reducerer de 

globale udslip af drivhusgasser33. Dette påvirker ikke alene tøj industrien men hele den industrielle 

branche, til et øget fokus på miljø og eventuelle alternativer til produktion.     

 

Ordentlige arbejdsforhold, herunder fokus på menneskerettigheder, forbud om børnearbejder og 

tvangsabejder, har også været i mediernes lys og en meget diskuteret debat. FN har blandt andet 

forpligtet medlemslandene til at sikre alle verdens borgere basale menneskerettigher og Den 

Internationale Arbejdsorganisation (ILO) under FN, har særligt fokus på at fastsætte og fremme 

arbejdstagernes leve og- arbejdsvilkår34. Dette tvinger virksomheder til at tage ansvar, for samtlige 

personer, der bidrager til dens værdikæde. Emnet er ofte i mediernes søgelys, og der bliver rettet 

hård kritik mod virksomheder som ofte ubevist ikke har haft ordentlige forhold hele vejen igennem 

                                                      
30 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/EU/EU/EU_(7.6._Handelspolitik) 
31 http://politiken.dk/erhverv/ECE119978/politisk-hjaelp-til-strandet-modetoej/Økonomiske 
32 http://www.erhvervsbladet.dk/berygtede-toej-kvoter-forsvinder-til-nytaar 
33 http://www.klimacommunity.dk/kyotoaftalen 
34 http://menneskeret.dk/menneskerettigheder/globalt/den+internationale+arbejdsorganisation+(ilo) 
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produktionen. Konsekvensen af den dårlige omtale, kan være nedgang i salg eller risiko for at 

forbrugerne helt boykotter en virksomheds produkter. Senest har der været stor kritik af 

chokoladefabrikken Nestle SA, da der blevet dokumenteret at knap 2 millioner børn arbejder med 

produktionen af kakaobønner i Vestafrika35.  

 

3.1.2. Økonomiske faktorer 

Generelt påvirkes tekstilbranchen af den globale økonomi. Lavkonjunktur og finanskrise vil andet 

lige påvirke forbrugernes til at udvise en mere tilbageholdende købsadfærd. Undersøgelser viser, at 

i tider med lavkonjunkturer har forbrugere en tendens til at udskifte de mere luksusbetonede varer 

ud med lidt mere prisvenlige.  

 

Råvarepriserne har ligesom på enhver anden industri også en indflydelse på tøj industrien. En 

stigning i råvarepriser vil medføre tøjbranchen bliver tvunget til at justerer priserne herefter, 

medmindre de vil acceptere en lavere overskudsgrad. Her er den vigtigste råvare for tøjindustrien 

bomuld, men også råvarer som kul og olie, indgår i fremstillingen af syntetiske fibre. Både bomuld- 

og oliepriser har i de seneste år været rekordhøje jf. figur 3.2 og 3.3, der viser udviklingen i hhv. 

bomuld og oliepriser indenfor den seneste årrække. 

 

 
         Figur 3.2. Udvikling i bomulspriser36 

 

                                                      
35 http://metroexpress.dk/nyheder/fler-brnearbejdere-i-kakoplantager/KOblan!y5I3LHF2iNMmo/ 
36 http://www.plus500.dk/Instruments/CT 
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                              Figur 3.3. Udvikling i oliepriser37 

 

Fragtomkostninger i de producerende lande, er også påvirket af de højere oliepriser, som igen giver 

udslag i en lavere indtjening for virksomhederne. Sammen med et pres fra de producerende lande 

omkring højere lønninger er tøjbranchen generelt meget presset og for første gang i mange år, er der 

en forventning til at priserne på tøj vil stige38. 

 

Valutaforhold spiller naturligvis også en rolle, når der er tale om en global industri, med samhandel 

tværs over landegrænserne. Alt afhængig af hvilket land eller stat der foretages samhandel med, så 

opstår der oftest et behov for konvertering til anden valuta. Nogle selskaber har kun den såkaldte 

valutarisiko forbundet med deres indtægtsstrømme, når de eksportere en given varer. Tøjbranchen 

er dog oftest kendetegnet ved, at have placeret deres produktion i udlandet typisk i Asien og derfor 

er der også en risiko forbundet med deres omkostninger til vareproduktionen m.m.. Også i forhold 

til eksisterende varelagre og eventuelle etablerede produktionslån i anden valuta, kan denne risiko 

variere fra selskab til selskab. Oftest søger selskaberne at sikre disse forhold og har derfor tegnet 

kurssikringsaftaler med banker og långivere, således at risikoen begrænses. 

 

3.1.3. Sociokulturelle faktorer 

Købsadfærden hos forbrugerne er en afgørende parameter indenfor tøj industrien. Den øgede fokus 

på klima og miljø har skabt en hel ny type forbrugere. Det er ikke længere kun afgørende at tøjet er 

slidstærkt og moderigtigt, men forbrugerne har også præferencer for tøj som er økologisk og er 

                                                      
37 http://www.plus500.dk/Instruments/CT 
38 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/193926/hoeje_bomuldspriser_truer_toejfirmaer_paa_livet.html 
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produceret under ordentlige forhold. Det er med andre ord ikke kun de kvalitetsmæssige 

egenskaber, der skaber værdi for kunden, men også de mere grønne og bløde værdier.  

 

Finanskrisen har som før nævnt en dæmpende påvirkning på forbruget, og denne påvirkning har 

også ramt tøj industrien. Tendensen i tøjbranchen går mod at nedtone det dyre luksusforbrug og 

trendsættere i Hollywood er hoppet med på bølgen med at holde igen med luksusforbruget og sætte 

en stopper for den bevidstløse forbrugskultur39. Selveste præsidentfruen i USA er set i en trøje fra 

H&M og går generelt op i mådeholdenhed. Disse signaler som de kendte sender er med til at 

påvirke forbrugsadfærden, da især unge mennesker har en tendens til at idolisere og sammenligne 

sig med disse. Påklædning og fremtoning har altid været en del af vores identitet og måden hvorpå 

vi præsenterer os selv for omverden. Den har dog i de senere årtier fået en mere og mere vigtig rolle 

for os. Det gamle ordsprog ”Klæder skaber folk” har fået en ny betydning. Hvor tendenser tidligere 

har peget på at ligne en million iklædt dyrt mærketøj, går det i dag mere på at ligne en million på 

grund af udstråling og personlig stil. 

 

3.1.4. Teknologiske faktorer 

Online-salg er et marked der er eksploderet og stadig voksende. I takt med at flere og flere har fået 

adgang til internettet, bliver der også udbudt stort set alt mellem himmel og jord over nettet. 

Internet-adgang er naturligvis varierende fra land til land. Specielt er er den udbredt i Norden og 

USA. Det kan generelt konkluderes, at de fleste lande, som tøj- og modeindsutrien henvender sig til 

efterhånden har net-adgang på den ene eller anden måde.  

 

De nye smartphones på markedet er muligvis blevet en hel ny markedsplads for shopping og ikke 

mindst markedsføring. Undersøgelser viser blandt andet at 21 % af alle smartphone-ejere har 

handlet i en webshop direkte fra mobiltelefonen40.  Det er i lighed med den almindelige online-

handle bekvemt, og man kan handle på ethvert givent tidspunkt af døgnet. Fordelen ved en 

smartphone frem for traditionelt benyttelse af internet med en pc, er at smartphonen typisk altid lige 

er ved hånden, hvilket nu gør det muligt at gå på nettet, mens man står og venter i køen eller sidder i 

bussen. 

                                                      
39 http://www.etik.dk/artikel/311561:Forbrug--Finanskrise-og-ny-moral-aendrer-vores-syn-paa-mode?all=1 
40 http://dwarf.dk/publikationer/mobilshopping_2011 
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Applikationer der lynhurtigt installeres på smartphones og tablets, fungerer som små programmer, 

med en meget brugervenlig overflade, der netop er tilpasset de nye fingertouch skærme, og er 

virkelig et marked under fremgang. Denne nye teknologi giver virksomheder mulighed for at kreere 

en app, der gør det nemt for forbrugerne at shoppe, se på sortiment, lokalisere nærmeste butik eller 

se på åbningstider.  

 

I figur 3.4 ses en statistik over, hvor mange personer i Europa der over en 3-måneders periode i 

2011, benyttede sig af handel over internettet. 

 

 
Figur 3.441 

 

Som figuren viser er e-handel i særdeleshed udbredt i Norden, Tyskland og England, hvor godt 

halvdelen af befolkningen har foretaget et køb over internettet. Alene i Danmark er tallet steget fra 

26 % i 2005 til 57 % i 2011 og generelt er der sket en fordobling i hele Europa fra 17 % i 2005 til 

33 % i 2011. Denne trend er generel kendetegnende for e-handel industrien. 

                                                      
41 Kilde: Eurostat 
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Generelt vil den teknologiske udvikling altid have en væsentlig betydning for branchen og ikke 

mindst for selvproducerende virksomheder, der i højeste grad kan optimere en række områder både 

rent økonomisk, men også i forhold til kvalitet og servicegrad. 

Følgende fokusområder vurderes til at kunne optimeres gennem den teknologiske udvikling: 

 

 Nye og hurtigere produktionsmaskiner  

 Hurtigere kommunikation til leverandører 

 Optimering af lager- og logistik 

 Hurtigere betjening i butikkerne 

 Ensartethed i produkt og kvalitet                 

 M.fl. 

 

3.1.5. Konklusion på PEST-analysen 

Ud fra ovenstående analyse kan det konkluderes, at der generelt er en del tendenser og 

udefrakommende påvirkninger, som øver indflydelse på Hennes & Mauritz. 

 

Generelt vurderes de politiske faktorer ikke at have den store effekt på H&M. H&M samarbejder 

med leverandører og producenter i flere forskellige asiatiske lande, hvormed en restriktion på et 

enkelt land ikke vil påvirke selskabet signifikant. Restriktionerne mod Kina tilbage i 2005 

påvirkede ikke umiddelbart H&M, der havde mulighed for at flytte en del af sin produktion til sine 

øvrige samarbejdspartnere.  

 

Med hensyn til miljø og klima politik har H&M som beskrevet under virksomhedsbeskrivelse 

længe været en politisk korrekt organisation. De er på forkant med lovgivningen indenfor området. 

Udover de 7 forpligtelser, som viser at selskabet bestræber på at være så økologisk, økonomisk og 

miljøvenlig som muligt, har H&M yderligere siden 2006 indgået et samarbejde med Fair Labor42, 

for at sikre ordentlig arbejdsforhold for medarbejdere hos deres samarbejdspartnere. Endvidere har 

H&M et eget ”Code of Conduct” program, der er et krav til H&M’s leverandører som skal 

imødegås omkring deres medarbejdere ved indgåelse af ethvert samarbejde. Programmet indeholder 

                                                      
42http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Sustainability/Commitments/Responsible-
Partners/Monitoring/Independent-Monitoring.html 
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i lighed med Fair Labor forbud mod børnearbejde, krav til minimumslønninger, ordentlig 

arbejdsmiljø m.m.43.  

 

Den generelle udvikling i verdensøkonomien har som vist i figur 1.1 ikke haft nogen negativ 

påvirkning i H&M’s omsætning. Dog har selskabet været nødt til at acceptere en lavere indtjening 

på baggrund af de stigende råvare-priser samt højere lønninger i produktionslandende. I 

modsætning til nogle af sine konkurrenter har H&M som en stor aktør, haft mulighed for at 

fastholde de lave priser, som jo også er hele grundideen bag selskabet. Hvor andre har været nødt til 

enten at skrue op for priserne, har nogle små aktører simpelthen været nødt til at lukke ned. Dette 

har sat H&M i en bedre konkurrencemæssig position, da H&M virkelig har kunnet drage nytte af 

sin position på markedet. 

 

Den svenske krones udsving i forhold til øvrig valuta spiller en rolle for H&M’s regnskab. Når den 

svenske krone styrkes, har dette en negativ påvirkning for omsætningen i selskabet.  

 

De sociokulturelle tendenser har i den grad påvirkning på H&M, der kan siges at kunne drage stor 

fordel at de visende tendenser om at være politisk korrekt virksomhed. At flere og flere kendte ses i 

tøj fra H&M er bestemt fantastisk PR for selskabet. 

H&M’s samarbejder med store designere, medvirker også til stor anerkendelse af H&M’s produkter 

blandt kendte, og dermed hopper en del andre forbrugere også med på vognen. Senest til lancering 

af Versace kollektionen sås masser af kendte i H&M/Versace tøj. Blandt publikum var Helena 

Christensen, Nicki Minaj, Jessica Alba og et hav af andre topmodeller, superstjerner fotografer og 

modefolk44. 

 

Vedrørende de teknologiske faktorer ses online handlen umiddelbart til at kunne have størst mulig 

påvirkning af de nævnte faktorer. Dette er også et marked som H&M satser på at udvide i 

fremtiden. På nuværende tidspunkt er H&M’s online marked begrænset til de nordiske lande samt 

                                                      
43 http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Sustainability/Commitments/Responsible-Partners/Code-of-
Conduct.html 
44 http://pleasure.dk/design/artikel/220363/vild_versace_til_det_danske_folk.html 
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Tyskland, Østrig, Holland og senest England. De har planer om at indføre online handel i USA i 

løbet af 201245.  

På baggrund af den gennemførte analyse kan det konkluderes at efterspørgslen efter H&M’s varer 

er i opadgående retning med tilsvarende påvirkning på omsætning. Dog vil de stigende priser på 

råvarer og lønomkostninger resultere i en nedadgående indtjening. 

 

3.2.  Brancheanalyse – Porters 5 Forces 

Den konkurrencemæssige situation på markedet vil blive analyseret ved hjælp af Porters 5 Forcers, 

for at vurdere H&M’s position i forhold til sine øvrige konkurrenter, med henblik på at kunne 

estimere hvordan de fremtidige indtjeningsmuligheder for H&M kunne blive. Modellen tager 

udgangspunkt i 5 kræfter som vist i figur 3.546. 

 

 
            Figur 3.5 

 

 

3.2.1.  Adgangsbarriere 

De seneste års finanskrise, har for alvoret været med til at ”rydde op” i tøjbranchen. Branchen er 

væsentlig forandret og markedet i dag består af færre men større aktører. 

 

                                                      
45http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Facts-About-HM/Idea-to-Store/Meeting-the-
Customer.html#cm-menu 
46 Egen tilvirkning 
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Både i detailleddet og blandt producenterne, er det de mindre virksomheder, som er hårdest ramt af 

finanskrisen. En række af de små virksomheder med under 10 ansatte, er kommet ud med 

underskud de seneste år47. 

 

Der ses en klar tendens hos forbrugerne, som går efter stærke brands. Generelt er markedet præget 

af prisbevidste forbrugere og har man som nævnt ikke et etableret og stærkt brand, så er prisen den 

eneste parameter at konkurrere på. 

 

Det kræver derfor kapital og stordriftsfordele for at kunne etablere sig på nuværende marked.  

 

Mange af de større tøjkæder såsom IC Company, Spanske Inditex (Zara) & H&M har egne 

designerteams som står for kollektionerne i butikkerne. Samtidig har man etableret globale 

distributionskanaler og ikke mindst stordriftsaftaler med tekstilfabrikker i udlandet, for at minimere 

produktionsomkostningerne, hvilket kræver en vis volumen på kapitalsiden at få etableret. 

 

På baggrund af ovenstående faktorer vurderes truslen for nye indtrængere på markedet derfor til at 

være begrænset, for så vidt der er tale om en direkte trussel. De nuværende aktører, specielt de 

markedsledende, har gennem en årrække konsolideret sig i så kraftig en grad, at magtbalancen 

bliver svær at ændre på.  

Samtidig har finanskrisen gjort det endnu sværere at begå sig i branchen, da brand og pris har vist 

sig, at være afgørende faktorer hos forbrugerne. 

 

3.2.2.  Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Som nævnt tidligere foregår hovedparten af tøjproduktionen i Bangladesh, Indien og Kina samt i 

andre østlige lande i Asien. Dette skyldes de væsentlige lavere produktionsomkostninger, som er en 

afledt effekt af lave lønninger og billigere råvarer i de aktuelle områder. 

 

Udbuddet af tekstilfabrikker og muligheden for tilknytning af underleverandører er skyhøjt, hvilket 

er med til at presse priserne helt i bund.  

 

                                                      
47 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/174578/krisen_har_forandret_toejbranchen.html 
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Styrkeforholdet afhænger naturligvis af tøjproducentens størrelse, eftersom størrelsen af 

produktionen er afgørende for pris og kvalitet, som tøjet leveres til.  

 

Hos de største tøjproducenter er styrkeforholdet så markant, at leverandørerne i flere tilfælde må 

indordne sig efter den enkelte tøjproducents ønsker mht. arbejdsprocesser og indeholdte råvarer i 

dele af produktionen. På denne måde sikrer tøjproducenten at produktet ensartes og samtidig lever 

op til de kvalitetskrav som tøjproducenten forventer at kunne levere. 

 

Selv i perioder med stigende råvarepriser, kan det være svært for leverandøren at kræve højere 

priser fra tøjproducentens side, specielt hvis denne har afgørende betydning for leverandørens 

samlede omsætning48. 

 

Dog vil en eventuel stigning i eksempelvis bomuldspriserne unægtelig være med til at øge 

omkostningerne hele vejen igennem forsyningskæden. Eneste forskel vil så blot være de 

kapitaltunge tøjkæders mulighed for ikke at viderebringe de forøgede omkostninger til slutkunden. 

Dette kan være svært for de mindre tøjproducenter at efterleve og derfor kommer de yderligere 

under pres i forhold til de helt store spillere på markedet. 

 

Med udgangspunkt i at vi bevæger os blandt tøjproducenter, som hører til de største på markedet, 

vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke til at ligge på et niveau lidt over svagt. 

 

3.2.3.  Kundernes forhandlingsstyrke 

En anden væsentlig parameter, som kan være med til at hive den private tøjkunde ind i butikkerne 

er bredden i sortimentet. 

 

At handle tøj, kan ofte være en spontan handling, hvor man ikke nødvendigvis går efter et specifikt 

produkt. Da tiden for nogle kan være en knap faktor specielt for børnefamilierne, vil butikker med 

sortimenter der dækker hele familiens behov være mere attraktive end butikker der henvender sig 

separat til hvert enkelt medlem af familien. 

 

                                                      
48 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/193926/hoeje_bomuldspriser_truer_toejfirmaer_paa_livet.html 
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Derfor vælger mange at handle i større butikker såsom Magasin og Hennes & Mauritz, store 

indkøbscentre eller decideret strøg, hvor mulighederne er mange. 

 

Det er derfor både vigtigt for tøjproducenterne af have adgang til disse markeder for at kunne nå ud 

til samtlige kunder på markedet. Antallet af butikker samt beliggenhed er derfor af stor betydning 

for kundeforholdet. 

 

Der findes utvivlsomt et hav af substitutionsmuligheder på markedet og derfor spiller faktorer som 

størrelse, beliggenhed og ikke mindst pris en afgørende rolle. Kunden har ingen begrænsninger, 

som besværliggør substitution fra det ene tøjmærke til det andet.  

 

Da opgavens segment, som er Hennes & Mauritz og dets konkurrenter, der må betegnes som 

relative store spillere på tøjmarkedet, vurderes styrkeforholdet mellem kunde og producent til at 

være mindre markant end eksempelvis de mindre producenter, hvor faktorer som mærke-loyalitet 

spiller en større rolle.  

 

Via deres salgskanaler og store distributionsnetværk, vil kunderne altid have mulighed for enten via 

producentens egne butikker eller via detailhandel at kunne handle deres produkter næsten uanset 

hvor kunden måtte befinde sig henne og det giver dem en konkurrencemæssig fordel. 

Samlet set vurderes kundens styrkeforhold til at være mellem til højt.  

 

3.2.4.  Substituerende produkter 

Tøjbrandet er naturligvis altid en faktor for kunden, men da antallet af substituerende tøjmærker er 

så markant, er det begrænset hvor loyale kunderne er overfor de enkelte tøjmærker. 

 

Det afgørende punkt for om produktet får succes hos kunden og markedet generelt, afhænger af den 

enkelte producents evne til at være på forkant med moden og dermed holde sit produkt ajour med 

denne.  

 

Samtidig er prisen altid en faktor og specielt i disse økonomiske dårlige tider, vil forbrugeren altid 

skele til prisen. 
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Tilgængeligheden har også en vis betydning, da forbrugerens ofte har tendens til at foretage sine 

shopping og indkøbsture i decideret shopping centre, da man her har mulighed for at dække sine 

behov bredt.  

 

Generelt har forbrugeren i høj grad mulighed for at foretage substitution på sine tøjkøb. 

 

3.2.5.  Konkurrenceintensiteten 

Det globale marked indenfor beklædning er præget af en høj koncentration af markedsaktører. Det 

globale marked består af talrige mindre virksomheder, der opererer på nationale markeder og 

adskillige større internationale virksomheder, der opererer på globalt plan.  

 

Selv de største markedsdeltagere i beklædningsindustrien som amerikanske GAP, svenske H&M og 

spanske Inditex har relativt lave globale markedsandele. Det bevidner om, at koncentrationen af 

markedsaktører er høj49 

 

De større selskaber forhandler i dag typisk flere brands, og derved konsoliderer disse sig på 

markedet ved at målrette sig mod mange kundesegmenter, som eksempelvis H&M. Denne 

udvikling presser mindre selskaber og uafhængige tøjbutikker, idet disse ikke kan udnytte 

tilsvarende stordriftsfordele, og bl.a. derfor er uafhængige tøjbutikker et særsyn i dag.50  

 

Det globale tøjmarked har oplevet en vækst i omsætningen på ca. 7% 51. Østeuropa er den region, 

der har oplevet den største vækststigning på ca. 16%, hvilket skyldes områdets generelle 

økonomiske vækst, hvorimod væksten på de veludviklede markeder, Vesteuropa og Nordamerika, 

er betydelig mere beskeden, hhv. ca. 2,1% og 4,7% i samme periode. Derudover har Asien oplevet 

en vækstrate på 10%. Asien ligger dog stadig nummer tre efter Europa og Nordamerika når man 

kigger på værdien af det solgte fordi det stadig er de relativt billige produkter der efterspørges her.  

 

Den høje markedskoncentration bevirker bl.a., at det er vanskeligt at differentiere sig på markedet 

for salg af beklædning. 

 
                                                      
49 Euromonitor 
50 Advizer 
51 Euromonitor 
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Switching costs er relativt lave, idet forbrugerne forholdsvist omkostnings og problemfrit kan skifte 

udbyder. Markedet er dermed heterogent, men at differentiere sig kræver dog typisk massive 

investeringer, eksempelvis i form af promotion, hvorfor det typisk kun er større selskaber, der kan 

differentiere sig. 

 

Rivaliseringen mellem markedsaktørerne er generelt intensiveret, hvilket understøttes af, at flere 

markeder i øjeblikket oplever priskonkurrence. Den øgede priskonkurrence har betydet, at 

industriens profitabilitet er faldet, og bl.a. derfor har flere af markedsaktørerne været nødsaget til at 

effektivisere virksomheden.  

 

Konkurrenceintensiteten i beklædningsindustrien vurderes på baggrund af ovenstående at være høj. 

 

3.3.   Intern analyse - værdikædeanalyse 

Dette afsnit vil fokusere på H&M’s interne situation. Formålet er at bedømme hvilke interne 

faktorer, der skaber værdi for virksomheden, samt vurderer hvor i virksomheden der foreligger 

styrker og svagheder. Analysen vil være baseret på en værdikædeanalyse, der ved hjælp af en 

sondring mellem de primære aktiviteter og støtteaktiviteter, muliggør en identificering af de 

faktorer der er værdiskabende for selskabet. 

 

 
                         Figur 3.652 

Figur 3.6 viser Porters værdikæde i sin generiske form. 

                                                      
52 Ole Sørensen – Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 94 
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3.3.1. Støtteaktiviteter 

H&M’s støttefunktioner vil ikke punktvis blive gennemgået. I stedet henvises for virksomhedens 

infrastruktur til afsnit 2.2. og 2.3. hvor organisationen og dens ejerforhold gennemgås. 

Indkøbsfunktionen vurderes i H&M at være en del af produktionen, som er et af selskabets primære 

aktiviteter, hvormed den vil blive gennemgået sammen med denne funktion i afsnit 3.3.1.2. 

De vigtigste støttefunktioner er således bestemt til. 

 

 

 

3.3.1.1 Menneskelige ressourcer 

I takt med at der åbnes flere og flere og butikker verden over, stiger H&M’s medarbejderstab 

tilsvarende, da den overvejende del af medarbejderne er salgsassistenter i butikkerne. H&M 

beskæftiger ultimo 2011 64.874 medarbejdere, hvoraf de ca. 21% af disse er mænd53. 

H&M hovedkontorer rekrutterer først og fremmest internt i virksomheden. Interesse for mode er et 

must, hvad enten man arbejder i økonomiafdelingen eller i enhver anden administrativ funktion. 

Det er umiddelbart ikke påkrævet at salgsassisterne er uddannede sælgere, da H&M er at betragte 

som en selv-hjælps butik. Med det menes at salgspersonalet ikke henvender sig aktivt til kunderne, 

men i stedet står til rådighed såfremt der skulle være spørgsmål eller forespørgsler. 

 

  

                                                      
53 H&M Annual Report PART 2 2011 s. 
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3.3.2. Primære aktiviteter 

Nedenfor opstilles H&M’s primære aktiviteter, som i det følgende vil blive gennemgået, for at få 

identificeret værdiskabelsen i virksomheden. 

 

Design
Indkøb og 
produktion

Logistik
Marketing 

og salg
Service 

efter salg

       Figur 3.754 

 

3.3.2.1. Design 

Som modevirksomhed er designfasen blandt de vigtigste i virksomhedens værdikæde. Det er i 

sidste ende det som kunderne køber, hvorfor det er yderst vigtigt at produktet lever op til kundernes 

forventninger. Det er vigtigt at der konstant er nyskabelse og udvikling, således at kundernes 

skiftende præferencer imødekommes. 

 

Planlægningen af de enkelte kollektioner foretages i teams af designere, indkøbere, 

mønsterudviklere, assistenter samt for hvert team en økonomisansvarlig controller og en 

sektionsleder. I første omgang planlægges konceptet for kollektionen ud fra sidste års tal samt de 

nyeste analyser af kommende trends, farver og pasform. Salgstal betragtes som en guideline på 

hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt. Også efterspørgselen på de enkelte markeder tages 

i betragtning, således at der ikke blot sendes samme design og volumen ud til samtlige butikker, 

men kollektionerne bliver nøje udvalgt55. Hele processen som går langt forud for produktion er 

baggrunden for valg af tema til den næste kollektion. 

 

Teamene finder deres inspiration til kollektionerne ved at rejse rundt på modemesser, taler med 

kunderne i butikkerne, dækker modereportager, taler med modeanalytiker etc. Udover det opsamler 

de store og små trends direkte fra gaden, catwalken, fra film, kunst, mad mm. Disse nye impulser 

indarbejdes hurtigt i den planlagte kollektion, således at de nyeste trends vil være at finde i butikker 

med det samme, og ikke et halvt år efter at modefænomenet har toppet. 

                                                      
54 Egen tilvirkning 
55 http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Facts-About-HM/Idea-to-Store/Planning-the-Range.html 
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Grundideen bag hvert design er altid at finde den perfekte balance mellem: 

 

 Mode 

 Kvalitet 

 Pris 

 

Som tidligere nævnt har H&M gennem den senere tid samarbejdet med kendte berømtheder om 

skabelsen af nogle mere eksklusive kollektioner. Kollektionerne sælges i begrænset omfang og 

primært i de større butikker. Dette har skabt stor succes for H&M, med fantastiske salgstal som 

følge. 

 

3.3.2.2. Indkøb og produktion 

Som tidligere nævnt ejer H&M ikke ingen produktionsfabrikker. I stedet samarbejder de med 700 

uafhængige leverandører beliggende primært i Asien og Europa.  

 

Indkøbsafdelingen står for planlægning af volumen og herefter står produktionsafdelinger for alle 

de øvrige foranstaltninger. Der er 22 produktionskontorer på globalt plan. At produktionskontorerne 

ligger spredt med lokale medarbejder, betyder at de er i konstant kontakt med leverandørerne. 

 

Produktionskontorerne har ansvaret for at produkterne lever op til H&M’s kvalitetskraav.  

Udover strenge krav om kvalitet og levering, har H&M også krav til sine leverandørers medarbejder 

forhold i form af deres Code of Conduct program nærmere omtalt under afsnit 3.1.5. 

Produktionskontorerne udfører kvalitetskontrol på de leverede produkter således at de lever op til 

H&M’s kvalitetskrav inden de bliver sendt ud i butikker. Produkterne bliver blandt andet testet for 

indhold af kemikalier, kontrolleret om de kryber i vask, om farverne holder mv. 

 

Denne aktivitet er ligeledes værdiskabende for H&M’s produkt. Først og fremmest ved at sikre en 

fornuftig kvalitet på deres produkter. Hvis produktet ikke lever op til kundens forventninger, vil de 

hurtigt vælge et andet. Derudover giver miljøbevidstheden samt bevidstheden for de 

arbejdsmæssige forhold hos leverandørerne også værdi for mange forbrugere. 
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3.3.2.3. Logistik og distribution 

H&M’s produkter bliver leveret til hvert af de enkelte markeder til et H&M’s distributionscenter. 

Herfra bliver tøjet udpakket og fordelt ud til de enkelte butikker. 

 

De enkelte butikker har ingen backup-lagre, men får daglig opfyldt deres sortiment via et central-

lager i deres respektive land. Dette forgår automatisk via kasseapparatet, der taler direkte sammen 

med central-lageret. Ligeså snart en vare bliver scannet og solgt, bliver dette registreret på central-

lageret, der i løbet af natten pakker varerne og kører dem ud til butikkerne næste morgen. 

 

H&M’s forsøger også her at være miljøbevidste omkring deres valg af distributionskanal, og 

prioriterer den mest pålidelige og grønne metode frem for den hurtigste. 

 

3.3.2.4. Salg og marketing 

Salg og marketing har naturligvis stor fokus og betydning, for en detailvirksomhed som H&M og er 

altafgørende for virksomhedens eksistens.  

 

H&M betragter deres display vinduer som den vigtigste kommunikations kanal mellem 

virksomheden og dens kunder. Dette gælder både inden og udenfor butikkerne. Disse ændres 

jævnligt i takt med det evigt skiftende sortiment. Layoutet i vinduerne søges at udtrykke en følelse 

eller association uden at tage fokus væk fra det vigtigste, nemlig tøjet. De nøje udvalgte 

sammensætninger bliver udviklet i test-butikken i Stockholm og herefter sendt ud til butikkerne på 

globalt plan. Kombinationen af tøj, sko og tilbehør er ment som inspiration til H&M’s kunder. 

 

Butikkerne skal via deres vinduer appellere til det brede publikum og enhver uanset nationalitet, 

størrelse og baggrund skal føle sig velkommen i H&M’s butikker. 

 

H&M har gennem årerne fået opbygget et stærkt og internationalt brand, der understøttet af en stor 

markedsføringsindsats. 

 

De større H&M kampagner bliver ofte promoveret med kendte modeller og skuespillere. Listen er 

lang og indeholder blandt mange David Beckham, Madonna, Claudia Schiffer, Mads Mikkelsen etc. 
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H&M benytter sig også plus-size modeller og mannequin-dukker i butikkerne og det ikke kun for at 

promovere de kollektioner, som direkte henvender sig større størrelser, men plus-size model og 

mannequinerne benyttes hele vejen rundt.  

 

Udover salg gennem butikkerne har H&M også deres online samt katalog salg, et marked som de 

satser på at udvide. Online-shopping gør H&M mere tilgængelig for kunderne, også udenfor 

butikkernes åbningstider. Målet med de fysiske butikker er at øge antallet af butikkerne på nye samt 

eksisterende markeder med 10-15% hvert år. 

 

H&M er også hoppet med på bølget af sociale medier som Facebook, Twitter, Google+, Sina 

Weibo og Youko, som er kinesiske sociale networks. Gennem de sociale medier, der jævnligt 

opdateres, har H&M skabt en brugerflade mellem sig selv og sine kunder, hvor kunderne kan 

komme med inputs, meninger og ideer, som nøje gennemgås.  

 

H&M har også fået en app, hvor kunder kan følge med i de seneste kollektioner og kampagner samt 

lokalisere butikker. 

 

3.3.2.5. Service efter salg 

Service efter salg ydes i form af en bytteservice på 30 dage mod forevisning af købskvittering. 

Bytteservice er kutyme i detailvirksomheder, dog typisk kun i op til 14 dage. H&M’s varer kan dog 

byttes i den nævnte periode, samt på kryds af butikker og landegrænser, uafhængig om den 

pågældende vare er i butikkens normale sortiment eller ej.  

 

3.3.3. Konklusion på værdikædeanalyse 

På baggrund af den gennemførte interne analyse kan det konkluderes at den vigtigste del af 

værdiskabelsen for H&M består i designfasen. 

 

Under designfasen har H&M mulighed for at differentiere sit produkt fra konkurrenternes. Eftersom 

det ikke er brandet i sig selv kunderne efterspørger, som det er tilfældet med nogle andre mærker 

som Levi’s, Hugo Boss, Miss Sixty, er designet altafgørende for H&M’s salg. Såfremt denne del 

ikke er på plads, bliver vigtigheden i de øvrige led i værdikæden ubetydelig. Designet kombineret 

med at produkterne ligger i den lavere prisende har dermed signifikant betydning for H&M. 



Strategisk	analyse	og	værdiansættelse	af	Hennes	&	Mauritz	AB	
Hovedopgave HD(R) udarbejdet af Bita Jafari Frederiksen 

	 Side	38	
 

 

At brandet i sig selv ikke stærkt, kan betragtes som en svaghed H&M kunne arbejde videre på. De 

senere års eksklusive kollektioner med kendte designere, har medvirket til at få rykket en del på 

opfattelsen af H&M som brand, da det har virket som en blåstempling af mærket fra nogen af 

modebranchens største navne. Samme virkning gør sig gældende ved benyttelsen af de kendte 

modeller. At benytte kendte ansigter, som befolkningen ser op til og idoliserer, har et positiv 

signalværdi, hvormed marketing også bliver et utroligt vigtigt led for H&M. 
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4. Regnskabsanalyse 

Dette kapital har fokus på H&M’s finansielle præstation inden for den seneste årrække. Ved at se på 

hvordan selskabet har klaret sig inden for en given tidsperiode, kan det give en indikation af hvor 

selskabet er på vej hen rent økonomisk fremadrettet. Kombinationen af den finansielle performance 

og den strategiske analyse vil senere danne grundlag for budgetteringen af det fremtidige 

indtjenings niveau. 

Analysen vil blive foretaget over en 5-årig periode hvormed de officielle årsrapporter fra 2006/07 

frem til 2010/11 vil indgå. Den historiske regnskabsanalyse vil først og fremmest se på de anvendte 

regnskabsprincipper for hver årsrapport, for at sikre sammenligneligheden i perioden. Efterfølgende 

vil der blive foretaget reformuleringer af egenkapitalopgørelsen, balancen og resultatopgørelsen, 

således at disse bliver tilpasset til analyseformål. Herefter foretages en rentabilitetsanalyse, der tager 

udgangspunkt i den udvidede DuPont-model som er vist i nedenstående figur 4.1. 

 

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Figur 4.1.56 

 

4.1. Ændring i regnskabspraksis 

I dette afsnit vil det blive redegjort for de ændringer virksomheden har foretaget i anvendt 

regnskabspraksis i analyseperioden gældende for regnskabsåret 2006/07 frem til 2010/11. 

Ved en gennemgang af samtlige årsrapporters afsnit vedrørende anvendt regnskabspraksis, kunne 

det konstateres at der ikke har været ændringer, der har haft regnskabsmæssig betydning, hvormed 
                                                      
56 Ole Sørensen - Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 255 med egen tilgang 
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der ikke er behov for en korrigering af disse. De ændringer til årsrapporten, der har været har 

udelukkende haft en oplysende betydning for regnskaberne. 

 

4.2. Reformulering 

Som nævnt er det nødvendigt med en reformulering af regnskaber, således at disse kan anvendes til 

analysebrug. Dette skaber et sammenligneligt billede af regnskaberne. 

Det er påkrævet med en opdeling af regnskabstallene i hhv. driftsaktivitet og finansieringsaktivitet, 

da det er ud fra disse to faktorer, at der skabes værdi i virksomheden.  

 

4.2.1. Reformulering af egenkapitalopgørelse 

Egenkapitalen reformuleres ved at posterne under egenkapitalopgørelsen opdeles i transaktioner 

med ejerne og totalindkomst. Totalindkomsten bliver hermed nettooverskuddet fra 

resultatopgørelsen tillagt ”anden totalindkomst”. 

I egenkapitalopgørelsen er der indeholdt en række poster, der i forbindelse med analysen er 

inddraget i den reformulerede resultatopgørelse under betegnelsen ”Dirty Surplus”. Dirty Surplus 

poster er kendetegnet ved posteringer af indtægter og omkostninger samt gevinster eller tab, der 

bliver ført direkte på egenkapitalen uden om resultatopgørelsen. I H&M’s tilfælde er der tale om 

valutaomregningsgevinster/tab for udenlandske datterselskaber samt netto gevinst/tab på 

sikringsinstrumenter. 

Den reformulerede egenkapital fremgår af bilag 1. 

 

4.2.2. Reformulering af balance 

En reformulering af balancen foretages ved en opdeling mellem drift og finansiering, for at få 

identificeret om værdiskabelsen sker i forbindelse med driften eller finansieringen57. 

                                                      
57 Ole Sørensen - Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 177 
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Aktiverne opdeles i hhv. driftsaktiver og finansielle aktiver. Kortfristede værdipapirer”, ”Likvider” 

samt forudbetalte renter udgør selskabets finansielle aktiver, mens de øvrige aktiver udgør 

selskabets driftsaktiver.  

Med hensyn til andre tilgodehavender både langfristede og kortfristede, er der ingen oplysninger i 

regnskabet om, hvad de vedrører. Det er i den reformulerede balance antaget, at de vedrører 

driftsaktiver.  

 

Periodeafgrænsningsposterne er opdelt således at forudbetalte renter, fremgår af de finansielle 

aktiver. 

 

Posten likvide beholdninger er opdelt i driftslikviditet og likvide beholdninger, efter et skøn på at 1 

% af de likvide beholdninger vedrører driften, som en nødvendighed for at driften kan fungere. De 

resterende likvider er ført under finansielle aktiver.  

 
Selskabets forpligtelser inddeles skal ligeledes inddeles i finansielle forpligtelser samt driftsgæld.  

Eftersom selskabet ikke har nogle finansielle forpligtelser, vedrører alle forpligtelserne driften. Det 

er også antaget at posten ”andre forpligtelser” vedrører driften, da der ingen oplysninger er herom i 

regnskabet. 

 

Skyldige omkostninger vedrører skyldige løn- og lokaleomkostninger. Posten indeholder endvidere 

”andre skyldige omkostninger”, hvor det er antaget, at der er tale om driftsomkostninger, hvorfor 

hele posten er blevet ført under driftsforpligtelser. 

Den reformulerede balance fremgår af bilag 2. 

 

4.2.3. Reformulering af resultatopgørelse 

Reformulering af resultatopgørelsen foretages i lighed med balancen, med en opdeling i 

driftsrelaterede samt finansieringsrelaterede poster, for at kunne vurdere hvor værdiskabelsen 

skabes henne. 
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H&M har opgivet sin omsætning i det officielle årsregnskab med og uden moms. For en eventuelt 

senere sammenligning med andre konkurrenter, vælges at benytte omsætningen uden moms i den 

reformulerede resultatopgørelse. I omsætningen er endvidere indeholdt rabatter samt returvarer. 

I vareforbruget i det officielle årsregnskab medgår omkostninger direkte forbundet med 

omsætningen. Dog er der i posten også indregnet afskrivninger, som der vil blive korrigeret for, da 

disse ikke varierer med omsætningen som en del driften. 

Under salgsomkostning og administrationsomkostninger er der i lighed med vareforbruget i det 

officielle årsregnskab medtaget afskrivninger. Disse vil ligeledes blive korrigeret. 

Finansielle indtægter og omkostninger er som en afledning af H&M’s finansieringer ikke en del af 

driften men fremgår i den reformulerede resultatopgørelse som netto finansielle indtægter. 

Selskabsskatteprocenten i regnskabet er for regnskabsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 28 % og for 

regnskabsåret 2009/10 og 2010/11 26,3 %. 

Den samlede skat i det officielle regnskab er et udtryk for skatte af både drifts samt finansielle 

aktiviteter. I den reformulerede resultatopgørelse vil skatte blive allokeret til de enkelte dele, for at 

kunne se den reelle skatteeffekt på hhv. drifts og finansielle aktivitet. 

Det er ud fra de officielle årsregnskaber ikke muligt at identificere hvorvidt der har været 

usædvanlige poster. Såfremt dette havde været muligt ville disse have fremgået som anden drift i 

den reformulerede resultatopgørelse, således at de ikke ville give støj i analysen 

Den reformulerede resultatopgørelse fremgår af bilag 3.  

 

4.3. Rentabilitetsanalyse 

De reformulerede regnskaber vil blive benyttet i forbindelse med en rentabilitetsanalyse, som 

beregnes efter den udvidede Dupont-model vist i figur 4.1. Formålet med rentabilitetsanalysen er at 

afdække, hvad der driver selskabets nuværende rentabilitet58, med henblik på at nå frem til et 

kvalificeret estimat omkring den fremtidige udvilking i kombination med den strategiske analyse. 

 
                                                      
58 Ole Sørensen - Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 253 
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4.3.1. Dekomponering af ROE – niveau 1 

Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i ROE (egenkapitalforrentningen), der viser 

virksomhedens totalindkomst som andel af egenkapitalen. ROE er dermed et udtryk for hvor meget 

virksomheden tjener for hver af aktionærerne investeret krone. 

ROE er afhængig af ROIC (afkastningsgraden), der relaterer sig til driften og viser hvor profitabelt 

virksomheden er i stand til at udnytte de ressourcer, den har til rådighed. ROE er også afhængig af 

virksomhedens finansielle gearing (FGEAR) samt forskellen mellem afkastningsgraden og 

nettolånerenten (SPREAD). 

ROE beregnes som vist i figur 4.2 

 

Figur 4.259 

Nedenfor i figur 4.3 ses udviklingen i ROE, ROIC, FGEAR og SPREAD i figur 4.3. Overordnet er 

ROE faldet i hele perioden. ROE følger udviklingen i ROIC, der også i hele perioden er faldende, 

dog er FGEAR med til at ROE ikke falder ligeså kraftigt i perioden som ROIC.  

Det ses også at ROE er lavere end ROIC. Dette skyldes at selskabet har netto finansielle aktiver 

samt et positivt afkast på disse. FGEAR er dermed negativt og udtrykker at selskabet har en negativ 

finansiel gearing, der er ensbetydende med ”negativ gæld”. SPREAD er dermed positiv og betyder 

at ROE reduceres, da en del af ejernes investering er anbragt i finansielle aktiver, og disse giver et 

lavere afkast end investeringen i driften. 
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Figur 4.360 

At FGEAR stiger i perioden udtrykke at investeringen i netto finansielle aktiver er faldende, dvs. at 

selskabet har gennem perioden investeret mere i driftsaktiverne, og dette er medvirkende til at ROE 

ikke falder nær så meget som ROIC.  

 

4.3.2. Dekomponering af ROIC – niveau 2 

På niveau 1 blev ROIC analyseret som en værdidriver i forhold til ROE. På niveau 2 vil ROIC blive 

dekomponeret i dennes underliggende drivere OG (overskudsgraden), der måler overskuddet for 1 

krones salg fra virksomhedens driftsaktivitet61, samt AOH (aktivernes omsætningshastighed), der 

måler salget pr. krone investeret i netto driftsaktiverne. 

ROIC beregnes som vist i figur 4.4. 

 

Figur 4.462 

                                                      
60 Egen tilvirkning på baggrund af bilag 4 
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Nedenfor vises udviklingen i ROIC, OG og AOH i figur 4.563. 

 

Som tidligere nævnt er ROIC faldende i perioden. ROIC er afhængig af udviklingen i OG og AOH, 

der begge ligeledes har været faldende i perioden. 

  

4.3.3. Dekomponering af OG og AOH – niveau 3 

I det følgende vil der undersøges, hvad der har årsaget den faldende overskudsgrad samt aktivernes 

omsætningshastighed, ved at få analysere på de underliggende drivere bag de 2 nøgletal. 

 

4.3.3.1. OG (Overskudsgrad) 

Overskudgraden beskriver driftsoverskuddet som en andel af nettoomsætningen og beregnes som 

vist i figur 4.6. 

 

Figur 4.664 
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Udvikling i den samlede overskuds grad, samt overskudsgraden for hhv. salg og andet fremgår af 

nedenstående figur 4.7. 
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At overskudsgraden har været faldende viser tydeligt finanskrisens gennemslagskræft på H&M. 

Som nævnt under den strategiske analyse, har H&M i lighed med øvrige aktører i tøj industrien 

også været ramt af de højere råvarepriser på hhv. olie og bomuld, der har givet udfald i højere 

produktionspriser samt højere omkostninger til distributionen af deres produkter.  

H&M har valgt at bibeholde deres lave priser og har derfor valgt at acceptere at indtjeningen pr. 

solgt krone nødvendigvis må falde, som resultat af at de ikke vil pålægge deres kunder de øgede 

omkostninger. Dette er naturligvis led i deres konkurrencestrategi, da ikke alle konkurrenter kan 

gøre det samme. 

Overskudsgraden fra salget viser netop på baggrund af ovenstående forklaring en faldende kurve, 

med undtagelse i 2009/10, hvor H&M har en rigtig god omsætning grundet stor succes med 

nyåbnede butikker i Tyrkiet. Dog har dette ikke haft nogen påvirkning på den samlede 

overskudsgrad, da denne bliver påvirket negativt samme år af OGandet. Her ligger forklaringen i årets 

dirty surplus post, der primært indeholder valutakursregulering jf. bilag 1. At den svenske krone 

netop i det år har været styrket i forhold til øvrig valuta, har påvirkning H&M’s regnskab negativt i 

forhold til den samlede Overskudsgrad, og viser at regnskabet har en følsomhed omkring dette 

område. 
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4.3.3.2. AOH (Aktivernes omsætningshastighed) 

AOH måler nettoomsætningen i forhold til nettodriftsaktiver og beregnes som vist i figur 4.6. Med 

andre ord beskriver AOH, hvor meget salg der følger med 1 krones investering i nettodriftsaktiver. 

AOH kan dekomponeres i omsætningshastigheder for de individuelle driftsaktiver og 

driftsforpligtelser. 

 

Figur 4.6. 

AOH er vist i nedenstående figur 4.7, sammen med AOHimmaterielle aktiver, AOHmaterielle aktiver, 

AOHomsætningsaktiver. 
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Figur 4.765 

Som det sås fra figur 4.4. var der en faldende tendens i aktivernes omsætningshastighed. Dette 

betyder at H&M ikke tjener færre penge pr. investeret krone. Ud fra figur 4.7 ses sammenhængen i 

at H&M i løbet af perioden har investeret mere i langsigtet kerne NDA. Dette hænger naturligvis 

sammen med de mange nyåbnede butikker gennem analyseperioden, og det ses i balg 5 at 

driftsmateriel g inventar er klart den tungeste post. 
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4. 4 Analyse af risikoen 

I det følgende vil der blive udarbejdet en risikoanalyse. Formålet er at se nærmere på de risici, der 

påvirker H&M og koncernens optræden på det globale marked. 

Risici kan opdeles i 2 hovedelementer, driftsrisiko samt finansiel risiko. Driftsmæssig risiko er 

risiko for udsving i ROIC og delkomponenterne OG og AOH. Finansiel risiko er bestemmes af 

nettolånerenten r samt FGEAR. 

 

4. 4. 1 Driftsmæssig risiko 

Som tidligere nævnt er ROE direkte påvirket af ROIC, som igen er direkte påvirket af OG og AOH, 

hvorfor det er de 2 sidstnævnte drivere, der ligger til grund for den driftsmæssige risiko og dermed 

disse som vil indgå i den driftsmæssige riskoanalyse.  

 

4.4.1.1. OG-risiko 

Risikoen for ændringer i overskudsgraden er i den grad tilstede hos H&M.  

Som tidligere beskrevet er H&M afhængig af udviklingen i råvarepriser på de råvarer der indgår i 

H&M’s produktion og distributionskanaler. Disse stigende omkostninger ses direkte på den 

faldende overskudsgrad, til trods for at H&M har haft en stabil vækst i omsætningen.  

Stigende lønomkostninger i forbindelse med produktion, vil også vise i en faldende overskudsgrad, 

netop fordi H&M fastholder sin lav-pris politik, der jo er hele forretningskonceptet. 

Der er dog tale om en omkostningstype, der direkte varierer med omsætningen, hvilket jo er 

kendetegnende for handelsvirksomheder, og ville i tilfælde af nedgangsperioder kunne tilpasses 

omsætningen, da H&M har outsourcet produktionen, hvilket taler for en mellem OG-risiko. 
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4. 4. 1.2. AOH-risiko 

Der har været en faldende tendens i aktivernes omsætningshastigheder, hvilket betyder at H&M 

evne til at skabe salg på baggrund af den bundne kapital i deres aktiver er faldet gennem 

analyseperioden. 

Eftersom selve produktionen er outsourcet er der ikke kapitaltunge anlæg, der ikke umiddelbart 

ville kunne tilpasses ved faldende omsætning, hvorfor AOH-risikoen generelt vurderes som lav. En 

faktor der taler for det modsatte kunne dog være selskabet beholdning af varer ikke er fleksibel, da 

disse ikke umiddelbart kan tilpasses, nå først de er erhvervet. Dog vurderes det på baggrund af den 

forholdsvis rimelige produktionstid, samt den historiske performance at H&M’s er gode til at 

tilpasse deres varelagre efter efterspørgselen på deres varer, således at de i perioder med svigtende 

salg brænder inde med store varebeholdninger 

 

4. 4. 2 Finansiel risiko 

Den finansielle risiko vedrører de risici der er tilknyttet H&M’s finansielle gearing, og således 

dennes påvirkning på ROE. 

‐0,80 

‐0,60 

‐0,40 

‐0,20 

‐

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Fgear

Spread

 

Figur 4.8 

Som det fremgår af figur 4.8. har H&M i hele perioden haft en positiv SPREAD, hvilket betyder at 

H&M’s afkast fra driften har været højere, end de finansielle nettoaktiver. At FGEAR i hele 

perioden er negativ, betyder at H&M ikke har noget gæld, og der dermed ikke er nogen gearning af 
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selskabet finansielle aktiver. Dette er lig en negativ finansiel gearningseffekt, og betyder at disse to 

forhold samlet set reducere egenkapitalens forrentning. 

Renteniveauet på finansielle investeringer spiller en rolle for netto finansielle indtægter, der ved et 

dyk i renteniveauet tilsvarende vil vise et fald i rente indtægterne. H&M har dog minimeret 

risikoen, ved at foretage kortsigtede finansielle investeringer, således at renteforholdene er kendt på 

forhånd. 

På baggrund af ovenstående vurderes det at den finansielle risiko er lav, eftersom selskabet er 

selvfinansierende.  

 

4. 4. 3. Konklusion på regnskabsanalyse 

Ud fra den regnskabsmæssig analyse kan det konkluderes, at H&M har haft en positiv vækst i 

omsætningen, som resultat af deres evne til at åbne nye butikker på nye samt eksisterende markeder 

jf. figur 4.9. 

Omsætning ændring i % fra året før 15% 13% 15% 7% 1%

Ændring i % i antallet af butikker 13% 14% 14% 11% 12%
 

Figur 4.966. 

Samtidig med den høje vækst har overskudsgraden dog været faldende på baggrund af stigende 

omkostninger til produktion og distribution, som resultat af finanskrisen. H&M har valgt at holde 

priserne nede, dels pga. selskabets koncept, men også for at presse sine konkurrenter. 

H&M finansieringsstruktur viser at der ingen rentebærende gæld er i selskabet, dermed er 

egenkapitalforrentningen ikke gearet. Dette viser sig i at egenkapitalforrentningen bliver mindre end 

en afkastet på driftsaktiverne.  

Egenkapitalforrentningen er i på baggrund af faldet i overskudsgraden ligeledes faldet en smule 

over perioden, men viser dog stadig en fornuftig forrentning. 

                                                      
66 Udpluk fra bilag 4 
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Til trods for den faldende egenkapitalforrentning og overskudsgrad kan det på baggrund af analysen 

konkluderes at H&M har en sund økonomi, med et højt afkast på egenkapitalen og gode udsigter for 

vækst indenfor den nære fremtid. 

 

 

 

 

 

 

  



Strategisk	analyse	og	værdiansættelse	af	Hennes	&	Mauritz	AB	
Hovedopgave HD(R) udarbejdet af Bita Jafari Frederiksen 

	 Side	52	
 

5.  SWOT analyse 

Nedenstående SWOT analyse vil samle op på den strategiske analyse samt regnskabsanalysen, for 

at skabe et overblik over de vigtigste punkter, som de 2 analyser er nået frem til. 

Emnerne er opstillet i punktform, da områderne allerede er behandlet i foregående afsnit 

Styrker Svagheder 

 

- Effektiv og omkostningsbesparende 
outsourcing 
 

- Stærk forhandlingsposition over for 
leverandører 
 

- Stærk brand 
 

- Klart og stærkt koncept 
 

- Succesfuld markedsføring 

 

- Afhængig af valutakursreguleringer 
 

- Hovedmarked er Europa – afhængig af 
dette markeds konjunktursvingninger 
 

- Stor finansiel beholdning med lav afkast 
 

 
 

Muligheder Trusler 

 

- Større samfundsmæssig interesse for 
miljøet 
 

- Vækst i onlinemarked 
 

- Negative konjunkturudsving kan ændre 

forbrugeradfærd 

 

 

- Sigende lønninger i produktionslandene 
 

- Stigende råvarepriser 

 
- Negative konjunkturudsving kan ændre 

forbrugeradfærd 

 

- Intensivering af konkurrence 
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5.1.  Konklusion på SWOT analyse 

Overordnet set har H&M er stærk position på markedet strategisk såvel som økonomisk. 

At forbrugeradfærden i en tid med finanskrise har vist sig gunstig for selskabet, i form af tendensen 

til at udskifte dyre luksusvarer med de mere prisvenlige af slagsen, nyder H&M godt af. 

Samtidig har de været dygtige til at udnytte situationen og solgt ”prisvenlig luksus” ved at 

samarbejde med store designere som Versace og Victor & Rolf, der først og fremmest har gjort 

luksusvarer tilgængelig for den eksisterende målgruppe, men samtidig udvidet deres målgruppe, til 

et segment, der ellers ikke ville handle i H&M, men nu ikke kan modstå kvalitets design til priser 

ud over det sædvanlige. 

Den økonomiske vækst afspejles dog ikke selskabets indtjening. H&M har i forbindelse med de 

stigende omkostninger, bibeholdt priserne og således intensiveret konkurrencen i industrien, da 

flere af de mindre konkurrenter ikke kan hamle op med dette, og må se sig slået ud. Umiddelbart er 

det at betragte som en langsigtet investering på H&M, der må formodes at stå endnu stærkere, når 

krisen vender og de står tilbage endnu større med færre konkurrenter. 

Yderligere stigninger i råvarepriser er dog stadig at betragte som en trussel for H&M’s økonomi. 

Den sunde økonomi bevirker dog at de kan forsætte den nuværende strategi i noget tid endnu. 

En anden trussel ligger i at deres største konkurrenter også drager samme nytte af finanskrisen, 

hvilket resulterer i de større konkurrenter vækster mens de mindre må bukke under for presset. 

Svagheder ses i sær i at deres hovedmarked ligger i Europa, hvormed det gør H&M afhængige af 

dette segment. Dette arbejdes der på nuværende på ved at udvide på nye markeder. 

Vækstpotentialet er stort, da franchising har åbnet op for nye markeder, og der stadig er store 

muligheder for at udvide på allerede eksisterende markeder. Samtidig er den øgede online-handel 

også en stor mulighed for udvidelse.  
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6.   Budgettering 
Dette kapitel vil med udgangspunkt i den strategiske analyse samt udviklingen i den 

regnskabsmæssige analyse søge at estimere den fremtidige økonomiske udvikling i H&M ved 

udarbejdelse af fremtidigt budget. Budgettet vil senere danne grundlag for beregningen af det 

fremtidige cash flow og dermed virksomhedens værdi. 

Budgettet vil fokusere på sammendragne opgørelser og således ikke på detaljeniveau ned på den 

enkelte regnskabspost. Årsagen hertil er først og fremmest at begrænse forudsætningerne 

vedrørende selskabets fremtid til et overskueligt område, der dermed giver mulighed for en nøjere 

redegørelse af området. Dernæst er der udover det officielt tilgængelige materiale ikke mulighed for 

anden indsamling af information til brug for detaljebudgettering. Yderligere betragtes 

sammendragne opgørelser i de fleste tilfælde at indeholde alle de nødvendige informationer, der 

behøves i analyseøjemed.67 

 

6.1.   Budgetperiode 

I forbindelse med budgetteringen af de afgørende værdidrivere til brug for værdiansættelsen, er det 

første skridt valg af budgetperiode. 

Budgethorisontens længde afhænger af hvor langt ud i fremtiden det er muligt at udarbejde 

eksplicitte budget proforma opgørelser. Herefter forudsættes det at posterne i proforma 

opgørelserne vil vokse med en konstant vækstrate. Det sidste år, hvor virksomhedens vækstrate 

nærmer sig et niveau, der stemmer overens med en langsigtet vækstrate, vil dermed være 

udgangspunktet for terminalperioden68.  

Yderligere skal tages i betragtning, at der er tale om en moden branche med et veletableret produkt, 

hvilket taler for en kortere budgetperiode. H&M har relativt få tilgængelige oplysninger om 

fremtidige økonomiske mål og tiltag, hvormed perioden for rimelige antagelser ligeledes forkortes. 

På baggrund af ovenstående er valgt en budgetperiode på 5 år, således at perioden starter i 2011/12 

og slutter i 2016/17, og dermed vil 2017/18 være udgangspunkt for terminalperioden.  

  

                                                      
67 Ole Sørensen - Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 313 
68 Ole Sørensen - Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 315 
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6.2.   Salgsvækstraten 

H&M har et langsigtet mål om årligt at øge antallet af butikker med 10 – 15 %. For år 2012 bliver 

der endvidere mere specifikt oplyst, at der forventes en åbning af 275 butikker, hvilket er en øgning 

på 12 % af antallet af butikker. En nyt og vigtigt marked i løbet af 2012 er online markedet i USA, 

der på nuværende tidspunkt er det største e-marked på globalt plan. 

Endvidere oplyses det i årsrapporten for 2010/11 at der i løbet af foråret 2012, kommer 2 nye 

eksklusive kollektioner med hhv. David Beckham og italienske Marni, som der er store 

forventninger til. Eftersom H&M hvert år samarbejder og udvikler ekstraordinære kollektioner, vil 

disse være inkorporeret i den normale salgsvækstrate. 

H&M har de sidste fem år overholdt deres målsætning omkring øgning af butikker med 10-15 % 

årligt, og har i gennemsnittet øget antallet af butikker med 12,8 %. 

Stigning i omsætningen har dog ikke helt fulgt trop med den % - vise stigning i antallet af butikker. 

Det skyldes delvist at den svenske krone er blevet styrket i forhold til øvrig valuta, hvilket får 

konsekvenser, når regnskabet aflægges i svenske kroner.  Den gennemsnitlige vækstrate i 

omsætningen viser 10,2 %. De seneste 2 år har vækstraten dog på baggrund af den styrkede svenske 

krone ligget på hhv. 7% for 2009/10 og 1% for 2010/11. Der er dog i løbet af 2012 en forventning 

om at Sveriges Riksbank vil sænke renten, for at svække den svenske krone69. Dette vil have en 

påvirkning på vækstraten i positiv retning. Dog er der usikkerheder om påvirkningen af 

rentenedsættelsen. 

Med i overvejelserne er også de gunstige konkurrencemæssige forhold, som H&M har under 

finanskrisen.  

På baggrund af ovenstående er valgt en salgsvækstrate på 5 % for 2011/12 og 2012/13. Herefter 

falder vækstraten mod terminalperioden til en stady state rate, som er fastsat til 2 %.  

 

  

                                                      
69 Sydbank – valutaudsigt Sverige 
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6.3.   Overskudsgraden  

Ved budgettering af overskudsgraden vil være baseret på de konklusioner fra den strategiske 

analyse samt regnskabsanalysen. 

Som det ses af figur 6.1. er overskudsgraden fra salg før skat faldet i analyse perioden, hvilket 

hovedsageligt kan føres tilbage de stigende råvarepriser som indgår i henholdsvis produktion samt 

distribution af H&M’s produkter. Forventninger til de fremtidige råvarepriser er stadig usikre, men 

overskudsgraden fastsættes ud fra en forventning om lidt lavere råvarepriser for det kommende år. 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

0,23 0,23 0,21 0,23 0,19
 

Figur 6.1 

H&M har endvidere i løbet af 2011 lavet en række tiltag i form af øgede investeringer i forbindelse 

med marketing, on-line handel og IT. Dette har på kort sigt øget investeringer, men vil på lidt 

længere sigt forbedre overskudsgraden. 

På baggrund af ovenstående fastsættes overskudsgraden før skat til at være 0,18 for 2011/12 og 

derefter stige til et niveau omkring 0,21. 

 

6.4.   Skattesatsen  

Den effektive skatteprocent i analyse perioden har ligget mellem 24 – 29 % procent faldende over 

perioden. I seneste årsregnskab er der en forventning til at satsen vil ligge mellem 25-26 % for 

regnskabsåret 2011/12.  

Skattesatsen afhænger af overskud samt skattesats i de enkelte lande, hvorfor det gør den vanskelig 

at estimere. Ud fra dette er fastsat en skatteprocent i hele budgetperioden på 26 %. 
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6.5.   Usædvanlige poster 

Usædvanlige poster er svær at budgettere med, da posten som navnet indikerer er usædavenlig. 

I H&M’s regnskab består posten primært valutakursreguleringer og posten varierer i overskudsgrad 

med – 1,7 % til + 1,3. Da posten er ekstrem uforudsigelige og der ikke er nogen entydig tendens i 

udviklingen, er der i budgettet valgt ikke at estimere påvirkningen af den fremtidige udvikling af 

valutakurser.  

 

6.6.   Arbejdskapitalen 

Ud fra den finansielle regnskabsanalyse fremgår det, at arbejdskapitalen gennem hele 

analyseperioden har været meget svagt stigende70, gående fra 0,02 – 0,04 over analyseperioden. 

På baggrund af dette fastsættes arbejdskapitalen i hele budgettet samt terminalperioden til 0,04, da 

den regnskabsmæssige analyse vise at denne post nærmest var konstant til trods for stigninger i 

omsætningen. 

 

6.7.   Anlægskapitalen 

Det fremgik af regnskabsanalysen af den faldende omsætningshastighed primært skyldes øgede 

langsigtede investeringer i form af driftsmateriel og inventar. Stigningen i analyseperioden gik fra 

0,13 til 0,17 i det sidste regnskabsår. 

Som det blev belyst under den strategiske analyse, er online markedet i stor vækst. H&M 

planlægger i 2012 at åbne op for denne slagskanal i USA, hvor online handlen er enorm. Udover 

dette vil H&M som beskrevet åbne ca. 250 nye butikker i løbet af 2012. Der er altid store 

investeringer i forbindelse med åbning af nye butikker, med henblik på mere salg på sigt. Eftersom 

H&M årligt gennem analyseperioden også ekspanderede tilsvarende er disse investeringer 

indkorpereret i regnskabet og dermed ikke at betragte som enegangs investeringer, der laver støj. 

Dog har H&M allererede investeret i anlæg til online handel, og da USA er blandt de største online 

                                                      
70 Bilag 4 



Strategisk	analyse	og	værdiansættelse	af	Hennes	&	Mauritz	AB	
Hovedopgave HD(R) udarbejdet af Bita Jafari Frederiksen 

	 Side	58	
 

markeder, forventes salget umiddelbart at stige mere end etableringsomkostninger, da disse er 

væsentligt mindre end ved åbning af nye butikker. 

På baggrund af ovenstående vurderes det at investering i anlægskapital for 2011/12 vil ligge på 0,18 

og derefter stige 201/13 til 0,19 og herefter bevæger sig op mod 0,21 mod terminalperioden. 

 

6.8.   Det frie cash flow 

Det frie cash flow beregnes ud fra følgende formel: 

 

Figur 6.271 

 

Det frie cash flow er dermed driftsoverskuddet fra den reformulerede resultatopgørelse fratrukket 

ændringen I netto driftsaktiverne. 

 

6.9.   Proformaregnskab 

På baggrund af forudsætningerne oplistet i afsnit 6.1 – 6.8 er der i bilag 6 oplistet samtlige 

værdidrivere. 

Herefter er der på grundlag af værdidriverne opstillet et proformaregnskab, som værdi ansættelsen 

vil tage udgangspunkt i.  
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7.   Værdiansættelse 

På baggrund af den strategiske analyse samt den regnskabsmæssige analyse blev der i foregående 

afsnit opstillet et proformaregnskab. Formålet med performaregnskabet er at kunne beregne det 

fremtidige cash flow, som i forbindelse med værdiansættelsen skal tilbagediskonteres for at finde 

nutidsværdien af det frie cash flow, således at vi kan få beregning på hvad selskabet er værd i dag. 

Denne værdi vil være grundlaget for sammenligning med H&M’s aktiekurs på datoen for 

offentliggørelse af årsregnskabet. 

 

7.1.  WACC 

WACC udtrykker de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger og skal bruges i forbindelse med 

tilbagediskonteringen af de frie cash flow. WACC vil dermed udgøre diskonteringsfaktoren i DCF-

modellen. 

Den generelle formel for WACC fremgår af figur 7.172. 

 

Figur 7.1 

Hvor 

WACC = Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

V0
E  =  Markedsværdi af egenkapitalen 

V0
NFF  =  Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

V0
NDA  =  Markedsværdi af virksomheden (V0

NDA  = V0
E + V0

NFF) 

re = Ejernes afkastkrav 

rg = Finansielle omkostninger efter skat 
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Faktorerne i WACC vil blive behandlet i de følgende afsnit. 

 

7.1.1.  Markedsværdi af egenkapitalen 

Markedsværdien af H&M’s egenkapital skal opgøres til brug for beregningen af WACC. Dette 

beregnes ved at gange antallet af udstedte aktier samt kursen den 29. marts 201273, da dette er 

værdiansættelsestidspunktet jf. problemformuleringen. 

Opgørelsen af markedsværdien for egenkapital V0
E bliver 347.832.289.840 jf. figur 7.2. 

Stk. Aktiekurs d. 29/03-2012 Markedsværdi af egenkapitalen
A - aktier 194.400                   238,1 46.286.640                                     
B - aktier 1.460.672.000        238,1 347.786.003.200                           

1.460.866.400        
Markedsværdi pr. 29. marts 2012 347.832.289.840                           

 

Figur 7.274 

 

7.1.2. Markedsværdi af netto finansielle aktiver 

Fastlæggelsen af den korrekte markedsværdi af netto finansielle aktiver er vanskelig, hvorfor den 

regnskabsmæssige analyse vil ligge til grund for beregning af værdien, for at give den mest 

retvisende værdi. 

Til beregning af netto finansielle aktiver bruges den gennemsnitlige NFA fra den reformulerede 

balance for 2010/11, hvilket lyder på 22.915 mio. SEK samt netto finansielle indtægter for 2010/11 

på 415 mio. SEK. Afkastet heraf beregnes hermed til 415 / 22.915 = 0,02 

V0
NFA  = V0

E * 2 % 

V0
NFA  = 347.832.289.840 * 2 % =  6.956.645.797 SEK 

                                                      
73 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-stockholm/hennes-mauritz-ab-h-m-ser/69316/historik 
74 Egen tilvirkning 
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7. 1.3. Markedsværdi af virksomheden 

Markedsværdien af virksomheden beregnes ud fra følgende formel i figur 7.3. 

V 0
NDA  

= V 0
E -

 V 0
NFA

 

Figur 7.3  

V0
NDA  =  347.832.289.840 - 6.956.645.797 =  340.875.644.043 SEK 

 

7. 1.4. Beta værdi 

Beta beskriver den systematiske risiko forbundet med et givent aktiv i forhold til 

markedsporteføljen75. Med systematisk risiko forstås uforventede begivenheder, der påvirker hele 

markedet. Det pågældende aktiv rammes i højere eller mindre grad afhængig af dets beta-værdi. 

Som eksempler på systematisk risiko kan nævnes konjunktursvingninger, inflation, finanskrise mm.  

 

Hvis aktivet har en beta-værdi, der ligge over 1, vil det forventes at reagere kraftigere på udsving 

end markedsporteføljen.  Ligger værdien mellem 0 – 1 forventes aktivet at følge udsving i 

markedsporteføljen, dog ikke i lige så høj grad. En beta-værdi på 1 vil dermed betyde at aktivet 

forventes at følge udsving i variation med markedet. Jo højere en beta værdi, desto mere risiko er 

der forbundet med aktivet, hvormed investorernes afkastkrav stiger, da der påkræves en præmie for 

at påtage sin en risiko. 

 

Før børsnoterede virksomheder er det muligt at beregne beta-værdien ved en benchmark analyse, 

der tager udgangspunkt i den historiske udvikling af aktiekursen i forhold til aktiemarkedet. Der er 

dog usikkerheder omkring den beregnede beta-værdi, da den er baseret på historiske data, og 

dermed giver forskellige resultater afhængig af hvor lang en historisk periode man anvender data 

fra. For at kunne estimere den mest korrekte beta-værdi, vil den beregnede beta-værdi i benchmark 

analysen sammenholdes med en Common Sense analyse samt en beregning af beta-værdien anvendt 

fra eksterne analyser. 

                                                      
75 Principles of Corporate Finance s. 202 
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7. 1.4.1. Beta værdi ud fra benchmark analyse 

Som beskrevet i tidligere afsnit vil benchmark analysen tage udgangspunkt i udviklingen i H&M’s 

aktiekurs sammenlignet med markedet. Til brug for udregningen er OMXS30 valgt som benchmark.  

Der er valgt historiske kurser 5 år tilbage fra den 29. marts 2012 med månedlige udtræk, da det 

ifølge undersøgelser skulle give det mest retvisende billede af beta-værdien76. På baggrund af dette 

er beta-værdien estimeret til 0,45 ved udregning med regression i Excel som vedlagt i bilag 8. 

 

7. 1.4.2. Beta værdi ud fra common sense analyse 

En common sense analyse, vil på baggrund af en kvalitativ vurdering af virksomhedens samlede 

risiko udlede et beta estimat. 

Metoden evaluerer H&M’s driftsmæssige- og finansielle risiko, ved en kategorisering af de enkelte 

drivere, som havende en høj, neutral eller lav risiko. Til vurdering af risiciene tages der 

udgangspunkt i de under regnskabsanalysen gennemgåede risici, hvormed driftsrisikoen samlet set 

blev vurderet til værende mellem og sættes således i common sense analyse til værende neutral. 

Den finansielle risiko blev i regnskabsanalysen vurderet til værende lav. Den samlede risiko bliver 

ifølge common sense analysen dermed lav og bør ligge et sted mellem 0,6 – 0,85 jf. figur 7.4. 

Driftsmæssig risiko Finansiel risiko Samlet risiko Beta
Lav Lav Meget lav 0,4 - 0,6
Lav Neutral Lav 0,6 - 0,85
Lav Høj Neutral 0,85 - 1,15
Neutral Lav Lav 0,6 - 0,85
Neutral Neutral Neutral 0,85 - 1,15
Neutral Høj Høj 1,15 - 1,4 
Høj Lav Neutral 0,85 - 1,15
Høj Neutral Høj 1,15 - 1,4
Høj Høj Meget høj 1,4 -  

Figur 7.477 

  

                                                      
76 Measuring and managing the value of companies s. 307 
77 Thomas Plendborg – Fagligt notat 2002 
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7.1.4.3. Beta værdi ud fra eksterne analyser 

Der er indhentet beta-estimater fra nogle af de største aktører på aktiemarkedet til brug for 

sammenligningen af de 2 øvrige fremfundne estimater på beta. 

Da der er tale om beregninger foretaget af professionelle aktieanalytikere, må det formodes at 

estimaterne er lavet ud fra grundige forudsætninger samt god indsigt i markedet, hvorfor disse 

tillægges stor betydning ved fastlæggelsen af den endelige beta værdi. 

Analyseselskab Beta værdi
Proinvestor 0,87
Financial Times 0,50
Avanza Bank 0,47
Reuters 0,50
Gennemsnit 0,59

  

Figur 7.578 

 

7.1.4.4. Samlet vurdering af beta værdi 

På baggrund af ovenstående 3 metoder til estimering af beta værdi, er der fundet 3 forskellige 

værdier, som dog ligger forholdsvis tæt op af hinanden. 

De tre fundne værdier ligger alle under 1, hvormed aktien vurderes til at varierer i takt med 

markedet, dog ikke i så væsentlig grad. 

Den lavest fundne værdi kommer fra benchmark analysen på 0,45. Da både common sense analysen 

og sammenligningen med andre beta-værdier indikere et lidt højere niveau, sættes beta værdien til 

0,6, der er den laveste værdi i common sense analysen. Denne værdi vil ligge til grund ved 

fremtidige beregninger. 

 

  

                                                      
78 Kilde: Aktieanalyse fra de respektive selskaber 
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7.1.5 Risiko præmie 

Risiko præmie er det en investor kræver for at investere i en aktie i forhold til en risikofri 

investering. Jo højere risiko (beta værdi) der er forbundet med aktien, desto større en præmie vil 

investor kræve. 

I praksis er der flere forskellige metoder til estimering af risiko præmie, blandt andet ved estimering 

ud fra historiske data. En anden metode er nogle investorers skøn over risikopræmien, hvorefter 

gennemsnittet af deres vurderinger danner grundlag for et estimat over risikopræmien. I en sådan 

undersøgelse foretaget af PriceWaterhouseCoopers fra 2008, blev resultatet er undersøgelsen en 

markedsrisikopræmie på 4,7 %79. Da denne metode er den mest direkte metode, ville dette estimat 

blive anvendt. 

 

7.1.6 Ejernes afkastkrav 

Efter fastsættelsen af både beta værdi samt risikopræmien er det nu muligt at foretage en beregning 

af ejernes afkastkrav. Med udgangspunkt i Capital Asset Pricing-modellen (CAPM) kan 

beregningen laves ud fra følgende formel: 

r e  = r f + β (E(r m ) - r f )

 

Figur 7.680 

Hvor  

rf  = den risikofri rente 

β = den systematiske risko (beta) 

rm = forventet afkast i investering i markedsporteføljen 

rm – rf = markedets risikotillæg 

                                                      
79 Ole Sørensen - Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 51 
80 Principles of Corporate Finance s. 221 
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CAPM modellen tager således udgangspunkt i at ejerne forventer et afkast på egenkapitalen lig med 

den risikofrie rente samt et tillæg, der bliver justeret efter virksomhedens systematiske risiko. 

I praksis benyttes typisk den effektive rente på den toneangivende ti-årige statsobligation som 

estimat for den risikofri rente, da denne betragtes som havende en meget lille til tilnærmelsesvis 

ingen risiko. Der er derfor valgt afkastet på en 10-årig statsobligation, som estimat for den risikofri 

rente på 1,58 %81. 

Ud fra ovenstående værdier er det muligt at beregne ejerens afkast krav: 

re = 1,58 + (0,6*4,7) 

re = 4,4 

 

7.1.7 Beregning af WACC 

Ud fra foregående afsnits beregninger og estimater, er alle nødvendige elementer til beregning af 

WACC til stedet, således at den nu kan beregnes efter den viste formel. Da H&M har netto 

finansielle aktiver i stedet for netto finansielle forpligtelser skal disse i stedet fratrækkes: 

 

WACC = 
. . .

. . .
	 	4,4	– 

. . .

. . .
	 	1,58 

WACC = 4,46 % 

 

7.2 Værdiansættelse 

Til værdiansættelses af anvendes DFC-modellen, Discounted Cash Flow også kendt som FCFF, der 

på baggrund af det budgetterede proformaregnskab samt den beregnede WACC vil finde frem til 

nutidsværdien af egenkapitalen. 

                                                      
81 http://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/98227 
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DCF - værdiansættelse Nuværende periode Terminalperioden

mio SEK 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

DO 15.406                             16.239              17.051              17.733              19.226              19.611              20.003                          

Ændring i NDA 3.489                               2.440                2.483                2.377                2.207                1.975                689                               

FCF 11.917                             13.800              14.568              15.356              17.019              17.636              19.314                          

Diskonteringsfaktor (1+WACC)^t 1,0446 1,0912 1,1399 1,1907 1,2438

PV af FCF 13.210              13.350              13.472              14.294              14.179              

68.506              

Terminalværdi (19.591/(0,0446-0,02) 854.610                           

PV af terminalværdi 687.097                           687.097            

Virksomhedsværdi 755.603            

Bogført værdi af NFA 21.124              

Værdi af egenkapital 776.727            

Værdi pr. aktie 1.655                               469,32              

Budgetperiode

Figur 7.6 

Beregningerne ud fra DCF modellen viser at selskabet har en egenkapital på mio SEK 776.727, der 

giver en kurs på kr. 469,32 pr. aktie. 

Værdiansættelsesmodellen tilbagediskonterer kursen til ultimo sidste regnskabsår, hvilket er den 30. 

november 2011. Da der ifølge problemformuleringen er valgt at sammenholde med kursen på dato 

for offentliggørelse af regnskabet, skal den værdiansatte aktiekurs fremdiskonteres frem til d. 29. 

marts 2012, hvormed værdien bliver: 

469,32 x 1,0446(4/12) = 476,50. 

Den officielle kurs pr. 29. marts 2012 var 238,11, hvilket ifølge værdiansættelsen betyder aktien på 

dagen for offentliggørelse af regnskabet er stærkt undervurderet. 

Forskellen mellem den officielle børs og den værdiansatte kurs er relativ stor og kan skyldes en 

række faktorer. Blandt andet kan analysen have været mere optimistisk i forhold til det generelle 

marked. Opgavens beregnede kurs er baseret på begrænset adgang til information, og konklusionen 

ville formentlig have været anderledes såfremt der havde været adgang til flere rapporter, analyser, 

mere detaljeret regnskabsmateriale mm.  

I det følgende vil der via en følsomhedsanalyse ses på nogle af de estimerede forhold, der er blevet 

forudsat under analysen for at vurdere disses følsomheder i forhold til værdiansættelsen af kursen. 
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7.3 Følsomhedsanalyse 

Som tidligere nævnt er der på baggrund af begrænset adgang til informationsmateriale store 

usikkerheder forbundet med de estimater, der er blevet brugt i værdiansættelsen. Via en 

følsomhedsanalyse søges der at belyse, hvilke betydninger ændringer i fastsættelsen af WACC, 

samt omsætningsvækst og overskudsgrad vil have på kursen. 

Omsætningsvækst (terminalperiode)

Overkudsgrad (terminalperiode) 0,18 0,19 0,20 0,18 0,19 0,20 0,18 0,19 0,20

3,5 393,86 413,10 432,35 614,89 647,28 679,67 1720,03 1818,15 1916,28

4,5 296,80 310,55 324,29 390,60 410,03 429,47 609,45 642,16 674,86

5,5 242,88 253,57 264,26 294,47 308,35 322,23 387,33 406,96 426,58

6,5 208,57 217,32 226,06 241,07 251,86 262,66 292,14 306,16 320,17

7,5 184,81 192,21 199,62 207,08 215,92 224,75 239,25 250,16 261,06

WACC

1 2 3

Figur 7.782 

Som det ses i figuren, har estimering af de forskellige variable stor betydning for resultatet. Ud fra 

ovenstående, ses det at aktiekursen er meget følsom over stigninger i overskudsgrader med en lav 

WACC. Hvis terminalværdiens overskudsgrad og omsætningsvækst fastholdes, ses det fra grafen at 

WACC skulle være fastsat noget højere, for at ligge på leje med kursen på børsen. Dette kunne 

blandt andet ske ved at ændre på estimatet af beta til en højere værdi på 0,8 frem for 0,6, da WACC 

hermed ville ligge på ca. 5,5. 

Noget andet der har resulteret i den lave WACC er risikotillægget, som på baggrund af den rekord 

lave blev rente på en 10-årig dansk statsobligation blev fastsat til 1,58 %. Dette er muligvis noget 

misvisende for konklusionen. Tidligere har denne ligget på omkring 4%, og var dette antaget havde 

vi ligeledes fået en noget højere WACC beliggende på omkring 7, hvilket tyder på et mere 

fornuftigt leje for de vægtede gennemsnits kapitalomkostninger. Kursen ville da have ligget på 243, 

som fremskrevet ville give en kurs på 248,5. Dermed ville konklusionen på værdiansættelsen blive 

at aktien pr. 30. marts 2012 er på kr. 238,1 er lettere undervurderet. 

 

  

                                                      
82 Egen tilvirkning 
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7.4 Konklusion på værdiansættelse 

I forbindelse med værdiansættelsen blev der på baggrund af den finansielle analyse og strategiske 

analyse fastsat nogle finansielle og ikke finansielle værdidrivere, der dannede udgangspunkt for et 

proforma regnskab bestående af 5 budgetår og samt en regnskabsperiode. Årsagen til den relative 

korte budgetperiode er dels at der er tale om en moden virksomhed på et veletableret marked, men 

også på baggrund af de sparsomme oplysninger omkring selskabets fremtidige finansielle 

målsætninger, der umuliggjorde estimering længere ud i fremtiden. Budgetperioden kunne dermed 

godt have været på en 3-årig periode. 

Proforma regnskabet blev ved hjælp fra DCF-modellen, der tager udgangspunkt i det frie cash flow, 

samt de vægtede kapitalomkostninger omregnet til en nutidsværdi af selskabet egenkapital, der 

divideret med den totale aktiemængde gav os en slutkurs på kr. 476,50, mod den officielle slutkurs 

238,1, hvilket svarer til en forskel på 100 %. 

Ud fra en følsomhedsanalyse kunne det konkluderes at selskabet aktiekurs er ekstrem følsom 

overfor en lav WACC, hvorfor denne blev analyseret med resultat af at WACC er estimeret for lavt, 

grundet den rekordlave rente på den danske 10-årige obligation, som er blevet anvendt som risiko 

tillægget. Til trods for at denne rente ligger på 1,58, kunne investorer sagtens tænkes at kræve mere, 

for at investere deres penge.  Et højere risikotillæg på 4 % havde givet et mere realistisk på bud 

aktiekursen på 248,5, hvilket giver en forskel med den officielle slutkurs på kr. 238,1, hvormed 

aktiekursen d. 29 marts 2012 ville være en anelse undervurderet. 
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8. Konklusion 

Formålet med denne opgave var på baggrund af en strategisk og en finansiel analyse at udarbejde en 

værdiansættelse af H&M’s aktiekurs på datoen for offentliggørelse af 2010/2011 regnskabet. 

 

Den strategiske analyse viste at der var en del faktorer i omverdenen, som på H&M må forholde sig 

til. Blandt andet kunne det fastlås den globale finanskrise har været årsag til flere forskellige 

faktorer, som virksomheder må indfinde sig under. Finanskrisens påvirkning på tøjbranchen har i 

sær vist sig i form af stigende bomuldspriser, der i løbet af de seneste år har nået rekordhøjder. 

Udover bomuldspriser, der nødvendigvis er den vigtigste råvare for tøj industrien, har stigende 

oliepriser også haft en påvirkning, både i form af højere distributionsomkostninger, men også 

produktionsomkostninger, da olie benyttes i fremstillingen af flere syntetiske tekstiler. 

 

En anden makroøkonomisk faktor er den ændrede købsadfærd hos forbrugerne i en tid med 

konkurser og besparelser. Tendensen i forbruget går mod at udskifte dyre luksusvarer, med mere 

prisvenlige alternativer. Sidstnævnte forhold har været særligt gunstigt for H&M, hvis 

forretningskoncept er kvalitet og mode til bedste priser. Yderligere har de i samarbejde med kendte 

designere, kunne sætte et mere eksklusivt præg på deres kollektioner, der har givet H&M’s brand et 

boost.  

 

Den store fokus der gennem de senere år har været på miljø og klima, hvilket har sat de fleste 

virksomheder under lup. H&M har dog altid ført en meget grøn politik, hvor de tager ansvar for alle 

led i deres forsyningskæde, herunder også medarbejderrettigheder for deres leverandører, 

målsætninger om at spare på naturlige ressourcer og ikke mindst forblive den største forbruger af 

økonomisk bomuld.   

 

H&M befinder sig i en branche med høj konkurrenceintensitet, hvor kunderne i den grad har 

præferencer, hvormed forhandlingsstyrken overfor disse er relativ svag, eftersom forbrugerne meget 

nemt og uden omkostninger kan skifte mellem de forskellige udbydere. En vigtig 

konkurrenceparameter er prisen, hvor H&M har en fordel frem for sine konkurrenter. På baggrund 

af deres stærke markedsposition med mange butikker på globalt plan, har de stordriftsfordele. Dette 

gælder også overfor deres leverandører, således at de kan tillade sig at stille krav på grund af deres 

høje forhandlingsstyrke. Stordriftsfordelene viser sig også i form af at H&M til trods for de stigende 
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råvarepriser, der uundgåeligt har intensiveret konkurrencen på markedet, har kunnet bibeholde 

deres lave priser. Valget går på ikke at lægge omkostningerne over på slutforbrugeren, på 

bekostning af mistet indtjening, men for på sigt at have øget sine markedsandele. Mange mindre 

virksomheder har på grund af de øgede omkostninger været nødsaget til enten at justere på priserne 

eller også helt at lukke. 

 

Ud over at være prismæssig konkurrencedygtig er en anden af H&M’s styrker deres evne til at 

markedsføre sig. Ved succesfuld benyttelse af kendte modeller, skuespillere og sangere får deres tøj 

anerkendelse om at være noget andet, end blot tøj i den lave priskategori. 

 

I regnskabsanalyse blev der foretaget en rentabilitetsanalyse, der viste at forrentningen af 

egenkapitalen har været nogenlunde stabil dog med en faldende tendens i analysen. Dette skyldes 

dels de øgede omkostninger til råvarer, der har mindsket indtjeningen, men også øgning af de 

langsigtede aktiver i form af driftsmateriel og inventar som følge af at H&M har en målsætning om 

at øge antallet af butikker med 10 – 15 % årligt, hvilket de også har formået gennem hele 

analyseperioden.  

 

Med udgangspunkt i regnskabsanalysen og den strategiske analyse blev der lavet et 5-årigt budget 

med start i 2011/12, under forudsætning om at H&M vil øge deres omsætning i forbindelse åbning 

af nye butikker. I budgettet blev forhold som styrkning af den svenske krone, overskudsgrader mv. 

taget i betragtning.  

Proforma regnskabet blev brugt til selve værdiansættelsen af virksomheden. Værdiansættelsen blev 

foretaget med DCF-modellen. Modellen der tager udgangspunkt i det frie cash flow, samt de 

vægtede kapitalomkostninger (WACC) pegede på en nutidsværdi med dertilhørende kurs 476,50, 

mod den officielle slutkurs 238,1, hvilket svarer til en forskel på 100 % d. 29. marts 2012 og 

dermed en meget undervurderet officiel aktiekurs. 

Følsomhedsanalyse viste at resultatet er omgivet med en del usikkerhed på baggrund af de 

estimerede værdi, der er lavet ud fra begrænset adgang til data. Ændringer i underliggende 

antagelser omkring WACC har stor betydning for konklusionen på analysen. I forbindelse med 

følsomhedsanalysen konkluderes det at WACC var estimeret for lavt, og en forhøjelse af dette 

estimat ville give en anden konklusion på analysen, som vurderes mere retvisende til en værdiansat 
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aktiekursen på 248,5, hvilket giver en forskel med den officielle slutkurs på kr. 238,1, hvormed 

aktiekursen d. 29 marts 2012 ville være en anelse undervurderet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Strategisk	analyse	og	værdiansættelse	af	Hennes	&	Mauritz	AB	
Hovedopgave HD(R) udarbejdet af Bita Jafari Frederiksen 

	 Side	72	
 

9.   Litteraturliste 

 
Bøger og faglitteratur: 

 

Titel: Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne 

Forfatter: Ib Andersen 

Udgave: 3. udgave 2005 

ISBN: 87-593-1140-1 

 

Titel: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang 

Forfatter: Ole Sørensen 

Udgave: 3. udgave, 1. oplag 2009 

ISBN: 978-87-13-04998-1 

 

Titel: Strategic Management – Awareness and change 

Forfatter: John Thomson, Frank Martin 

Udgave: 5th edition 2005 

ISBN: 978-1-84480-083-4 

 

Titel: Principles of Corporate Finance 

Forfatter: Brealey, Myers, Allen 

Udgave: 10th edition 2011 

ISBN: 978-0-07-131417-6 

 

Titel: Measuring and managing the value of companies 

Forfatter: Tim Koller, Marc Goedhart og David Wessels 

Udgave: 4th edition 2005 

ISBN: 978-0-471-70218-4 

 

 

 

  



Strategisk	analyse	og	værdiansættelse	af	Hennes	&	Mauritz	AB	
Hovedopgave HD(R) udarbejdet af Bita Jafari Frederiksen 

	 Side	73	
 

Artikler: 

 

”Flere børnearbejder i kakoplantager” af Dan Larsen, Metroexpress, d. 14. januar 2012 

“Bomstærke nordiske aktier” af Bjørn Scwartz, Penge og Privatøkonomi nr. 2, 2011 

”Høje bomuldspriser truer tøjfirmaer på livet” af Redaktionen, Børsen d. 22. oktober 2010 

”10-årig obligationsrente i rekordlavt niveau”, Berlingske business d. 11. august 2010 

”Berygtede tøj-kvoter forvinder til nytår” af Helen Sigumfeldt, Erhvervsbladet d. 8. oktober 2007 

”Politisk hjælp til strandet modetøj” af Lars Dahlager og Pola Rojan, Politiken d. 8. august 2005 

 

Internetkilder: 

 

www.advizer.com 

www.betabox.dk 

www.borsen.dk 

www.business.dk 

www.danskebank.com 

www.denstoredanske.dk 

www.dwarf.dk 

www.epp.euostat.ec 

www.erhvervsbladet.dk 

www.euroinvestor.dk 

www.euromonitor.com 

www.fairlabor.org 

www.hm.com 

www.menneskeret.dk 

www.metroexpress.dk 

www.nasdaqomxnordic.com 

www.plus500.dk 

www.politiken.dk 

www.shareholders.dk 

www.skm.dk 

www.wikepedia.com 

 

 

 

 

  



Strategisk	analyse	og	værdiansættelse	af	Hennes	&	Mauritz	AB	
Hovedopgave HD(R) udarbejdet af Bita Jafari Frederiksen 

	 Side	74	
 

Øvrigt: 

 

H&M Hennes & Mauritz AB FULL-YEAR REPORT 

H&M Annual Report PART 1 2011 

H&M Annual Report PART 2 2011 

H&M Annual Report PART 2 2010 

H&M Annual Report PART 2 2009 

H&M Annual Report PART 2 2008 

H&M Annual Report 2007 

 

Analyse: Valutaudsigt Sverige 

 

  



Strategisk	analyse	og	værdiansættelse	af	Hennes	&	Mauritz	AB	
Hovedopgave HD(R) udarbejdet af Bita Jafari Frederiksen 

	 Side	75	
 

10.  Bilagsoversigt 

 

Bilag 1: Reformulering af egenkapitalopgørelse    76  

Bilag 2: Reformulering af balance     77 

Bilag 3: Reformulering af resultatopgørelse    78 

Bilag 4: Nøgletal      79 

Bilag 5: Reformuleret balance opdel i arbejdskapital og langsigtet NDA  80 

Bilag 6: Værdidrivere      81 

Bilag 7: Proformaregnskab      82 

Bilag 8: Benchmark analyse beta værdi     83 

  



Strategisk	analyse	og	værdiansættelse	af	Hennes	&	Mauritz	AB	
Hovedopgave HD(R) udarbejdet af Bita Jafari Frederiksen 

	 Side	76	
 

Bilag 183 

 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

mio SEK mio SEK mio SEK mio SEK mio SEK

Egenkapital primo 27.779       32.093       36.950     40.613     44.172     

Transaktioner med ejerne

Betalt udbytte -9.515       -11.584     -12.825   -13.239   -15.723   
Nettokapitalindskud 18.264       20.509       24.125     27.374     28.449     

Totalindkomst

Regulering til åbningsbalance -48
Årets resultat rapporteret 13.588       15.294       16.384     18.681     15.821     
Netto gevinst/tab på 
sikringsinstrumenter efter skat -532           490          286          -83           
Valutakursreguleringer 241            1.679         -386         -2.169     -35           
Koncernens andel af totalindkomst 13.829       16.441       16.488     16.798     15.655     

Egenkapital ultimo 32.093       36.950       40.613     44.172     44.104     

Reformuleret egenkapitalopgørelse
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Bilag 284 - Reformuleret balance 
 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
mio SEK mio SEK mio SEK mio SEK mio SEK

Kernedriftsaktiver
Varemærker 443            396            349             302              
Kunderelationer 123            110            97                84                
Lejemål 266            659            744            688             585              
Goodwill 431            424            64                64                
Immaterielle aktiver 266            1.656         1.674         1.198          1.035          
Grunde og bygninger 466            480            492            656             804              
Driftsmateriel og inventar 8.821         11.961       14.319       14.813        16.589        
Materialle aktiver 9.287         12.441       14.811       15.469        17.393        
Udskudt skat 883            1.299         1.246         1.065          1.234          
Finansielle aktiver 883            1.299         1.246         1.065          1.234          
Langfristede tilgodehavender 253            476            551            518             608              
Varelager 7.969         8.500         10.240       11.487        13.819        
Tilgodehavender fra salg 1.122         1.991         1.990         2.258          2.337          
Andre tilgodehavender 356            1.206         889            1.453          1.375          
Periodeafgrænsningsposter 634            948            937            876             1.110          
Driftslikviditet 161            227            190            167             143              
Omsætningsaktiver 10.495       13.348       14.797       16.759        19.392        
Kernedriftsaktiver i alt 20.931       28.744       32.528       34.491        39.054        
Driftsforpligtelser
Pensionsforpligtelser 156            228            254            257             377              
Udskudt skat 651            1.818         2.038         906             950              
Andre forpligtelser 368            368            
Leverandørgæld          2.483 3.658         3.667         3.965          4.307          
Skyldig skat          2.036 1.279         439            2.304          1.851          
Anden gæld          1.468 3.255         2.531         2.202          2.428          
Skyldige omkostninger          2.847 3.687         4.453         5.376          6.171          
Driftsforpligtelser i alt 9.641         14.293       13.750       15.010        16.084        
Kerne netto driftsaktiver 11.290       14.451       18.778       19.481        22.970        
Netto finansielle aktiver
Kortfristede finansielle         -4.900 -3.001        -8.167         -6.958         
Likvide beholdninger      -15.903 -22.499     -18.834     -16.524      -14.176       
Netto finansielle aktiver i alt -20.803     -22.499     -21.835     -24.691      -21.134       
Egenkapital ultimo 32.093       36.950       40.613       44.172        44.104        

Reformuleret balance
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Bilag 385 - Reformuleret resultatopgørelse 

 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

mio SEK mio SEK mio SEK mio SEK mio SEK

Nettoomsætning 78.346          88.532          101.393          108.483          109.999     
Vareforbrug -30.296        -33.819         -38.609          -39.848          -43.486      
Bruttoresultat 48.050          54.713          62.784            68.635            66.513        

Salg og marketingsomkostninger -26.182        -30.360         -35.874          -38.211          -39.819      
Administrationsomkostninger -1.672           -2.013           -2.436             -2.674             -3.053        
Driftsoverskud fra salg 20.196          22.340          24.474            27.750            23.641        

Rapporteret skat -5.582           -5.896           -5.719             -6.327             -5.121        
Skat på nettofinasielle indtægter 221               295                129                 92                    148             
Driftsoverskud fra salg efter skat 14.835          16.739          18.884            21.515            18.668        

Andet driftsoverskud

Dirty surplus 241               1.147             104                 -1.883             -166            
Afskrivninger vareforbrug -203              -245              -310                -366                -366            
Afskrivninger salg og marketingsomk. -1.505           -1.825           -2.350             -2.540             -2.698        
Afskrivninger administrationomk. -106              -132              -170                -185                -198            
Drfitsoverskud efter skat 13.262          15.684          16.158            16.541            15.240        

Netto finansielle indtægter

Finansielle omkostninger -5                  -8                   -8                    -7                    -5                
Finansielle indtægter 793               1.060             467                 356                 568             

Netto finansielle indtægter                788 1.052             459                 349                 563             

Skatteeffekt               -221 -295              -129                -92                  -148            
Netto finansielle indtægter efter skat                567 757                330                 257                 415             

Totalindkomst           13.829 16.441          16.488            16.798            15.655        

Reformuleret resultatopgøresle
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Bilag 4 – Nøgletal 

 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Niveau 1

ROE 0,43          0,44          0,41            0,38          0,35          
ROIC 1,17          1,09          0,86            0,85          0,66          

Fgear -0,65         -0,61         -0,54          -0,56         -0,48         
r -0,03         -0,03         -0,02          -0,01         -0,02         
Spread 1,15          1,05          0,85            0,84          0,64          
Niveau 2 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

ROIC 1,17          1,09          0,86            0,85          0,66          
OG 0,17          0,18          0,16            0,15          0,14          
AOH 6,94          6,13          5,40            5,57          4,79          
Niveau 3 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

OG-drivere

OG 0,17          0,18          0,16            0,15          0,14          
OG salg 0,19          0,19          0,19            0,20          0,17          
OG andet driftsoverskud -0,02         -0,01         -0,03          -0,05         -0,03         
AOH-drivere

1/AOH 0,14          0,16          0,19            0,18          0,21          

AOH immaterielle anlægsaktiver 0,00          0,02          0,02            0,01          0,01          
AOH materielle anlægsaktiver 0,12          0,14          0,15            0,14          0,16          
AOH udskudt skat 0,01          0,01          0,01            0,01          0,01          
AOH omsætningsaktiver 0,13          0,15          0,15            0,15          0,18          

0,27          0,32          0,32            0,32          0,36          

AOH andre driftsforpligtelser 0,12          0,16          0,14            0,14          0,15          
1/AOH 0,14           0,16           0,19             0,18           0,21          

Netto arbejdskapital 0,02           ‐0,00          0,02             0,02           0,04          

Langfristet kerne NDA 0,13           0,16           0,17             0,16           0,17          

Nøgletal For H&M

 
 

Omsætning ændring i % fra året før 15% 13% 15% 7% 1%

Ændring i % i antallet af butikker 13% 14% 14% 11% 12%  
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Bilag 5 -Reformuleret balance opdelt i arbejdskapital og langfristet NDA 

 
NETTO arbejdskapital: 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Udskudt skat 883          1.299       1.246       1.065       1.234       
Varelager 7.969       8.500       10.240     11.487     13.819     
Tilgodehavender fra salg 1.122       1.991       1.990       2.258       2.337       
Andre tilgodehavender 356          1.206       889          1.453       1.375       
Periodeafgrænsningsposter 634          948          937          876          1.110       
Driftslikviditet 161          227          190          167          143          
Pensionsforpligtelser 156          228          254          257          377          
Udskudt skat 651          1.818       2.038       906          950          
Andre forpligtelser -           368          368          -           -           
Leverandørgæld 2.483       3.658       3.667       3.965       4.307       
Skyldig skat 2.036       1.279       439          2.304       1.851       
Anden gæld 1.468       3.255       2.531       2.202       2.428       
Skyldige omkostninger 2.847       3.687       4.453       5.376       6.171       
Netto arbejdskapital 1.484       -122         1.742       2.296       3.934       

Langsigtet NDA:
Varemærker -           443          396          349          302          
Kunderelationer -           123          110          97            84            
Lejemål 266          659          744          688          585          
Goodwill -           431          424          64            64            
Grunde og bygninger 466          480          492          656          804          
Driftsmateriel og inventar 8.821       11.961     14.319     14.813     16.589     
Langfristede tilgodehavender 253          476          551          518          608          
Langsigtet NDA 9.806       14.573     17.036     17.185     19.036     

Kerne netto drift 11.290     14.451     18.778     19.481     22.970      
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Bilag 6 – Værdidrivere 

 
Værdidrivere Terminalperioden

Resultatopgørelse 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Nettoomsætning (mio SEK) 78.346   88.532   101.393    108.483    109.999    117.699    125.938    133.494    140.169    147.177    154.536                      

Salgsvækst 15% 13% 15% 7% 1% 5% 5% 4% 3% 2% 2%

DO salg før skat 18.382   20.138   21.644      24.659      20.379      25.894      26.447      28.034      29.435      30.907      32.453                         

OG salg før skat 0,23       0,23       0,21         0,23         0,19         0,18 0,19 0,21 0,21 0,21 0,21                            

Effektive skatteprocent 0,29       0,28       0,26         0,25         0,24         0,26         0,26         0,26         0,26         0,26         0,26                            
DO efter skat 13.021   14.537   16.054      18.424      15.406      19.291      19.703      20.885      21.929      23.026      24.177                         

Usædvanelige poster 241         1.147      104            -1.883       -166          

Totalindkomst fra driften 13.262   15.684   16.158      16.541      15.240      19.291      19.703      20.885      21.929      23.026      24.177                         

Balancen

Nettorbejdskapital 1.484      -122       1.742        2.296        3.934        3.531        3.778        4.005        4.205        4.415        4.636                           

Arbejdskapital/salg 0,02       -0,00     0,02         0,02         0,04         0,03         0,03         0,03         0,03         0,03         0,03                            

Anlægskapital 9.806      14.573   17.036      17.185      19.036      21.186      23.928      26.699      29.435      32.379      33.998                         

Anlægskapital/salg 0,13       0,16       0,17         0,16         0,17         0,18         0,19         0,20         0,21         0,22         0,22                            

Historiske tal Budgetperiode
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Bilag 7 – Performaregnskab 

 

Proformaregnskab (mio SEK) Terminalperioden

Resultatopgørelse 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Nettoomsætning 78.346   88.532   101.393 108.483 109.999   115.499 121.274 126.125   129.909   132.507   135.157                    
Driftsomk. -59.964 -68.394 -79.749  -83.824  -89.620   -93.554  -98.232  -102.161 -103.927 -106.005 -108.126                   
DO før skat 18.382   20.138   21.644   24.659   20.379     21.945   23.042   23.964     25.982     26.501     27.031                       

Skat -5.361   -5.601   -5.590    -6.235    -4.973      -5.706    -5.991    -6.231      -6.755      -6.890      -7.028                       
DO efter skat 13.021   14.537   16.054   18.424   15.406     16.239   17.051   17.733     19.226     19.611     20.003                       

Usædvanelige poster 241        1.147     104         -1.883    -166         
Totalindkomst fra driften 13.262   15.684   16.158   16.541   15.240     16.239   17.051   17.733     19.226     19.611     20.003                       

Balancen

Arbejdskapital 1.484     -122       1.742      2.296      3.934       4.620      4.851      5.045       5.196       5.300       5.406                         
Anlægskapital 9.806     14.573   17.036   17.185   19.036     20.790   23.042   25.225     27.281     29.151     29.735                       
NDA 11.290   14.451   18.778   19.481   22.970     25.410   27.893   30.270     32.477     34.452     35.141                       

Pengestrømsopgørelse

DO 13.021   14.537   16.054   18.424   15.406     16.239   17.051   17.733     19.226     19.611     20.003                       
Ændring i NDA 3.162     4.327      703         3.489       2.440      2.483      2.377       2.207       1.975       689                            
FCF 11.375   11.727   17.721   11.917     13.800   14.568   15.356     17.019     17.636     19.314                       

Historiske tal Budgetperiode
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Bilag 8 – Benchmark analyse beta værdi 
Beta 0,453125

Kurser Ændring
Dato Slutkurs Dato Slutkurs Dato Ændring Dato Ændring

29-03-2012 238,1 29-03-2012 1058,3
29-02-2012 237,8 29-02-2012 1101,8 29-02-2012 0,001262 29-02-2012 -0,039481
31-01-2012 222,7 31-01-2012 1036,4 31-01-2012 0,067804 31-01-2012 0,063103
30-12-2011 221,3 30-12-2011 987,9 30-12-2011 0,006326 30-12-2011 0,049094
30-11-2011 214,0 30-11-2011 979,4 30-11-2011 0,034112 30-11-2011 0,008679
31-10-2011 215,9 31-10-2011 990,4 31-10-2011 -0,008800 31-10-2011 -0,011107
30-09-2011 206,7 30-09-2011 910,2 30-09-2011 0,044509 30-09-2011 0,088113
31-08-2011 197,6 31-08-2011 954,6 31-08-2011 0,046053 31-08-2011 -0,046512
29-07-2011 215,1 29-07-2011 1066,0 29-07-2011 -0,081358 29-07-2011 -0,104503
30-06-2011 218,1 30-06-2011 1115,23 30-06-2011 -0,013755 30-06-2011 -0,044143
31-05-2011 229,3 31-05-2011 1151,36 31-05-2011 -0,048844 31-05-2011 -0,031380
29-04-2011 213,5 29-04-2011 1162,8 29-04-2011 0,074005 29-04-2011 -0,009838
31-03-2011 209,6 31-03-2011 1134,9 31-03-2011 0,018607 31-03-2011 0,024584
28-02-2011 207,0 28-02-2011 1128,7 28-02-2011 0,012560 28-02-2011 0,005493
31-01-2011 211,6 31-01-2011 1147,2 31-01-2011 -0,021739 31-01-2011 -0,016126
30-12-2010 224,0 30-12-2010 1155,6 30-12-2010 -0,055357 30-12-2010 -0,007269
30-11-2010 237,4 30-11-2010 1107,1 30-11-2010 -0,056445 30-11-2010 0,043808
29-10-2010 235,4 29-10-2010 1089,3 29-10-2010 0,008496 29-10-2010 0,016341
30-09-2010 244,1 30-09-2010 1087,8 30-09-2010 -0,035641 30-09-2010 0,001379
31-08-2010 241,8 31-08-2010 1011,7 31-08-2010 0,009512 31-08-2010 0,075220
30-07-2010 227,4 30-07-2010 1047,3 30-07-2010 0,063325 30-07-2010 -0,033992
30-06-2010 215,6 30-06-2010 1005,9 30-06-2010 0,054731 30-06-2010 0,041157
31-05-2010 444,7 31-05-2010 980,6 31-05-2010 -0,515179 31-05-2010 0,025801
30-04-2010 464,4 30-04-2010 1053,9 30-04-2010 -0,042420 30-04-2010 -0,069551
31-03-2010 469,1 31-03-2010 1021,1 31-03-2010 -0,010019 31-03-2010 0,032122
26-02-2010 432,5 26-02-2010 947,4 26-02-2010 0,084624 26-02-2010 0,077792
29-01-2010 437,5 29-01-2010 953,7 29-01-2010 -0,011429 29-01-2010 -0,006606
30-12-2009 397,4 30-12-2009 951,7 30-12-2009 0,100906 30-12-2009 0,002102
30-11-2009 412,3 30-11-2009 936,2 30-11-2009 -0,036139 30-11-2009 0,016556
30-10-2009 408,0 30-10-2009 944,7 30-10-2009 0,010539 30-10-2009 -0,008998
30-09-2009 391,5 30-09-2009 896,8 30-09-2009 0,042146 30-09-2009 0,053412
31-08-2009 394,5 31-08-2009 904,8 31-08-2009 -0,007605 31-08-2009 -0,008842
31-07-2009 429,0 31-07-2009 882,1 31-07-2009 -0,080420 31-07-2009 0,025734
30-06-2009 385,0 30-06-2009 795,8 30-06-2009 0,114286 30-06-2009 0,108444
29-05-2009 360,5 29-05-2009 776,5 29-05-2009 0,067961 29-05-2009 0,024855
30-04-2009 362,5 30-04-2009 763,9 30-04-2009 -0,005517 30-04-2009 0,016494
31-03-2009 309,0 31-03-2009 653,1 31-03-2009 0,173139 31-03-2009 0,169652
27-02-2009 337,5 27-02-2009 640,4 27-02-2009 -0,084444 27-02-2009 0,019831
30-01-2009 324,0 30-01-2009 617,4 30-01-2009 0,041667 30-01-2009 0,037253
30-12-2008 305,5 30-12-2008 662,3 30-12-2008 0,060556 30-12-2008 -0,067794
28-11-2008 298,0 28-11-2008 641,7 28-11-2008 0,025168 28-11-2008 0,032102
31-10-2008 276,0 31-10-2008 639,0 31-10-2008 0,079710 31-10-2008 0,004225
30-09-2008 278,0 30-09-2008 768,5 30-09-2008 -0,007194 30-09-2008 -0,168510
29-08-2008 320,0 29-08-2008 870,9 29-08-2008 -0,131250 29-08-2008 -0,117580
31-07-2008 325,0 31-07-2008 867,4 31-07-2008 -0,015385 31-07-2008 0,004035
30-06-2008 326,5 30-06-2008 857,7 30-06-2008 -0,004594 30-06-2008 0,011309
30-05-2008 331,5 30-05-2008 1005,0 30-05-2008 -0,015083 30-05-2008 -0,146567
30-04-2008 356,0 30-04-2008 986,1 30-04-2008 -0,068820 30-04-2008 0,019166
31-03-2008 365,0 31-03-2008 952,1 31-03-2008 -0,024658 31-03-2008 0,035711
29-02-2008 349,0 29-02-2008 965,3 29-02-2008 0,045845 29-02-2008 -0,013675
31-01-2008 342,0 31-01-2008 949,0 31-01-2008 0,020468 31-01-2008 0,017176
28-12-2007 393,5 28-12-2007 1081,4 28-12-2007 -0,130877 28-12-2007 -0,122434
30-11-2007 399,0 30-11-2007 1106,7 30-11-2007 -0,013784 30-11-2007 -0,022861
31-10-2007 423,0 31-10-2007 1183,2 31-10-2007 -0,056738 31-10-2007 -0,064655
28-09-2007 408,5 28-09-2007 1221,5 28-09-2007 0,035496 28-09-2007 -0,031355
31-08-2007 388,5 31-08-2007 1213,4 31-08-2007 0,051480 31-08-2007 0,006675
31-07-2007 391,5 31-07-2007 1243,9 31-07-2007 -0,007663 31-07-2007 -0,024520
29-06-2007 406,5 29-06-2007 1254,9 29-06-2007 -0,036900 29-06-2007 -0,008766
31-05-2007 438,0 31-05-2007 1276,3 31-05-2007 -0,071918 31-05-2007 -0,016767
30-04-2007 446,5 30-04-2007 1273,8 30-04-2007 -0,019037 30-04-2007 0,001963

H&M AB OMXS30 H&M AB OMXS30

 


