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1. Indledning og præsentation af emnet

1.1 Indledning

I Danmark vil vi gerne være forgangsland – ikke mindst når det gælder innovation, nytænkning og

teknologisk udvikling. Dette har også været tilfældet, da Dankortet blev indført i 1983. I

internationalt perspektiv var Dankortet et særsyn, da det blev lanceret, og det er det stadig – dels

fordi det var et af de første betalingskort, der blev indført ved lov og dels fordi det til stadighed er

gratis for forbrugeren. Umiddelbart efter indførelsen af Dankortet gik udbredelsen langsomt og

danskerne var skeptiske og utrygge overfor elektroniske pengeoverførsler. Ikke desto mindre har

Dankortet revolutioneret den danske forbrugerkultur, og kortet har i meget høj grad været med til

at forme det danske samfund. Dankortet var således et af de første skridt på vejen mod en

digitalisering af danskernes håndtering af penge og betalinger.1

Virksomheden bag Dankortet, Nets Holding A/S (Nets), er en af de største aktører indenfor

elektroniske betalingsløsninger i Europa. I 2013 håndterede Nets én milliard dankorttransaktioner,

mange flere bankaxepttransaktioner (norsk pendant til Dankortet) og 200 millioner

BetalingsService transaktioner. Derudover administrerer Nets over en halv million

betalingskortterminaler, næsten 8 millioner digitale identiteter og 33 millioner betalingskort.2 Nets

har derfor også en naturlig andel i mange af de elektroniske løsninger, der præger vores hverdag

herunder BetalingsService, e-boks og Nem-ID. Virksomheden, der tidligere er kendt som PBS,

Pengeinstitutternes BetalingsService, er således en stor del af vores hverdag og mange af os

benytter hver dag – bevidst eller ubevidst – Nets’ produkter og ydelser. Næsten alle danskere og

størstedelen af alle danske virksomheder er således direkte eller indirekte dagligt kunder hos Nets

Holding A/S.

Nets Holding A/S ejes af nogle af de største aktører på de finansielle markeder i Danmark og

Norge, herunder Danske Bank, Nordea, DNB samt Danmarks Nationalbank. I sommeren 2013 blev

det officielt, at ejerne af Nets Holding A/S overvejede et salg af virksomheden. Dette skyldes bl.a.

den teknologiske udvikling, der har åbnet muligheden for at mange andre virksomheder kan

tilbyde løsninger indenfor elektroniske betalinger m.v. Dette gælder også virksomheder, der

1
http://www.nets.eu/dk-da/produkter/betaling-med-kort/dankort/dankortets-historie/Pages/default.aspx

2
Nets Holding A/S, årsrapport 2013, side 4
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traditionelt har haft fokus på helt andre brancher, fx telesektoren, software- og IT-virksomheder,

internetbutikker eller sociale medier. Indenfor for få år vil mange store, udenlandske aktører

kunne tilbyde nye, billige løsninger. Dette faktum kombineret med de finansielle virksomheders

fortsatte fokus på at optimere anvendelsen og udbyttet af deres aktiver har åbnet for muligheden

af et salg.3

Det overordnede formål med denne opgave er derfor at udarbejde en strategisk analyse samt en

regnskabsanalyse, som kan danne grundlag for en værdiansættelse af Nets Holding A/S.

1.2 Problemformulering

Det er et problem for ejere, investorer og øvrige interessenter, at man i en salgssituation ikke

kender markedsværdien af Nets Holding A/S. Med udgangspunkt i en dybdegående analyse ønskes

en besvarelse af følgende problemstilling:

Hvilke finansielle og ikke-finansielle drivere har indflydelse på værdiansættelsen af Nets Holding

A/S og hvordan vurderes koncernen som investeringsobjekt?

Besvarelsen af problemformuleringen skal underbygges af følgende undersøgelsesspørgsmål:

1) Hvilke eksterne forhold har væsentlig indflydelse på Nets nuværende og fremtidige

markedsposition?

2) Hvilke interne forhold har væsentlig betydning for Nets nuværende og fremtidige

markedsposition?

3) Hvordan har den historiske udvikling påvirket potentialet i Nets’ forretning og hvilken

indflydelse har dette på markedsværdien?

4) Hvordan forventes omsætning, overskudgrad og aktivernes omsætningshastighed at

udvikle sig på kort og mellemlangt sigt?

5) Hvordan fastsættes ejernes afkastkrav og hvilken diskonteringsfaktor skal anvendes for at

afkastkravet opfyldes?

3
http://m.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/erhvervweekend/ECE6507647/farvel-til-dankortet/
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6) Hvor følsom er den estimerede værdi af virksomheden ved ændringer i inputvariablerne?

I de ovenstående undersøgelsesspørgsmål lægger jeg op til en opdeling af opgaven i tre

hovedfaser. Indledningsvist vil en strategisk analyse besvare de to første undersøgelsesspørgsmål.

Formålet med spørgsmålene er primært beskrivende og analyserende. Jeg ønsker således at

undersøge, hvilke eksterne og interne faktorer, der fremadrettet vil påvirke Nets’ forretning.

Derudover skal min besvarelse resultere i en operationalisering og en vægtning af de væsentligste

faktorer, således at analysen kan indgå i den endelige værdiansættelse af Nets Holding A/S.

Spørgsmål 3 har dels til formål at belyse koncernens historiske performance. Sammen med den

strategiske analyse bør dette danne grundlag for et kvalificeret estimat af den forventede

fremtidige omsætning og indtjening, som også er svaret på undersøgelsesspørgsmål 4.

Den sidste del af opgaven vil tage udgangspunkt i spørgsmål 5, der er analyserende og

vurderende. Formålet er at undersøge, hvor meget en eventuel køber vil kræve i afkast af en

investering i Nets Holding A/S samt hvilken indflydelse dette har på værdiansættelsen af

koncernen.

Endelig vil jeg gennem en følsomhedsanalyse undersøge, hvordan ændringer i inputvariablene

påvirker den fundne værdi af koncernen. Spørgsmål 6 skal således give svar på, hvordan værdien

ændres når forudsætningerne revurderes.

Svarene på undersøgelsesspørgsmålene vil danne grundlag for en værdiansættelse af koncernen

og en samlet konklusion, der besvarer problemformuleringen.

I det følgende afsnit er opgavens opbygning skitseret.
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1.3 Opgavens struktur

Opgavens opbygning vi tage udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmålene og være opbygget som

skitseret nedenfor.

Kilde: Egen tilvirkning
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2. Beskrivelse af casevirksomheden

2.1 Ejerforhold og koncernstruktur

Som beskrevet i indledningen er Nets Holding A/S primært ejet af en række større finanskoncerner

i Norden samt Danmarks Nationalbank. Derudover omfatter ejerkredsen flere mellemstore

bankvirksomheder bl.a. Jyske Bank og Sydbank samt en lang række mindre finansielle

virksomheder. Ejerne er samtidig kunder i Nets-koncernen – bl.a. i forbindelse med

kortudstedelse, kreditkortovervågning og banktransaktioner.

Kilde: Nets Holding A/S’ årsrapport 2012
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Som det ses af ovenstående organisationsdiagram, har koncernen en lang række datterselskaber

og er primært repræsenteret i Danmark og Norge, som også er koncernens primære markeder.

Derudover har koncernen fire overordnede forretningsområder: ”Cards”, ”Payments, Information

& eSecurity”, ”Teller” og ”Merchant Solutions”.4

2.2 Forretningsområder

Cards: Forretningsområdet ”Cards” består af servicering af kreditkort, herunder også betalinger og

pengeoverførsler med Dankort og BankAxept mellem pengeinstitutter på vegne af kortholdere og

forretninger. Derudover varetages der administration af en lang række nationale og internationale

betalingskort. Endelig ligger der i forretningsområdet Cards et voksende marked indenfor kortløse

og mobile betalingsløsning. Cards udgjorde 37% af Nets omsætning i 2013 og er det hurtigst

voksende forretningsområde.

Payments, Information & eSecurity: Denne del af Nets’ forretning omfatter bl.a. E-faktura,

BetalingsService (Danmark), AvtaleGiro (Norge) og såkaldte e-security ydelser, der bl.a. omfatter

Nem-ID og e-Boks. Derudover er der i dette forretningsområde også nyere produkter inden for

dokumenthåndtering og -distribution mellem virksomheder og forbrugere. Forretningsområdet

udgjorde ca. 31 % af Nets forretning i 2013.

Teller: Teller er et selvstændigt datterselskab, der bl.a. forestår pengetransaktioner for

erhvervsdrivende fra et bredt udvalg af kreditkort herunder, VISA, MasterCard, American Express,

m.fl. Teller er forretningsmæssigt tæt forbundet med Merchant Solutions jf. nedenfor. Teller

udgjorde i 2013 ca. 20 % af omsætningen og var indtil 2012 det mindste af de fire

forretningsområder.

Merchant Solutions: Denne afdeling leverer hardware (fx kreditkortterminaler) til butikker og

forretningsdrivende samt software til formidling af betaling ved internethandel. Disse er

nødvendige for at kunne benytte en lang række af Nets’ andre serviceydelser. Merchant Solutions

stod i 2013 for ca. 12% af selskabets omsætning og er dermed det mindste forretningsområde.5

4
Nets Holding A/S, årsrapport 2012, side 8

5
Nets Holding A/S, årsrapport 2013, side 9 og 39
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3. Videnskabsteori, metodevalg og afgrænsning

3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser

Jeg vil i det følgende afsnit redegøre for mine videnskabsteoretiske overvejelser med det formål at

give indsigt i de perspektiver, jeg har valgt at tilgå opgaven med. Derudover vil jeg redegøre for de

redskaber, hvormed jeg har valgt at forstå og besvare min valgte problemformulering.

De videnskabsteoretiske overvejelser vil tage udgangspunkt i et post-positivistisk

undersøgelsesdesign, der primært søger en objektiv tilgang til opgaveløsningen. Baggrunden for

valget af dette paradigme er primært den realistiske og eksperimentelle tilgang, der har til formål

at finde et tilnærmelsesvist eksakt svar på et bestemt spørgsmål eller problem. Når jeg nævner

”tilnærmelsesvis” er det samtidig en erkendelse af, at min problemformulering ikke har ét præcist

svar, men at det eksakte svar kan tilnærmes ved hjælp af pålidelige data, der underbygges af

afprøvede teorier.

Tilgangen indeholder således en forståelse for, at den eksakte værdi af casevirksomheden kun

eksisterer såfremt en sælger og en køber bliver enige om denne værdi. Andre købere kan således

have en anden opfattelse af værdien og på den baggrund kunne værdi have været anderledes

såfremt køberen havde været en anden.6

3.2 Empiri

Et væsentligt element i valget af ovenstående paradigme er således også udgangspunktet i

empirien. Ved valget af et undersøgelsesdesign, der rettes mod objektivitet og realisme er det

derfor naturligt, at opbygge løsningen på baggrund af kendte fakta og tal.

Den anvendte empiri vil derfor primært være sekundære data, der kan hentes fra almindeligt

tilgængeligt materiale, herunder regnskabsdata fra årsrapporter. Derudover vil jeg i det omfang

det er muligt også anvende data fra offentligt tilgængelige informationskilder så som databaser,

rapporter, internet m.v. En stor del af min analyse vil således også bygge på relevante

journalistiske artikler fra dagspresse og internet.

6
Heldbjerg, side 10 og 26-35, Voxted side 52-57
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3.3 Teori og metodevalg

Som nævnt i afsnit 1.3, er opgaven opdelt i tre hovedafsnit; en strategisk analyse, en

regnskabsanalyse og en budgettering. Den strategiske analyse og regnskabsanalysen er

fundamentet for den budgettering, der skal anvendes i selve værdiansættelsen. For at opnå en så

korrekt værdiansættelse som muligt, er det væsentligt, at såvel finansielle som ikke-finansielle

drivere analyseres korrekt og ved hjælp af anerkendte modeller og teorier.

I opgavens første del; den strategiske analyse; vil jeg anvende en række erhvervsøkonomiske

strategimodeller. Til analyse af det eksterne miljø vil jeg anvende PEST modellen og Porter’s Five

Forces. Begge modeller vil give et billede af hhv. de generelle eksterne faktorer og de

branchespecifikke eksterne faktorer, som påvirker markedet for betalingstransaktioner i Norden.

Derudover vil jeg belyse det interne miljø gennem en analyse af de strategier, som Nets kan og bør

benytte sig af fremadrettet. Analysen vil omfatte Porters Generiske Strategier og Ansoffs

Vækstmatrix. Endelig vil jeg inddrage Boston-modellen i en analyse af koncernens

produktportefølje for at undersøge hvordan virksomheden er positioneret i forhold til

konkurrenterne og det eksterne miljø.

I regnskabsanalysen vil jeg undersøge, hvordan den økonomiske udvikling har været i Nets i de

seneste fem år. De historiske tal vil blive reformuleret til analysebehov, herunder vil

driftsaktiviteten blive udskilt fra finansieringsaktiviteten. Jeg vil i denne sammenhæng anvende

den udvidede Dupont-pyramide som grundlag for analysen.

Den endelige værdiansættelse skal udarbejdes på baggrund af budgettering i budgetperioden og

terminalperioden for koncernen. Min primære metode til selve værdiansættelsen vil være FCF

modellen, der tager udgangspunkt i de fremtidige frie cash flows. Sekundært vil jeg anvende

residualindkomstmodellen (RIDO) for at underbygge beregningerne foretaget ved hjælp af FCF

modellen.

Jeg har generelt undladt at uddybe de enkelte modellers anatomi, da dette forudsættes kendt jf.

vejledningens side 7. Hvor jeg har fundet det nødvendigt, har jeg medtaget og illustreret relevante

modeller, formler og beregninger.



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Nets Holding A/S

12
Rasmus Pedersen

Hovedopgave, HD (Regnskab og økonomistyring)

3.4 Afgrænsning

Som nævnt under afsnit 3.2 om empiri vil jeg anvende sekundære data. Jeg har af hensyn til

opgavens tilgang valgt ikke at kontakte casevirksomheden. Problemformuleringen har jeg altså

valgt at besvare ud fra materiale, der almindeligvis vil være tilgængeligt for en ekstern investor.

I den strategiske analyse, har jeg valgt at afgrænse markedet til ”markedet for elektroniske

betalingsløsninger”. Det definerede marked er således en bred definition, der dækker

leverandører, udbydere og formidlere af elektroniske betalingsløsninger og pengetransaktioner.

Markedet afgrænses således også fra at indeholde fysisk penge- og værdihåndtering, da dette ikke

anses som en direkte forretningsmulighed og/eller konkurrent til Nets’ produkter.

Det geografiske marked begrænses til Nordeuropa. Dette skyldes, at Nets primært opererer i

Danmark og Norge samt har enkelte aktiviteter i de øvrige nordiske lande. Dertil kommer

overvejelser om ekspansion til Baltikum. I en række analyser vil jeg primært tage udgangspunkt i

data om Danmark og den danske befolkning, økonomi m.v. med den forudsætning, at data i høj

grad kan overføres til de omkringliggende lande således at analyserne bliver dækkende for hele

Nets’ marked. I ovenstående afgrænsning opretholdes desuden muligheden for at foretage en

analyse med udgangspunkt i mulig ekspansion til andre europæisk markeder. I forhold til

lovgivningsmæssige problemstillinger og skattemæssige påvirkninger er opgaven afgrænset til

primært at behandle dansk lov og danske skatteforhold.

Regnskabsanalysen vil være begrænset til de seneste fem aflagte årsregnskaber (2009-2013). Jeg

vil endvidere anvende data fra ældre årsrapporter, hvor jeg finder det relevant. I denne

sammenhæng har jeg valgt ikke at kommentere på anvendt regnskabspraksis. Analysen vil

fokusere på reformulering af resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse, mens

pengestrømsopgørelsen ikke vil blive analyseret dybdegående.

Jeg har valgt at foretage en samlet værdiansættelse af Nets Holding A/S, og dermed altså hele

koncernen. Da den strategiske analyse tager udgangspunkt i alle forretningsområder giver det

således størst mening, at der i regnskabsanalysen ikke skelnes mellem de enkelte selskaber, men

at der ligeledes analyses på koncernniveau. Derfor anvendes det officielle koncernregnskab for

Nets Holding A/S i analysen.
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Som beskrevet under teori- og metodevalg vil jeg anvende FCF modellen og RIDO modellen til brug

for værdiansættelsen. Det er min vurdering at modellerne, der er anvendt bredt, er tilstrækkelige

til at danne grundlag for beregningen at casevirksomhedens værdi.7

4. Strategisk analyse

4.1 Ekstern analyse

I gennemgangen af de eksterne forhold vil jeg først analysere de omverdensfaktorer, der har

betydning for Nets’ forretningsmuligheder på kort og mellemlang sigt. Dernæst vil jeg i en

brancheanalyse analysere Nets position i markedet, herunder positionen i forhold til de vigtigste

interessenter. Fælles for de to analyser er, at Nets kun har ringe eller ingen indflydelse på disse

forhold og derfor må Nets agere efter disse forhold og eventuelle varige ændringer, der forventes

at påvirke markedet på kort og mellemlang sigt.

4.1.1 Omverdensananlyse

Min omverdensanalyse vil være baseret på PEST modellen8, hvor jeg vil gennemgå de væsentligste

samfundsmæssige forhold, der har eller kan forventes at få indflydelse på Nets’ forretning.

Formålet er at definere de eksterne faktorer og forhold, som kan få størst mulig positiv og eller

negativ betydning for Nets’ aktiviteter. PEST modellen er opdelt i fire områder: politiske,

økonomiske, sociale og teknologiske forhold. Jeg har valgt ikke at anvende de udvidede model,

PESTLE, da jeg ikke anser de miljømæssige forhold som en væsentlig faktor. De juridiske forhold vil

blive gennemgået i sammen med de politiske forhold.

Politiske og lovgivningsmæssige forhold

Da Nets er delvist ejet af Den Danske Nationalbank og dermed indirekte af den danske stat, er

virksomheden interessant i et politisk perspektiv. Koncernen er derudover en væsentlig brik i den

finansielle infrastruktur i Danmark og med administrationen af produkter såsom Dankortet, Nem-

ID og e-Boks er den naturligt genstand for øget politisk interesse.

Som tidligere beskrevet er Dankortet unikt i international sammenhæng. I modsætning til

almindelige kredit- og debetkort er Dankortet som følge af lovgivningen gebyrfrit for forbrugeren.

7
Petersen, Plenborg og Schøler, side 161

8
Sørensen, side 82, Johnson, side 51 og Henry, side 51
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Dermed har kortet en tydelig fordel for forbrugerne, da der ikke betales gebyrer når kortet

anvendes. EU-kommissionen fremlagde i februar 2014 et forslag, der skulle gøre det ulovligt for

erhvervsdrivende at pålægge forbrugerne gebyrer for brug af kredit- og debetkort. Da Dankortet i

forvejen er gebyrfrit betyder dette, at de synlige forskelle mellem Dankortet og andre

betalingskort vil blive udvisket.9 Hvis lovforslaget gennemføres i dets nuværende form betyder

det, at Dankortets position som danskernes foretrukne betalingsmiddel kan være truet.

I forhold til et eventuelt salg har der været en lang række spekulationer om, hvorvidt et salg af

Nets vil påvirke Dankortet og Nem-ID. Da Nets håndterer en lang række personfølsomme

oplysninger som fx personnumre, kreditkortnumre og ikke mindst adgangskoder til forbrugeres og

virksomheders bankforbindelser er et eventuelt salg af koncernen blevet interessant for politikere

fra flere partier. Politikere og forbrugere ønsker garanti for, at personfølsomme oplysninger

opbevares med størst mulig sikkerhed. Dertil kommer bekymringen for, at selskabet og dermed

oplysningerne på sigt kan blive underlagt fx en amerikansk eller kinesisk koncern, hvor

udenlandske myndighederne kan kræve adgang til personfølsomme oplysninger om danske

statsborgere.10 Dette forhold kan betyde, at de danske myndigheder kan stille en række krav til,

hvordan denne information opbevares, og hvem der eventuelt kan få adgang til oplysninger om

danske statsborgere. I en eventuel salgssituation må sådanne særlige forbehold forventes at

medføre en række øgede omkostninger for såvel sælgere som køber.

Udover de ovenfor nævnte forhold må det også forventes, at der i kølvandet på finanskrisen fra

2008-2013 fortsat kommer mere regulering af den finansielle sektor – herunder også af

underleverandører som fx Nets. Dette skal dels sikre større konkurrence og dermed lavere priser

til forbrugerne og desuden er formålet at sikre en balance i den finansielle infrastruktur som kan

modvirke nye sammenbrud i den finansielle sektor. 11

Det er min overordnede vurdering, at politiske og lovgivningsmæssige forhold spiller en meget

væsentligt rolle for Nets’ fremtid, herunder naturligvis den regulering der kan forventes i sektoren,

9
http://www.business.dk/finans/dankortet-er-truet-af-eu-forslag og http://www.business.dk/finans/eu-erklaerer-

krig-mod-dyre-kreditkort
10

http://m.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/erhvervweekend/ECE6507647/farvel-til-dankortet/ og
http://www.business.dk/finans/eu-erklaerer-krig-mod-dyre-kreditkort
11

http://eu2012.dk/da/EU-and-the-Presidency/About-EU/Politikomraader/ECOFIN/Finansiel-regulering
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men især også i forhold til politiske og lovgivningsmæssige tiltage, der kan påvirke nogle af Nets’

primære produkter.

Økonomiske forhold

Den generelle nedgang i den økonomiske udvikling over de seneste fem år har naturligt påvirket

Nets som det har påvirket alle andre virksomheder. På trods af lave vækstrater under finanskrisen

har Nets genereret fornuftige overskud og har udbetalt udbytte til aktionærerne på i alt 2,5 mia.

kroner over de seneste 5 år. Dette tyder på, at koncernen har været relativt upåvirket af de

økonomiske konjunkturer.12

Hvorvidt finanskrisen er overstået eller ej er ikke et emne for denne analyse. Det væsentlige er

derimod, at der indenfor få år forventes økonomiske opsving med stigende renter og stigende

forventede afkast til følge. År 2013 har vist en mindre økonomisk fremgang i BNP og der forventes

ligeledes vækst i 2014. Dette gælder såvel Danmark og hele EU. I EU sammenhæng ligger Danmark

i den pæne del med en forventet vækst på 1,6% og 1,3% for hhv. 2013 og 2014.13

Øvrige økonomiske faktorer såsom valutakurser, befolkningsvækst og aldersprofil vurderer jeg

ikke som væsentlige i forhold til Nets forretning og fremtidige udvikling. Dette skyldes dels

fastkurspolitikken overfor Euroen og den relativt stabile kurs i forhold til den svenske og norske

krone. Befolkningsvæksten og aldersprofilen er ikke væsentlige, da Nets kundegrundlag og

afsætningsmuligheder kun i begrænset omfang er påvirket af den demografiske udvikling. Jeg

henviser i denne sammenhæng også til analysen af de sociale og kulturelle forhold nedenfor.

De økonomiske forhold er ofte afgørende for mange virksomheder, men i forhold til Nets er det

min vurdering, at der er andre eksterne faktorer, som er langt mere væsentlige for koncernens

muligheder fremadrettet.

Sociale og kulturelle forhold

En analyse af sociale og kulturelle forhold består af mange forskellige elementer. Som

udgangspunkt er mange af disse elementer mere eller mindre uvæsentlige for Nets’

forretningsgrundlag. Dette skyldes primært, at der forventes få eller ingen væsentlige ændringer

12
Nets Holding A/S, årsrapport 2013

13
http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/
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på kort og mellemlang sigt. Det gælder faktorer så som helbred, miljø, uddannelsesniveau og

indkomstfordeling.

Derimod er der en række forhold, som kræver en nærmere analyse. Det gælder især

forbrugeradfærd. Forbrugeradfærd eller såkaldte ”trends” er væsentlige for alle virksomheder, der

fremstiller et produkt eller yder en service, som på et tidspunkt leveres til en privat forbruger.

Virksomhedernes evne til at forudse eller som minimum imødegå ændringer i forbrugeradfærden

vil ofte være af afgørende betydning for den finansielle præstation. I min analyse af Nets vil

ændringerne i forbrugeradfærden ofte være tæt forbundet med den teknologiske udvikling, der er

beskrevet nedenfor.

Som beskrevet i indledningen, så har danskernes forbrugeradfærd ved pengeoverførsler ændret

sig markant over de seneste 20-30 år. Der er derfor al mulig grund til at forvente at udviklingen vil

fortsætte.

Jeg har i min analyse vurderet de sociale og kulturelle forhold som værende forholdsvist

uvæsentlige, dog med undtagelse af forbrugeradfærden. Forbrugernes adfærd når det gælder

betalingsløsninger og -muligheder anser jeg som en væsentlig faktor på det fremtidige marked for

elektroniske betalingsløsninger. En fremtidig ændring i forbrugernes adfærd forudsættes dog dels

af politisk accept af nye produkter jf. ovenfor samt af den teknologiske udviklings muligheder jf.

nedenfor.

Teknologiske forhold

I de seneste år har forbrugerne oplevet en lang række nye produkter og løsninger inden for

pengeoverførsler og -transaktioner. Det er et naturligt resultat af den stadigt accelererende

teknologiske udvikling, der muliggør nye, enkle og billige produkter på markedet.

Især udviklingen i internethandel, hvor købere og sælgere i stadig højere grad finder sammen

udenom fordyrende grosister gør, at forbrugerne i langt højere grad selv søger specifikke

forbrugsgoder og serviceydelser. Denne udvikling har vist, at der er et marked for flere forskellige

typer af betalingsløsninger. Den seneste udvikling tyder på såkaldte kontaktløse betalingsformer,
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altså fx betaling via en mobiltelefon – enten via kreditkortdata eller direkte fra en bankkonto eller

anden konto hos udbyderen.14

For Nets’ vedkommende er den teknologiske udvikling i høj grad et resultat af politiske

beslutninger. Mange af de primære løsninger som danskere anvender i dag er således et produkt

af politisk arbejde, herunder Nem-ID og e-boks. Men også et ønske fra forbrugernes side om

hurtigere, nemmere og smartere løsninger har lagt fundamentet for de nye IT-platforme, hvorfra

betalingsløsninger udbydes.

På ovenstående baggrund har jeg vurderet, at de teknologiske forhold, herunder især den

fremtidige teknologiske udvikling er af væsentlig betydning for Nets’ fremtidige

forretningsgrundlag. Det er derfor også fortsat essentielt, at Nets følger den teknologiske udvikling

og er bevidst om de teknologiske faktorer, der fortsat vil præge koncernen og branchen.

Konklusion på omverdensanalysen

På baggrund af min analyse af omverdensfaktorerne har jeg identificeret en række forhold, som

jeg har vurderet væsentlige for casevirksomheden og branchen. De identificerede forhold har ikke

nødvendigvis en forbindelse, men der synes dog at være en vis sammenhæng mellem de eksterne

faktorer, der kan påvirke Nets fremadrettet.

De væsentligste eksterne faktorer er således fremtidige politiske beslutninger og

lovgivningsmæssige forhold, den teknologiske udvikling samt ikke mindst forbrugermønstrer og

forbrugeradfærd. Endelig er det væsentligt, hvordan disse tre faktorer vil påvirke hinanden. Nets

står således overfor en række fremmede faktorer, der kan indeholde både muligheder og trusler.

Fælles for disse faktorer er dog, at de alle vil øge kravene til sikrere, nemmere, billigere og mere

fleksible løsninger indenfor elektroniske pengeoverførsler og betalingsformer.

4.1.2 Brancheanalyse

Jeg vil i min brancheanalyse tage udgangspunkt i Michael Porter’s ”Five Forces”.15 Formålet er at

analysere og vurdere, hvor attraktivt markedet for elektroniske betalingsløsninger er for

14
http://epn.dk/teknologi2/computer/ECE5948172/her-er-de-mobile-loesninger-der-skal-erstatte-din-pung/,

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE5844674/nets-parat-med-mobil-tegnebog-til-jul/,
http://epn.dk/brancher/finans/bank/ECE5857311/sa-hurtig-er-dankortets-afloeser/
15

Sørensen, side 86, Johnson, side 54 og Henry, side 71
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herigennem at opnå forståelse for en del af de trusler, som Nets står overfor. Analysen vil tage

udgangspunkt i de fem faktorer, der afgør, hvor attraktivt markedet er: Konkurrencesituationen i

branchen, leverandørernes forhandlingsstyrke, kundernes forhandlingsstyrke samt truslen fra hhv.

nye konkurrenter og substituerende produkter.

Kilde: Anthony Henry: Understanding Strategic Management, side 71

Konkurrencesituationen i branche

Det har desværre ikke været muligt at finde data om branchens omsætning og indtjening. Den

største konkurrent i europæiske regi er dog Wordline, der med en omsætning på 8,2 mia. kr. i

2012 og 7.200 ansatte er væsentligt større end Nets. Derudover er der en række mindre selskaber

som bl.a. DIBS, der er repræsenteret i store dele af Europa og har en solid markedsposition i

Sverige.

Dertil kommer en række svenske banker som fx SwedBank, Handelsbanken og Skandinaviska

Enskilda Banken (SEB), der selv håndterer betalinger og transaktioner for deres kunder. Disse kan

dog ikke betragtes som direkte konkurrenter, da de må betegnes som finansielle virksomheder,

hvis primære forretningsområde er markedet for bank-, realkredit- og pensionsydelser.

Markedets potentielle omsætning er derfor nærmest umulig at fastslå. Det er dog min vurdering,

at langt de fleste udbydere er i vækst og genererer overskud. Dette skyldes naturligvis også det

fortsat voksende marked for elektroniske betalinger og pengetransaktioner. Selve

konkurrencesituationen i markedet vurderes på denne baggrund middel.

Leverandørernes forhandlingsstyrke

Selskaberne i branchen udvikler som udgangspunkt deres egne løsninger og produkter og der

anvendes kun underleverandører i begrænset omfang. Når der anvendes underleverandører er
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det ofte på tids- eller omfangsbegrænsede kontrakter. Leverandørerne vurderes derfor kun at

have ringe forhandlingskraft overfor Nets.

Kundernes forhandlingsstyrke

Jeg har ved analysen af kundernes forhandlingsstyrke valgt at dele kunderne op efter Nets’

forretningsområder, da disse er vidt forskellige. Jeg har således valgt at dele kunderne op i tre

segmenter: Offentlige kunder, den finansielle sektor og almindelige erhvervsdrivende kunder.

Offentlige kunder er primært den Danske Stat og Nationalbanken, der benytter Nets som

administrator af Nem-ID og e-Boks. Markedet er præget af monopol, da der indtil videre kun kan

være ét produkt på markedet. Denne del af markedet tilhører forretningsområdet ”Payments,

Information & eSecurity”. Kundernes forhandlingskraft vurderes at være middel til høj. Indtil et

eventuelt salg har Nets dog fordelen af, at være ejet af danske interesser og derfor vil Den Danske

Stat have en naturlig præference for at benytte Nets som leverandør og administrator af Nem-Id

og e-Boks. Indtil videre har man henvist til undtagelsen i et EU-direktiv om at offentlige udbud kan

undgås hvis det af tekniske grunde vurderes, at opgaven kun kan løses af en bestemt aktør.16 Efter

et salg af Nets vil fordelen af at være danskejet falde bort og den offentlige sektor vil have en

meget høj forhandlingsstyrke, når kontrakterne skal genforhandles. Dertil kommer, at Den Danske

Stat, for at sikre lavest mulige pris, muligvis ikke vil have samme interesse i at henvise til

ovenstående EU-direktiv om offentlige udbud.

Den finansielle sektor er primært bankerne (og altså også ejerne), der anvender Nets’ ydelser i

forbindelse med udstedelse af dankort, VISA, Mastercard m.fl. Nets forestår bl.a. overvågning,

spærring, indsigelser og besvigelseshåndtering for bankerne. Derudover administrerer Nets også

BetalingsService. Kunderne i den finansielle sektor er en del af forretningsområdet ”Cards” og

”Payments, Information & eSecurity”. Bankerne vurderes at have en middel grad af

forhandlingsstyrke. Dette begrunder jeg med, at Nets er markedsledende indenfor

betalingsløsninger i Norden og at ingen af de finansielle kunder har store aktiviteter i andre lande

end de nordiske. Bankerne har fortsat en interesse i, at BetalingsService håndteres af én udbyder.

16
Europa-Parlaments og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, artikel 31, stk. 1, litra b
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Den væsentligste trussel mod Nets er såkaldt vertikal integration, hvor bankerne efter svensk

forbillede in-sourcer en række at de opgaver, som Nets hidtil har løst.

Endelig er der almindelige erhvervsdrivende, der har betalingskortløsninger – enten i form af

terminaler i fysiske butikker eller som internetbutikker. De udgør forretningsområderne

”Merchant Solutions” og ”Teller”. Som udgangspunkt vurderer jeg, at de almindelige

erhvervsdrivende kunders forhandlingsstyrke er høj. Baggrunden for denne vurdering er, at

skifteomkostningerne er lave og det er derfor nemt og billigt for kunderne at vælge en anden

udbyder på markedet.

Truslen fra nye konkurrenter

I analysen af truslen fra konkurrenter vil jeg af hensyn til overskueligheden ligeledes tage

udgangspunkt i en opdeling på forretningsområderne.

Jeg har i forbindelse med analysen af kundernes forhandlingsstyrke ovenfor beskrevet Nets’

sårbarhed i forhold til de offentlige opgaver, herunder Nem-ID og e-Boks. Hvis Nets på et tidspunkt

ikke længere kan drage fordel af danske særinteresser – enten som følge af ændret fortolkning af

EU-lovgivningen eller som følge af et salg til udenlandske investorer – så må en stor del af Nets’

forretning vurderes at være truet af konkurrerende udbydere. Desuden har der fra skiftende

regeringer været stadig større fokus på at få løst offentlige opgaver via udbud. På denne baggrund

vurderer jeg derfor også, at der er lang række andre udbydere, der anser dette marked for

attraktivt.

Med hensyn til det andet store forretningsområde, Cards, der bl.a. tæller Dankortet samt Teller,

der omfatter kreditkortoverførsler må det vurderes at være en middel trussel fra nye

konkurrenter. Nets har allerede nu et omfattende samarbejde med internationale

kreditkortselskaber, bl.a. VISA, Mastercard m.fl. Den direkte trussel mod Nets ville være en

lancering af almindelige debetkort, der vil kunne konkurrere på lige vilkår med fx Dankortet og

som ikke vil blive administreret af Nets, fx hvis kortselskaberne etablerer et direkte samarbejde

med de største nordiske banker. Med kortselskabernes størrelse og forhandlingsstyrke in mente er

det sandsynligt, at de vil vælge et direkte samarbejde med bankerne uden et fordyrende
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mellemled. Her kan EU-lovgivningen dog vise sig at hjælpe Nets, da EU-kommissionen af

konkurrencemæssige hensyn overvejer at adskille kortselskaber og processingselskaber. 17

Der er fortsat nemmere og billigere adgang til teknologi og knowhow i branchen, hvilket gør det

lettere for nye konkurrenter at etablere sig på markedet. De stadigt lavere adgangsbarrierer

vurderer jeg som et væsentligt forhold i Nets’ fremtidige udvikling og derfor er truslen fra nye

konkurrenter generelt vurderet høj. Eventuel fremtidig EU-lovgivning på området for kortselskaber

og processingselskaber er fortsat en ukendt faktor, der ikke kan begrunde et lavere trusselsniveau.

Truslen fra substituerende produkter

I analysen af truslen fra substituerende produkter vil jeg primært fokusere på

forretningsområderne Cards, Teller og Merchant Solutions. Disse forretningsområder står overfor

en række udfordringer i form af nye produkter på markedet for elektroniske betalingsløsninger.

Der er dels en væsentlig trussel fra mindre selskaber, der som følge at de stadig lavere

adgangsbarrierer får bedre betingelser for at kunne konkurrere på markedet for elektroniske

pengeoverførsler. Truslen fra substituerende produkter kommer dog primært fra tre grupper: Den

første gruppe er en række meget store, internationale koncerner, herunder Google, Facebook og

Apple, der arbejder på at lancere en række betalingsløsninger. Hvordan disse løsninger kommer til

at se ud er endnu uvist, men betalinger via en Facebook-konto eller en Google-konto vurderes

som en væsentlig trussel mod ovennævnte forretningsområder. Den anden gruppe af trusler

kommer fra Nets’ mangeårige samarbejdspartnere i bankerne, der har lanceret flere applikationer

til mobiltelefoner (apps), som fx ”Mobile Pay” og ”Swipp”.18 Desuden er der en ny udbyder af

betalingsløsninger i form teleselskaberne. De fire store teleselskaber i Norden: TDC, Telenor, Telia

og 3, der står bag 4T Mobile Payments, lancerede i februar 2014 deres bud på fremtidens

elektroniske betalingsløsning: paii.19 Med denne løsning er det muligt at betale via sin

telefonregning. Sidst men ikke mindst er der også trusler fra en række industrier, som endnu ikke

er lige så langt fremme i lanceringen og som fortsat er usikre. Det drejer sig fx om detailhandlen,

hvor Coop Danmark efter engelske Tescos forbillede har startet sin egen bank, Coop Bank, hvor

17
http://www.business.dk/finans/eu-erklaerer-krig-mod-dyre-kreditkort og http://www.business.dk/finans/eu-

bombe-under-nets-salget
18

http://epn.dk/teknologi2/computer/ECE5948172/her-er-de-mobile-loesninger-der-skal-erstatte-din-pung/
19

http://shopsonline.dk/kreditkortets-konkurrent-er-landet-paii-mobilbetaling-blev-lanceret-dag/
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man på sigt kan forestille sig, at det bliver muligt at betale via medlemskort, der eventuelt er

kombineret med et Mastercard eller et VISA-kort.

Som ovenstående gennemgang viser, så er markedet for elektroniske betalingsløsninger kraftigt

voksende og med interesse fra internationale leverandører som Apple og Google, en forenet

telesektor samt en næsten samlet finansiel sektor er der grundlag for en hård konkurrence om et

tilsyneladende meget attraktivt marked. Truslen fra substituerende produkter vurderes derfor at

være meget høj.

Konklusion på brancheanalysen

Brancheanalysen har givet et bredt billede af konkurrencesituationen i markedet. Da markedet er

vurderet til at have en høj attraktivitet er det naturligt, at truslen fra interessenter og mulige

konkurrenter er høj. Jeg har i analysen vurderet konkurrencesituationen i markedet som middel.

Dette faktum kombineret med en generelt høj indtjening hænger også sammen med den store

interesse og dermed trussel fra såvel nye konkurrenter og substituerende produkter. På denne

baggrund må det endvidere konkluderes, at markedet er særdeles attraktivt, og med de rette

produkter er der gode muligheder for at positionere sig på markedet.

4.2 Intern analyse

I modsætning til den eksterne analyse er de interne forhold langt sværere at analysere og vurdere.

Dette skyldes ikke mindst, at kilderne til de interne forhold som oftest er den analyserede

virksomhed selv – især når det drejer sig om en ikke børsnoteret virksomhed som Nets Holding

A/S. Virksomhederne er naturligvis interesserede i at fremstå så professionelle som mulige overfor

omverden og interessenter. Gennem en strategisk kommunikationsindsats søger virksomheder at

påvirke omverdenens vurdering af deres muligheder og performance – herunder også

interessenternes opfattelse af virksomhedernes strategi, mission og vision. Virksomhederne

oplyser dog sjældent når mål ikke nås eller når missionen ikke lykkes, og væsentligt er det også, at

de næsten aldrig fortæller, hvorfor målene ikke nås eller missionen ikke lykkes.

Jeg har derfor valgt at inddrage en række modeller, der objektivt kan anvendes i en intern analyse

uden væsentlig påvirkning fra kildernes side. Min primære tilgang vil derfor være Boston-

modellen, da den giver et grundlæggende billede af casevirksomhedens
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porteføljesammensætning. Derudover finder jeg det naturligt, at analysere konkurrence- og

vækststrategier ved anvendelse af henholdsvis Porters og Ansoffs modeller.

4.2.1 Porteføljeanalyse

Formålet med en analyse af Nets’ portefølje af produkter er primært at opnå forståelse for,

hvordan disse er positioneret i markedet og herunder vurdere deres konkurrencemæssige

situation på markedet for elektroniske betalingsløsninger. Jeg har i analysen valgt at opdele

produkterne på de fire forretningsområder og i forbindelse med analysen vil jeg placere de

forskellige produktkategorier i Boston-matricen.

Kilde: Anthony Henry: Understanding Strategic Management, side 238

Cards

Som tidligere beskrevet, så består forretningsområdet ”Cards” af flere forskellige produkter,

herunder administration af Dankortet og en række internationale kreditkort. Omsætningen steg

fra 2011 til 2012 med 13%, og da markedsandelen er på 45% har jeg valgt at placere dem midt

mellem stjerner og spørgsmålstegn. Årsagen til dette valg er primært Dankortet. Der er indtil

videre indgået en aftale mellem Dansk Erhverv og Nets, som sikrer Dankortets eksistens frem til

2020.20 Spørgsmålet er derfor, om Dankortet fortsat vil have en eksistensberettigelse efter 2020.

Med den rette produktudvikling, herunder de såkaldte NFC-chips i mobiltelefoner, der gør det

muligt at betale med fx Dankort alene via en mobiltelefon, kan der fortsat være et Dankort som et

20
Dansk Erhverv, Ny Dankortaftale, 23. maj 2013
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billigt alternativ til de internationale betalingskort. Dankortet er dog forbundet med stor

usikkerhed – herunder især fordi de store banker, Nordea og Danske Bank, allerede nu forsøger at

udfordre markedet med egne løsninger.21

Payments, Information & eSecurity

En væsentlig del af dette forretningsområde udgøres af bl.a. BetalingsService, Nem-ID og e-Boks.

De tre produkter er forholdsvis statiske og markedsandelen er naturligt nok 100%. Derfor kan alle

disse produkter karakteriseres som cash cows, som sikrer en stabil indtjening omsætning og

indtjening. Den anden type af produkter, der ligger i forretningsområdet, er e-

dokumenthåndtering mellem virksomheder og forbrugere og virksomheder imellem. Dette

produkt er allerede et væsentligt forretningsområde hos konkurrenten Wordline, og med den

forventede teknologiske udvikling kan dette område – dog med en vis usikkerhed – forventes at

blive et attraktivt marked. Med karakteristik som høj vækst og lav markedsandel er produktet

vurderet som et spørgsmålstegn.

Teller

Teller A/S’ årsrapport for 2012 viste et solidt overskud på 200 mio.kr. I de forgående år har Nets’

datterselskab også genereret pæne overskud. Af årsrapporten fremgår det dog også, at en stor del

af indtjeningen kommer fra kursgevinster på aktier, der betegnes som ”finansielle indtægter af

engangskarakter”. EBIT var således noget lavere og Teller A/S skriver også i ledelsesberetningen, at

selskabet har oplevet en betydelig konkurrence i Norden og at priserne er kommet under pres

som følge af lovændringer og krav om en ny prismodel.22 Udviklingen i det norske søsterselskab til

Teller, Teller AS, er ikke analyseret nærmere, men af Nets Holding A/S’ årsrapport fremgår det, at

forretningsområdet har oplevet en fremgang på ca. 9% i 2012 og 0,3% i 201323. Med

udgangspunkt i Boston modellen er der en mindre vækst, som dog stadig hører til i den nedre del

af modellen. Jf. en afgørelse fra Konkurrenceankenævnet står Nets og herunder Teller for en stor

del af markedet for elektroniske pengeoverførsler i Danmark.24 På denne baggrund vurderer jeg

Teller som en cash cow.

21
http://www.business.dk/finans/banker-kan-tjene-milliarder-paa-at-droppe-dankortet

22
Teller A/S’ årsrapport 2012, side 3-4 og 16

23
Nets Holding A/S’ årsrapporter 2012, side 7 og 2013, side 39

24
Konkurrenceankenævnets afgørelser i sag nr. KL-8-2012 af d. 25-06-2013 og sag nr. KL-2-2013 af 11-12-2013.
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Merchant Solutions

Nets Danmark Merchant Solutions A/S blev i 2013 fusioneret ind i Nets Danmark A/S. Selskabet

har genereret faldende overskud de senere år25 og væksten fra 2012 til 2013 var på 9% og året før

på ca 6%.26 Disse fakta kombineret med den generelle teknologiske udvikling, som viser en

voksende internethandel samt flere trådløse og bærbare løsninger betyder at terminalløsningerne

er under pres. Jeg vurderer derfor forretningsområdet Merchant Solutions som værende en

”hund” i Boston Matricen.

Konklusion på porteføljeanalysen

Ovenstående analyse af Nets’ produktportefølje har vist, at Nets står overfor en lang række

udfordringer i forhold til det aktuelle udbud af produkter. Nets’ fordel er, at man har en række

produkter, som genererer pæne, stabile overskud og som befinder sig på monopollignende

markeder. Derudover er det væsentligste aktiv i porteføljen af produkter Dankortet, der til

stadighed bliver udfordret som det foretrukne betalingsmiddel.

Resultatet af porteføljeanalysen er derfor, at Nets står overfor en række udfordringer i forhold til

deres udbud af produkter. Der er ikke egentlige ”stjerner” i porteføljen og derudover er der en

række cash cows, som dog ikke kan fremtidssikre indtjeningen på længere sigt. Den seneste

satsning med Mobilpenge synes ikke at have slået igennem hos bankerne, hvor bl.a. Nordea lukker

for brugen af Mobilpenge medio 2014.27 Produktporteføljen består således af ældre produkter

eller produkter med et begrænset potentiale.

4.2.2 Konkurrencestrategi

I forlængelse af porteføljeanalysen har jeg valgt at analysere Nets’ konkurrencestrategi. Formålet

er at belyse Nets nuværende konkurrencestrategier samt vurdere om disse er tilpassede markedet

og de udbudte produkter. Jeg har valgt at opdele produktporteføljen, da jeg vurderer, at der kan

anlægges forskellige konkurrencestrategier, som hver især tilpasses forretningsområderne og

markedet.

25
BiQ databasen: www.biq.dk

26
Nets Holding A/S’ årsrapporter 2012, side 7 og 2013, side 39

27
www.nordea.dk
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Konkurrencestrategierne er analyseret med udgangspunkt i Michael Porters model om generiske

konkurrencestrategier.

Kilde: Anthony Henry: Understanding Strategic Management, side 187

Med udgangspunkt i det definerede marked, det nordeuropæiske marked for elektroniske

betalingsløsninger, er det min vurdering, at der anvendes forskellige konkurrencestrategier i

forhold til de føromtalte produkter. For en række produkter er det gennem aftaler eller lovgivning

næsten påkrævet at anvende en omkostningslederstrategi. Dette gælder fx for Nem-ID, e-Boks og

Dankortet. I to førstnævnte tilfælde er det den offentlige sektor i Danmark, der betjenes, og som

med alle andre offentlige opgaver, vægter prisen tungt og derfor kan en omkostningslederstrategi

være et naturligt valg.

Dankortet og VISA-dankort er udstedt i mere end 4,8 mio. eksemplarer. Internationale debet- og

kreditkort i Danmark udgør ca. 3,6 mio. eksemplarer. Dankortet alene udgør altså alene næsten

60% af markedet og er klart markedsledende. I første halvår 2013 anvendte danskerne Dankortet

næsten 500 mio. gange med en samlet værdi af 156 mia. kr. Til sammenligning var der lidt over

100 mio. transaktioner med internationale debet- og kreditkort til en samlet værdi af ca. 23 mia.

kr. Dankortets andel svarer således til henholdsvis 83 % af transaktionerne og 87 % af volumen.28

Disse fakta kombineret med den ovenstående karakteristik som ”cash cow” betyder også lave

omkostninger i forhold til andre kortudbydere, og dermed er det oplagt at anvende en

omkostningslederstrategi. Det begrundes endvidere af Nets selv i et svar til

28
Danmarks Nationalbank, Betalingsstatistik, 1. halvår 2013
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Konkurrenceankenævnet, at omkostningerne ved driften af Dankortet er særdeles lave og at det

primært skyldes stordriftsfordele.29

Som nævnt i den eksterne analyse er det imidlertid truslen fra nye konkurrenter og substituerende

produkter, der er koncernens største udfordring. For en række af de nyere produkter, herunder

håndtering af elektroniske dokumenter samt mobile og kortfri betalingsløsninger, vil der derimod

være behov for en differentieringsstrategi. Dette skyldes bl.a. at de mobile betalingsløsninger

overfor slutbrugeren er nærmest identiske. Nets koncernen har mulighed for at arbejde på mange

IT-platforme samt mulighed for at bruge betydelige ressourcer på teknologi og produktudvikling.

Derudover er der mulighed for at differentiere sig på sikkerhed. Sikkerhed dækker over såvel

driftssikkerhed som sikkerhed for kunder og forbrugersikkerhed. Da Nets administrerer Dankortet

vil det være muligt at anvende dette som platform for elektroniske pengeoverførsler som man

blandt andet kender det fra Danske Banks applikation til mobiltelefoner og andre bærbare

enheder, ”Mobile Pay”.30 Alle debet- og kreditkort har en indbygget forbrugersikkerhed med

mulighed for indsigelser overfor en leverandør. Denne sikkerhed opnås som udgangspunkt ikke

ved almindelige pengeoverførsler.

Nets anvender således en omkostningslederstrategi for mange af de bærende produkter, men

med den teknologi og knowhow, som Nets har opbygget gennem mange år, er det derfor

interessant at diskutere, om konkurrencestrategien på lang sigt er den rigtige. Efterhånden som

markedet for elektroniske betalingsløsninger udvikles og adgangsbarriererne til markedet sænkes

– jf. også brancheanalysen – vil der være et større behov for at positionere sig overfor kunder,

samarbejdspartnere og slutbrugere. De foregående analyser i denne opgave har vist, at blandt

andet Dankortet er under pres, og der er en stigende efterspørgsel efter nye produkter. Valget af

konkurrencestrategi kan derfor vise sig, at blive afgørende for Nets fremtidige markedsposition.

4.2.3 Vækststrategi

Formålet med en analyse af Nets-koncernens vækststrategi eller mulige vækststrategi er dels at

vurdere, om der er potentiale for vækst i markedet og dels, hvorvidt Nets er i stand til at udnytte

denne vækst.

29
Konkurrenceankenævnets afgørelser i sag nr. KL-8-2012 af d. 25-06-2013 og sag nr. KL-2-2013 af 11-12-2013.

30
www.danskebank.dk
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Jeg har tidligere i den strategiske analyse fundet en hel del indikatorer på et marked i vækst.

Markedet for elektroniske betalingsløsninger er grundlæggende attraktivt, hvorfor der også er

interesse fra en hel del nye leverandører – også leverandører som traditionelt har tilhørt en helt

anden branche. Siden 2009 er antallet af debet- og kreditkort i Danmark desuden steget med 1,25

mio. stk. Antallet af korttransaktioner i Danmark er på trods af økonomisk krise steget med 174

mio. stk. pr. halvår med en samlet værdi af over 38 mia. kr. pr. halvår svarende til en vækst på

22%. Dertil kommer at aktiviteten indenfor BetalingsService er steget 16% i antal transaktioner og

13% i volumen siden 2009. Andre tegn på, at markedet for elektroniske betalingsløsninger

fortsætter med at vokse er, at andre betalingsformer såsom indbetalingskort, checks og konto-til-

konto overførsler oplever en generel tilbagegang.31 Analysen har ikke givet anledning til at

vurdere, at udviklingen i de øvrige nordeuropæiske lande ikke går i samme retning.

Til brug for analysen af vækststrategierne har jeg anvendt Ansoffs vækstmodel.

Kilde: Anthony Henry: Understanding Strategic Management, side 222

Som tidligere nævnt, så har Nets monopollignende markedsandele indenfor en række

forretningsområder, herunder betalingskort, BetalingsService, Nem-ID og e-Boks. En sådan

markedsposition med trusler fra nye konkurrenter og substituerende produkter kræver en strategi

om produktudvikling. På dette område har Nets også iværksat tiltag som fx e-

dokumenthåndtering, hvor man kan trække på erfaringerne fra e-Boks. Det er endvidere min

umiddelbare vurdering, at Nets har teknologi og knowhow, som kan udnyttes til fortsat

produktudvikling.

Derudover har Nets vist, at man med opkøbet af finske Luottokunta (Nets Oy) i 2012 både har

ønsket om og kapaciteten til at satse på nye markeder. Det er en klar strategi fra Nets’ ledelse, at

31
Danmarks Nationalbank, Betalingsstatistik, 1. halvår 2013 (data for danskudstedte betalingskort)
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man ønsker at styrke koncernen internationalt for fortsat at kunne servicere internationale

kunder. Opkøbet er dog ikke kun foretaget som led i en markedsudvikling, men også med den

fordel, at man har overtaget en moderne IT-platform til håndtering af betalingsløsninger.32

Nets har således allerede nu klare vækststrategier, hvor der i høj grad satses på markedsudvikling

gennem opkøb. Derudover satses der kontinuerligt på nye produkter for at give koncernen

mulighed for at servicere flere kunder og kundesegmenter i flere lande.

4.3 Konklusion på den strategiske analyse

Nedenfor har jeg anvendt SWOT-modellen som opsummeringsværktøj til den strategiske analyse.

Jeg har oplistet de væsentligste forhold fra min strategiske analyse og fordelt dem på henholdsvis

interne og eksterne forhold.

Interne forhold

Styrker Svagheder

 Stort knowhow

 Teknologi og udvikling

 Markedsleder på ”cards” i Danmark

 Stordriftsfordele

 Klar vækststrategi

 Solid finansiel position

 Svag produktportefølje med få ”stjerner” og

”spørgsmålstegn”

 Uklar konkurrencestrategi

 Ejerforhold

 Mange politiske interesser

Eksterne forhold

Muligheder Trusler

 Voksende og attraktivt marked

 Produktudvikling

 Ændret forbrugeradfærd

 Horisontal integration

 Mange usikkerheder i forbindelse med

politiske beslutningsprocesser

 Nye konkurrenter

 Nye, substituerende produkter

 Uforudsigelighed i markedet

 Usikker fremtid om Dankortet

32
Nets Holding A/S’ årsrapport 2012, side 4 og 7
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Der er i litteraturen defineret forskellige måder, hvorpå man kan inddrage føromtalte forhold i

værdiansættelsen. Formålet er at operationalisere de kvalitative data og gøre dem kvantitative

således at de kan anvendes ved beregningen af casevirksomhedens værdi.33 Jeg har i det følgende

valgt at tage udgangspunkt i de seks hovedområder: Konkurrencefordelsperioden, salgets

vækstrate, overskudsgrad, effektiv skatteprocent, kernenettodriftsaktiver og kapitalomkostninger.

De ikke-finansielle vækstdrivere operationaliseres ved at vurdere dem enkeltvist i forhold til en

eller flere af ovenstående seks hovedgrupper – herunder at vurdere, hvorvidt de har positiv eller

negativ indvirkning på de seks finansielle hovedområder (+ eller -). Tallene i parentes refererer til

hhv. interne forhold (1), brancheforhold (2) og omverdensforhold (3):

1. Konkurrencefordelsperiode

 Stort knowhow (1+)

 Teknologi og udvikling (2+)

 Produktudvikling (1+)

 Markedsleder (1+)

 Uforudsigelighed i markedet (2-)

 Voksende og attraktivt marked (2+)

2. Salgets vækstrate

 Klar vækststrategi (1+)

 Uklar konkurrencestrategi (1-)

 Stordriftsfordele (1+)

 Ændret forbrugeradfærd (3-)

3. Overskudsgrad

 Nye konkurrenter (2-)

 Substituerende produkter (2-)

 Mange politiske interesser (3-)

4. Effektiv skatteprocent

 Faldende skatteprocent i Danmark fra 25% til 22% i 2016 (3+)

 Forventede udvidelser i fx Baltikum, hvor selskabsskatten typisk er 15-20% (1+)

33
Sørensen, side 81
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5. Kernenettodriftsaktiver

 Faldende omsætningshastighed på aktiverne ifm. horisontal integration (1+)

 Usikkerhed fremtid om Dankortet (3-)

6. Kapitalomkostninger

 Solid finansiel position (1+)

 Forventet stigende renteniveau (3-)

Konkurrencefordelsperioden

Konkurrencefordelsperioden fastsættes til ti år. Dette skyldes primært den teknologiske og

sociokulturelle udvikling i casevirksomhedens og branchens primære forretningsområder. Som

nævnt i PEST-modellen er der stor usikkerhed om udviklingen og derfor vil det være for svært at

opstille forudsætningen for konkurrencefordelsperioden ud over en tiårig periode fra et evt. køb.

Derudover fastsættes konkurrencefordelsperioden til ti år, da interesserede købere typisk vil

omfatte kapitalfonde eller pensionskasser, der som udgangspunkt ikke beholder virksomheder i

mere end syv til ti år. Derfor udarbejdes der typisk femårsplaner med klart definerede mål om

regnskaber og nøgletal, hvorefter virksomheden videresælges.

Salgets vækstrate

Salgets vækstrate vil først og fremmest blive afgjort af strategi og markedsposition. Nets

nuværende position som markedsleder med monopol på flere store forretningsområder har givet

fundamentet for fortsat vækst i salget – herunder især servicering af større, internationale kunder.

Derudover vil en klar vækststrategi om fortsat produktudvikling og opkøb på nærmarkederne

bidrage til vækst i omsætning og indtjening. Efterspørgslen efter Nets’ produkter afhænger dog i

høj grad også af forbrugernes adfærd og af i hvor høj grad branchen tilpasser sig efterspørgslen og

markedsudviklingen. Dette hænger naturligvis tæt sammen med overskudsgraden jf. nedenfor.

Overskudsgrad

Som tidligere omtalt, så eksisterer der en monopollignende konkurrencesituation på markedet for

betalingsløsninger på koncernens primære markeder, Danmark og Norge. Derfor afhænger Nets’

overskudsgrad i stort omfang af, hvorvidt man er i stand til at holde nye konkurrenter fra at

etablere sig på markedet – herunder også om nye, substituerende produkter får mulighed for at

trænge ind på markedet. Det er min vurdering, at markedet inden for få år vil opleve at stadigt
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større pres fra især nye konkurrenter, men også fra alternative produkter. Endelig betyder Nets

position som central infrastrukturvirksomhed i Danmark og Norge, at der altid vil være en stor

offentlig og politisk interesse. Så længe Nets skal varetage omfattende opgaver for offentlige

myndigheder, så vil der være et pres for at holde priserne nede på de leverede ydelser. Det er

således min vurdering, at overskudsgraden vil være stabil til svagt faldende i

konkurrencefordelsperioden.

Effektiv skatteprocent

Folketinget vedtog den 27. juni 2013 gradvist at nedsætte selskabsskatteprocenten fra 25% til 22%

fra 2014 til 2016.34 Norge og Finland har fra januar 2014 også sænket selskabsskatten fra hhv. 28%

til 27% og fra 24,5% til 20% ligesom en lang række andre nordeuropæiske lande har vedtaget

sænkninger af selskabsskatten, herunder Storbritannien og Sverige.35 Folketingets lovændring har

således en direkte positiv effekt på indtjeningen for alle danske virksomheder. For Nets er det

endvidere væsentligt, at selskabsskatten sænkes i såvel Norge som i Finland. Selskabsskatten er

normalt ikke et instrument, der i den grad anvendes på europæisk plan, men der tegne sig et

billede af, at flere europæiske stater ønsker at skabe bedre forhold for virksomheder, herunder

bedre muligheder for at skabe arbejdspladser. Der har gennem de seneste fem år været fortsat

fokus på de enkelte europæiske landes niveau for selskabsskat, da det efterhånden er en udbredt

opfattelse blandt politikere og virksomheder, at nabolande ofte konkurrerer om at tiltrække

virksomheder og arbejdsplader.36 Derfor er det også min vurdering, at man i Europa på kort sigt –

og måske op til 5 år – vil forsøge at holde selskabsskatterne nede eller måske endda sænke dem

endnu mere.

Kerne nettodriftsaktiver

En forholdsvis stor del af Nets’ forretning består af formidling af pengetransaktioner. Dette stiller

krav til en stor likviditet – det forklarer også den forholdsmæssigt store mængde af likvider i

balancen. Modsat traditionelle handels- og servicevirksomheder vil en stor del af denne likviditet

være driftslikviditet, da likviderne her indgår i driften af virksomheden. Da Nets også består af

34
Folketinget, L 218 2012-13: Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v.,

kulbrinteskatteloven og forskellige andre love.
35

http://www.business.dk/global/norge-saenker-selskabsskatten og
http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/254523/finland_springer_ind_i_kaploeb_om_selskabsskat.html
36

http://da.tradingeconomics.com/country-list/corporate-tax-rate
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andre forretningsområder, har jeg vurderet, at 95% af likviditeten skal indgå som et driftsaktiv.

Dette er vurderet på baggrund af omsætningssammensætningen, hvor forretningsområderne

Merchant Solutions samt produktgrupperne NEM-ID og e-Boks skønsmæssigt er trukket fra. For

disse forretningsområder er driftskapitalen som almindelige service- eller handelsvirksomheder på

1%, mens driftslikviditeten for de øvrige forretningsområder vurderes af udgøre over 95%.

Skønsmæssigt ligger driftslikviditeten derfor på 90-98% af den samlede likviditet. Dette

underbygges ligeledes med, at en virksomhed af Nets’ størrelse (2.600 ansatte) skal bruge en

væsentlig mindre driftskapital end likviderne i balancen. Dette har i høj grad betydning for,

hvordan kernedriftsaktiverne vurderes – herunder også driftsaktivernes omsætningshastighed.

Som udgangspunkt er faldet i aktivernes omsætningshastighed et led i den positive udvikling mod

en differentieringsstrategi med højere overskudsgrad. Dette behandles yderligere i

regnskabsanalysen.

Kapitalomkostninger

Som det ses af Nets Holding A/S’ årsrapporter for de seneste fem år, så har koncernen haft

nettooverskud på de finansielle poster. Årsagen hertil skal sandsynligvis findes i clearingsdebitorer

og -kreditorer samt tilgodehavender fra kortholdere og gæld til kortindløsningssteder. Dette er

igangværende pengestrømme, som Nets typisk formidler fra forbrugere til forretninger, hvor

pengene overføres via Nets, som har pengene 1-2 dage inden de føres videre til modtager. Med

mange korttransaktioner hver dag har dette en væsentlig indflydelse på Nets’ likviditet og dermed

renteindtægterne. Denne specielle forretningsform betyder således, at en rentestigning vil have

væsentlig indflydelse på Nets’ renteindtægter, som udgør en ikke uvæsentlig del af forretningen.

En generel rentestigning vil dog også øge investorernes afkastkrav, og Nets vil blive mødt med krav

om højere overskud. Muligheden for opkøb er ligeledes afhængig af renten. Den Europæiske

Centralbanks toneangivende rente er fortsat 0,25%, og Nationalbankens diskonto er 0,0%, hvilket

er meget lavt.37 Det er derfor forventeligt at renten indenfor de næste fem år vil stige, og dette

forventes at have en negativ effekt på virksomhedernes låne- og investeringsmuligheder samtidig

med at investorerne vil øge deres afkastkrav.

37
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/minfo.nsf/side/Officielle_Rentesatser!OpenDocument og

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/278201/ecb_fastholder_rekordlav_rente.html
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Endvidere er det væsentligt at bemærke, at Nets Holding A/S næsten ikke har rentebærende gæld.

Som tidligere nævnt købte man i 2012 finske Luottokunta OY, og af regnskabet ses det, at der for

første gang i de seneste fem år er optaget reelle lån. Af pengestrømsopgørelsen fremgår det

endvidere, at købet er delvist finansieret ved salg af værdipapirer. Lånene, der reelt udgør en

meget lille del af de samlede passiver, er fortsat den eneste rentebærende gæld eftersom en stor

del af passiverne er clearingskreditorer og gæld til indløsningssteder, der afvikles løbende og er

uden renter. Spørgsmålet er derfor om en ændring af kapitalstrukturen – evt. med en større andel

af rentebærende fremmedkapital vil have en væsentlig indflydelse på Nets kapitalomkostninger.

Da investorerne vil forlange et højere afkast end den generelle udlånsrenten, kan det være en

fordel at optage fremmed gæld til opkøb og investeringer. Herunder skal der selvfølgelig tages

hensyn til, at Nets er en central infrastrukturvirksomhed, hvor soliditetsgraden vil være et

væsentligt nøgletal. Det er min vurdering, at Nets’ planer om fortsat ekspansion og vækst i høj

grad skal finansieres af fremmedkapital og kapitalomkostningerne vil stige som følge af ændret

kapitalstruktur med øget rentebærende gæld. Derfor vil kapitalomkostningerne og dermed

WACC’en også stige over de kommende år.

Formålet med den strategiske analyse var først og fremmest at finde de ikke-finansielle

vækstdrivere, som forventes at have indflydelse på Nets fremtidige indtjeningsmuligheder. Jeg har

i analysen behandlet såvel interne og eksterne forhold og har med analysen og ovenstående

konklusion besvaret problemformuleringens delspørgsmål 1 og 2. I budgetteringen vil jeg forsøge

at koble de fundne faktorer sammen med regnskabsanalysen konklusioner, der på denne måde vil

indgå i den endelige værdiansættelse af koncernen.

5. Regnskabsanalyse

Formålet med denne del af opgaven er at besvare problemformuleringens delspørgsmål 3 samt

berøre delspørgsmål 4, herunder bl.a. analysere den historiske udvikling i den finansielle

rapportering. Regnskabsanalysen skal sammen med den strategiske analyse danne grundlag for

budgetteringen i forbindelse med værdiansættelsen. I den strategiske del analyserede jeg de

kvalitative data om casevirksomheden og dens omverden. I regnskabsanalysen vil jeg med

udgangspunkt i årsrapporterne for 2009-2013 analysere Nets Holding A/S’ finansielle resultater

over de seneste fem år. Herunder skal de finansielle opgørelser reformuleres og analyseres i en



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Nets Holding A/S

35
Rasmus Pedersen

Hovedopgave, HD (Regnskab og økonomistyring)

rentabilitetsanalyse, der skal danne grundlag for budgetteringen, som anvendes i

værdiansættelsen af koncernen. Det er væsentligt her at fremhæve, at Nets Holding A/S ændrede

regnskabspraksis i 2013 og aflægger nu regnskab efter IFRS. Sammenligningstallene for 2012 er

tilpasset, men enkelte data for 2011 og før er ikke tilgængelige.38 Derudover har opkøbet af finske

Luottokunta haft en væsentlig indflydelse på især balancen i 2012 og 2013.

5.1 Reformulering af regnskabet

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i reformuleringer af egenkapitalopgørelsen, balancen og

resultatopgørelsen i perioden 2009-2013.

5.1.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen

Formålet med reformulering af egenkapitalopgørelsen er primært at bearbejde opgørelsen så den

bliver mere simpel og nemmere at læse og endvidere tydeliggøre koncernens totalindkomst og

transaktioner med ejerne. Beregningen af egenkapitalens forrentning i forhold til totalindkomsten

giver det mest retvisende billede af ejernes afkast. Totalindkomsten er dermed udtryk for årets

resultat korrigeret for alle værdiændringer, der har været ført over egenkapitalen. Ved

reformulering af egenkapitalopgørelsen vil man normalt også identificere såkaldte dirty-surplus

poster – altså poster der normalt er værditilvækst eller -forringelse i et regnskabsår, men som ikke

føres i resultatopgørelsen. I stedet føres disse direkte på egenkapitalen. Som det ses af

reformuleringen nedenfor, så er Nets Holding A/S’ egenkapitalopgørelse forholdsvist simpel og

indeholder kun få af disse dirty-surplus poster. I nedenstående reformulerede

egenkapitalopgørelse udgøres dirty-surplus posterne primært af valutakursreguleringer på

udenlandske datterselskaber.

38
Nets Holding A/S’ årsrapport 2013, side 33
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Mio. DKK: 2013 2012 2011 2010 2009

Primo saldo (1. januar) 2.334 2.071 1.842 1.861 1.448

Transaktioner med ejere
Udloddet udbytte -498 -498 -400 -600 -440
Køb af egne aktier 0 0 0 0 0
Salg af egne aktier 0 0 0 0 0
Transaktioner med ejere, i alt -498 -498 -400 -600 -440

Totalindkomst
Årets resultat 613 698 621 533 751
Valutakursregulering, tilknyttede udenlandske selskaber -148 64 8 56 89
Øvrig nettoindkomst indregnet direkte på EK -9 -1 0 -8 13
Totalindkomst (uden minoriteter) 456 761 629 581 853

Ultimo saldo (uden minoriteter) 2.292 2.334 2.071 1.842 1.861

Reformuleret egenkapitalopgørelse, Nets Holding A/S. Kilde: Egen tilvirkning

Egenkapitalopgørelserne, som har været anvendt til reformuleringen, fremgår af bilag 1.

Totalindkomsten er således årets nettooverskud og anden totalindkomst, herunder de omtalte

valutakursreguleringer. Reformuleringen viser således også, at der igennem de seneste fem år er

udbetalt udbytter til ejerne på ca. 400-600 mio. DKK pr. år.

5.1.2 Reformulering af balancen

Formålet med en reformulering af balancen er at opdele aktiver og gæld i henholdsvis driftsaktiver

og finansielle aktiver samt driftsforpligtelser og finansielle forpligtelser. Driftsaktiver og

driftsforpligtelser er aktiver og gæld, der vedrører selve driften og finansielle aktiver og

forpligtelser vedrører finansieringen af driften. Nedenfor er et sammendrag af den reformulerede

balance vist. Reformuleringen er foretaget med udgangspunkt i de officielle årsrapporter fra 2009-

2013, jf. også bilag 2.
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DKK mio. 2013 2012 2011 2010 2009

Driftsaktiver 11.610 12.292 6.172 5.783 5.992

Driftsforpligtelser 7.954 8.845 4.641 4.286 4.242

Nettodriftsaktiver 3.656 3.447 1.531 1.497 1.750

Finansielle forpligtelser 1.468 1.201 0 16 268

Finansielle aktiver 119 88 540 361 379

Nettofinansielle forpligtelser 1.349 1.113 -540 -345 -111

Nettoaktiver 2.307 2.334 2.071 1.842 1.861

Minoritetsandele 15 0 0 0 0

EK 2.292 2.334 2.071 1.842 1.861

Reformuleret balance (sammendrag), Nets Holding A/S. Kilde: Egen tilvirkning

Hele den reformulerede balance er desuden vist i bilag 3. Jeg vil i denne sammenhæng fremhæve

driftslikviditeten. Som beskrevet under afsnittet om kernenettodriftsaktiver under

operationaliseringen af de ikke-finansielle vækstdrivere er likviderne sværere at klassificere eller

opdele i driftsaktiver og finansielle aktiver end i traditionelle service- eller handelsvirksomheder.

Som nævnt skyldes dette, at en stor del af Nets’ kerneforretning er formidling af

pengetransaktioner, hvorfor der vil være en unaturlig stor likvidbeholdning i selskabet. Ud fra et

forsigtighedsprincip og en skønsmæssig vurdering har jeg fastsat driftslikviderne til 95% af de

samlede likvider. Som det fremgår af bilag 3 udgør den finansielle del af likviderne således omkring

100 mio. kr. I en række virksomheder ses det også, at likvidbeholdningen er negativ – altså at

driften finansieres af banklån eller kassekreditter. Nets Holding A/S har dog leveret pæne

overskud de seneste fem år, og har alle årene genereret positivt cash-flow fra driften. På denne

baggrund vurderer jeg også, at likviditeten skal være positiv og at ca. 5% af likviditeten udgør den

finansielle likviditet i den reformulerede balance.

5.1.3 Reformulering af resultatopgørelsen

Akkurat som reformuleringen af balancen, opdeler reformuleringen af resultatopgørelsen også

posterne i drifts- og finansieringsaktiviteter. Resultatet for perioden opdeles således i

driftsoverskud fra salg før skat, andet driftsoverskud før skat og finansielle poster før skat. Disse

kan dog ikke nødvendigvis sidestilles med balancens kernedriftsaktiver, ikke-kernedriftsaktiver og

finansielle aktiver. Ligesom ved reformuleringen af balancen har jeg vurderet, at en stor del af



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Nets Holding A/S

38
Rasmus Pedersen

Hovedopgave, HD (Regnskab og økonomistyring)

indtægterne fra likviderne (renteindtægter) må henføres til driften. Hovedårsagen til dette vil jeg

gennemgå senere, når jeg analyserer den finansielle gearing og SPREAD. De meget store

renteindtægter giver meget store nettofinansielle indtægter. Jeg har valgt at allokere 95% af

renteindtægterne til driften ud fra argumentet om, at renteindtægterne er en positiv sideeffekt af

driften. Et andet argument for denne allokering er, at det giver et bedre sammenligningsgrundlag i

forhold til andre mulige investeringsobjekter. Samtidig skal det nævnes, at der indtil 2011 har

været en større beholdning af værdipapirer, der i den reformulerede balance er klassificeret som

finansielle aktiver. Derfor har en del af de finansielle indtægter indtil 2011 bestået af indtægter fra

værdipapirer. Jeg har skønsmæssigt estimeret, at ca. 40% af de finansielle indtægter indtil 2011

bestod af afkast værdipapirer og ikke-driftslikviditet. 60% af de finansielle indtægter for denne

periode er således allokeret til driftsindtægter.

Mio. DKK. 2013 2012 2011 2010 2009

Bruttoavance 5.570 4.880 5.562 5.110 4.648

Driftsoverskud fra salg efter skat 591 520 474 512 597

Andet driftsoverskud efter skat 66 172 108 48 145

Samlet driftsoverskud efter skat 657 692 581 560 742

Netto fianansielle omkostninger efter skat -60 -1 40 -35 22

Totalindkomst for koncern 597 691 621 525 764

Minoritetsomkostninger 0 0 0 0 0

Nets A/S andel Totalindkomst 597 691 621 525 764

Reformuleret resultatopgørelse (sammendrag), Nets Holding A/S. Kilde: Egen tilvirkning

For at kunne give det mest korrekte billede af driften og de finansielle poster, bliver skatten

allokeret, da både driftsaktiviteterne og de finansielle aktiviteter beskattes. Reformuleringen er

udarbejdet med udgangspunkt i den officielle resultatopgørelse, der fremgår af bilag 4. Hele den

reformulerede resultatopgørelse fremgår af bilag 5.

5.2 Rentabilitetsanalyse

I rentabilitetsanalysen vil jeg tage udgangspunkt i den udvidede Dupont-model og de ovenfor

reformulerede finansielle opgørelser. Analysens formål er at dekomponere egenkapitalens

forrentning (ROE) for at finde ud af, hvor påvirkningen er størst. ROE afhænger dels af
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driftsaktivitetens værdidrivere, altså afkastet på nettodriftsaktiver (ROIC) og dels af

finansieringsaktiviteten, som analyseres ved hjælp af den finansielle gearing (FGEAR) og SPREAD.

Som det illustreres i modellen nedenfor, så afhænger ROIC igen af overskudsgraden og aktivernes

omsætningshastighed. ROIC måler altså i hvilken grad en virksomhed er i stand til at udnytte sine

ressourcer (aktiver).

individuelle

rentedrivere
Niveau 3

Niveau 1

OG AOH r

Overskudsgrad

DO

Salg

Aktivernes omsæt-

ningshastighed

Salg

NDA

Rente

NFO

NFF
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Afkast på

nettodriftsaktiver

DO

NDA
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DOsalg
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Overskudsgrad

(andet)

DOandet

Salg

ROE

Egenkapital-

forrentning

ROIC + (FGEAR x

SPREAD)

ROIC FGEAR SPREAD

Den udvidede DuPont-model, kilde: Sørensen, s. 255

Der findes mange forskellige måder at illustrere sammenhængen mellem de forskellige nøgletal

ligesom der findes der en del forskellige fortolkninger af Dupont-modellen. Jeg har valgt at opdele

den finansielle del (højre del) af modellen op i FGEAR og SPREAD, da de begge indgår i

beregningen af ROE. Derudover har jeg under SPREAD tilføjet r (renten), da SPREAD afhænger af

denne.

Jeg vil dog indledningsvist kommentere omsætningen og udviklingen over de seneste fem

regnskabsår. Omsætningen er som bekendt den grundlæggende faktor for indtjeningen.

Værdiansættelsen afhænger først og fremmest af indtjeningen, men udviklingen i omsætningen
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giver endvidere en indikation af markedet og potentialet i virksomheden. Her nedenfor er vist

opgørelse over omsætning og væksten:

2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsætning (mio. DKK.) 6.727 5.962 5.562 5.110 4.648

Salgsvækst 12,8% 7,2% 8,8% 9,9% 6,1%

Omsætning og salgsvækst, kilde: Egen tilvirkning

Udviklingen viser en pæn vækst, der overordnet set må vurderes positiv. Derudover er udviklingen

i tråd med min strategiske analyse, som viste en generel vækst i markedet og samtidig

konkluderede, at koncernen opererer i en branche med mange muligheder.

Jeg vil i det følgende dekomponere alle elementerne i modellen for at finde de finansielle drivere,

som skaber overskud i Nets Holding A/S. Derudover skal dekomponeringen danne grundlag for

den senere budgettering.

5.2.1 Egenkapitalens forrentning

Det første element i pyramiden er egenkapitalens forrentning (ROE), som viser koncernens evne til

at generere afkast til ejerne. ROE er et af de vigtigste nøgletal, da det i høj grad viser, hvordan

ejerne belønnes for deres investering og risikovillighed. Dermed kan ROE også anvendes til

sammenligningsformål for potentielle investorer og indgår således som et væsentligt element i

værdiansættelsen af en virksomhed. Udover den i modellen viste formel kan ROE beregnes

således:39

ܧܱܴ =
ܽݐܶ ݈݅݊݀ ݉݇ ݐݏ

ܭܧ.ݏ݊ܩ
���� ����ܴ ܧܱ = +ܥܫܱܴ ܴܣܧܩܨ) ∗ ܵܲ (ܦܣܧܴ

Jeg har i det følgende valgt at se bort fra minoritetsinteresser, da der først i 2013 er

minoritetsinteresser i koncernen. Derudover udgør minoriteterne en meget lille del af koncernens

balance – ca. 0,5% af egenkapitalen udgøres af minoritetsinteresser. Med udgangspunkt i den

reformulerede egenkapitalopgørelse og den reformulerede resultatopgørelse er ROE for årene

2010-2013 beregnet nedenfor.

39
Sørensen, side 254
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2013 2012 2011 2010

ROE 25,8% 31,4% 31,7% 28,4%

Egenkapitalens forrentning (ROE), kilde: Egen tilvirkning

Som det ses af tabellen, så er egenkapitalens forrentning mellem ca. 26% og 32% om året over de

seneste fire år. Det gennemsnitlige afkast over årene er på ca. 29%. Hvorvidt afkastet er godt eller

mindre godt er et relativt begreb, men med udgangspunkt i et gennemsnitligt obligationsmarked

(afkast på 0,5 - 8% pr. år) eller aktiemarked (op til ca. 25% pr. år) må afkastet anses for relativt

godt.40 Der er i denne smalle sammenligning dog ikke taget hensyn til bl.a. muligheden for at

sprede risikoen ved almindelige investeringer i obligationer og aktier. Uanset resultatet af mulige

alternative investeringer og benchmarks, så indikerer niveauet for ROE dog, at afkastet på

nettodriftsaktiverne (NDA) har været relativt godt.

Jeg har i det følgende valgt at opdele min analyse i overensstemmelse med de ”to ben” i Dupont-

modellen. Herunder vil jeg først gennemgå afkastet på nettodriftsaktiverne og de underliggende

beregninger og nøgletal såsom overskudsgrad (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH)

samt deres indbyrdes sammenhæng. Efterfølgende vil jeg analysere den finansielle del af

modellen, herunder den finansielle gearing (FGEAR) og SPREAD samt vurdere rentens betydning i

beregningerne.

5.2.2 Afkast på nettodriftsaktiver (ROIC)

Afkastningsgraden på aktiverne beregnes på baggrund af driftsoverskuddet set i forhold til de

samlede nettoaktiver. Til beregningen anvendes derfor det fundne driftsoverskud (DO) fra den

reformulerede resultatopgørelse og de fundne nettodriftsaktiver (NDA) fra den reformulerede

balance og beregnes således:41

ܥܫܱܴ =
ܱܦ

ܣܦܰ.ݏ݊ܩ

Afkastet på nettodriftsaktiverne udtrykker, hvor stor en del af den samlede investering i driften,

altså nettodriftsaktiverne, der forrentes til reelt overskud. Hvis ROE overstiger ROIC vil det betyde,

at virksomheden tjener penge på fremmedkapitalen, som er anvendt til at finansiere driften.

Nedenfor er beregningen af ROIC for 2010-2013:

40
Investeringsforeningsrådet, afkastanalyse 2012 (januar 2013)

41
Sørensen, side 256
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2013 2012 2011 2010

ROIC 18,5% 27,8% 38,4% 34,5%

Afkast på nettodriftsaktiver (ROIC), kilde: Egen tilvirkning

Som det fremgår af tabellen, så er ROIC efter 2011 faldende. Dette skyldes primært opkøbet af

finske Luottokunta, hvor nettodriftsaktiverne efter opkøbet steg markant, mens egenkapitalen

forblev forholdsvist uændret. Dette hænger også sammen med, at man i forbindelse med købet

optog lån og at man således i højere grad tjener penge på fremmedkapitalen.

Nedenfor vil jeg gennemgå de to komponenter, der indgår i ROIC: Overskudsgrad (OG) og

aktivernes omsætningshastighed (AOH).

Overskudgrad (OG)

Overskudsgraden er et udtryk for indtjeningen i forhold til salget – altså hvor stor en anden af

omsætningen der går til indtjening. Overskudsgraden opgøres således:42

ܩܱ =
ܱܦ

ܵܽ ݈݃

Salget er her sammenligneligt med nettoomsætningen. Driftsoverskuddet (OG) opgøres som

driftsoverskud fra salg efter skat, dvs. det samlede driftsoverskud inkl. overskud fra finansielle

poster. Overskudsgraden fra de seneste fire år er vist herunder:

2013 2012 2011 2010

OG 13,1% 12,4% 13,4% 14,1%

Overskudsgrad fra salg før skat (OG), kilde: Egen tilvirkning

Som tidligere illustreret i Dupont-modellen kan overskudsgraden opdeles i den del af overskuddet,

der kommer fra driften og den del af overskuddet der kommer fra andre indtægter og finansielle

poster. Nedenfor er overskudsgraderne for hhv. salget, andre poster og finansielle poster

beregnet:

42
Sørensen, side 261



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Nets Holding A/S

43
Rasmus Pedersen

Hovedopgave, HD (Regnskab og økonomistyring)

2013 2012 2011 2010

Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Salgsomkostninger -17,2% -18,1% 0,0% 0,0%

Bruttoavanceprocent 82,8% 81,9% 100,0% 100,0%

Andre eksterne omkostninger -30,7% -30,5% -47,3% -47,6%

Personaleomkostninger -32,3% -33,3% -31,1% -29,1%

Afskrivninger -6,7% -5,6% -8,3% -9,2%

OG salg før skat 13,1% 12,4% 13,4% 14,1%

Skatteomkostninger -4,3% -3,7% -4,8% -4,1%

OG salg (efter skat) 8,8% 8,7% 8,5% 10,0%

OG andre poster (efter skat) -0,2% 0,4% 0,0% 0,0%

OG finansielle poster (efter skat) 0,3% 2,5% 2,6% 0,3%

OG 8,9% 11,6% 11,2% 10,3%

Overskudsgrad (OG), kilde: Egen tilvirkning

Som tidligere bemærket, så har den forholdsvist store beholdning af likvider og værdipapirer en

væsentlig indflydelse på overskudsgraden – i hvert fald før købet af Luottokunta, hvor koncernen

havde meget lav rentebærende gæld og en hel del værdipapirer i beholdning. Overskudgraden fra

selve driften har været forholdsvist stabil omkring 9 %, dog svagt faldene de seneste par år.

Fremadrettet må det, som 2013 beregningerne viser, forventes at langt størstedelen af

overskuddet skal hentes fra driften. Det skal endvidere blot bemærkes, at stigningen i

salgsomkostningerne skyldes en ny klassifikation efter købet af Luottokunta og overgangen til IFRS

fra 2013 (sammenligningstal fra 2012 regnskabet er reklassificeret i 2013 regnskabet, men det har

ikke været muligt at udlede tilsvarende sammenligningstal for 2011 og tidligere jf. årsrapporten

for 2013).

Aktivernes omsætningshastighed (AOH)

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) udtrykker, hvor mange gange aktiverne skaber salg i

forhold til deres egen værdi. Med andre ord udtrykker AOH altså salg pr. investeret krone og

dermed hvor effektiv virksomhedens kapitaltilpasning er. Aktivernes omsætningshastighed

beregnes ved:43

ܪܱܣ =
ܵܽ ݈݃

ܣܦܰ.ݏ݊ܩ
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Dermed vil AOH for perioden 2010-2013 se således ud:

2013 2012 2011 2010

AOH 1,89 2,40 3,67 3,15

Aktivernes omsætningshastighed (AOH), kilde: Egen tilvirkning

Igen ses en ændring i tendensen omkring 2012-2013, hvilket må tilskrives, købet af det finske

datterselskab, der har tilført koncernen flere nettodriftsaktiver. Især fra 2011 til 2012 ses en

markant udvikling, der skyldes, at hele det finske selskab indgår med balancen i 2012 mens kun en

lille del af nettoomsætningen indregnes som periodeforskydning i resultatopgørelsen (resten

indregnes direkte på balancen, da selskabet jo kun har været en del af koncernen i en del af

regnskabsåret 2012).

AOH kan ligesom OG dekomponeres for at finde de individuelle omsætningshastigheder. Herunder

kan den reciprokke værdi af AOH anvendes, 1/AOH. Dette udtrykker, hvor meget kapital, der er

bundet i NDA for at generere én krones salg. Nets Holding A/S har en mindre andel af ikke-

kernedriftsaktiver, og disse bør udelades, da de ikke bidrager til nettoomsætningen. Dermed

opnås et mere præcist mål for den investerede kapital, der anvendes til at generere én krone.

Dette illustreres således:44

ܭ ݊݁ݎ �݁ܰ ܣܦ

ܰ ݉ݐ݁ݐ ݊ݐæݏ ݅݊ ݃
=

ܣܦܰ

ܰ ݉ݐ݁ݐ ݊ݐæݏ ݅݊ ݃
−
݅݇ ݇݁ − ݇݁ ݊ݎ �݁ܰ ܣܦ

ܰ ݉ݐ݁ݐ ݊ݐæݏ ݅݊ ݃

 ↓ 

1

�ேܪܱܣ
=

1

ܪܱܣ
−

1

ି�ேܪܱܣ

Som nævnt udgør ikke-kernedriftsaktiver en forholdsvis lille del af de samlede aktiver, herunder

primært aktiver til salg og jeg har derfor ikke foretaget yderligere i forhold til beregning af

nettokernedriftsaktiver. Nedenfor er den inverse værdi af AOH driverne beregnet:
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2013 2012 2011 2010

1/AOH

Imm. anlægsaktiver 0,28 0,29 0,27 0,33

Mat. anlægsaktiver 0,05 0,06 0,06 0,07

Fin. anlægsaktiver 0,02 0,02 0,02 0,02

Tilgodehavender hos kortholdere 0,23 0,16 0,00 0,00

Clearingsdebitorer 0,61 0,48 0,23 0,21

Andre tilgodehavender 0,24 0,23 0,16 0,17

Driftslikviditet 0,29 0,30 0,31 0,34

Kernedriftsaktiver i alt 1,73 1,54 1,06 1,14

Ikke-kernedriftsaktiver 0,05 0,01 0,01 0,01

Ikke-kernedriftsaktiver i alt 0,05 0,01 0,01 0,01

Leverandør af varer og tjenesteydelser -0,17 -0,12 -0,05 -0,05

Kortindløsningssteder -0,57 -0,57 -0,43 -0,41

Clearingkreditorer -0,37 -0,27 -0,14 -0,14

Forudbetalinger fra kortholdere -0,08 -0,05 0,00 0,00

Andre driftsforpligtelser i alt -0,06 -0,12 -0,19 -0,23

Driftsforpligtelser (DF) i alt -1,25 -1,13 -0,80 -0,83

Netto driftsaktiver (NDA) 0,53 0,42 0,27 0,32

Dekomponering af aktivernes omsætningshastighed (1/AOH), kilde: Egen tilvirkning

Som det ses er pengebindingen i anlægsaktiverne stigende. Hvor der i 2010 samlet var investeret

42 ører i anlægsaktiver for hver tjent krone er der i 2013 investeret 53 ører. Af beregningerne

fremgår det også, at nettoværdien (1/AOH) af clearingsposter, driftslikviditet og gæld til

kortindløsningssteder ligger stabilt fra 0,00 til -0,06, hvilket reelt betyder, at Nets Holding ikke har

bundet penge i deres primære driftsaktiviteter. Dette bør dog ikke alene tolkes som et udtryk for

pengebinding i kernedriften, da disse balanceværdier netop ikke tilhører koncernen – de er blot et

udtryk for igangværende kundetransaktioner. Det væsentligste parameter for måling af denne

værdi er derfor, hvorvidt nettoværdien af disse er stigende eller faldende. En stigende værdi vil

være udtryk for større kundeaktivitet og dermed større omsætning. Da AOH tager udgangspunkt i

balanceposter er det dog væsentligt, at se på udviklingen over længere tid.

Samlet set ser det dog ud til, at der i perioden 2010-2013 er en stigende værdi af 1/AOH for,

hvorfor der samlet set bindes flere penge i aktiver end tidligere. Umiddelbart vil konklusionen
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være, at udviklingen er et resultat af en vækststrategi med opkøb, der er nødvendig for at opnå

stordriftsfordele og teknologisk forspring, som igen er nødvendige for fortsat at generere

fornuftige afkast. Det er dog væsentligt at bemærke, at Nets ikke er en produktionsvirksomhed og

at aktiverne ikke består af materielle anlægsaktiver såsom produktionsmaskiner, anlæg, skibe eller

lignende, men primært af omsætningsaktiver. Da niveauet for AOH og 1/AOH derfor primært

afhænger af eventuelle fremtidige opkøb er det svært at budgettere, og der budgetteres med en

rimelig konstant omsætningshastighed for aktiverne.

Sammenhæng mellem overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed

Det er i langt de fleste brancher påvist, at der er tydelig sammenhæng mellem virksomhedernes

overskudsgrader og deres omsætningshastighed på aktiverne. Teorierne forklarer, at

virksomheder med lave adgangsbarrierer ofte vil være mere konkurrenceintensive og derfor have

lavere overskudsgrader. I disse brancher er udbudsprisen ofte under pres, hvilket resulterer i

omkostningsminimering og reducering af pengebinding i anlægsaktiver. Omvendt vil brancher

med høje adgangsbarrierer ofte kræve store investeringer i anlægsaktiver og dermed lave

omsætningshastigheder. Samtidig kræver de store investeringer også højere overskudgrader for at

fremtidssikre virksomhederne.45 Sammenhængen kan ses illustreret i grafen herunder.

Sammenhæng mellem OG og AOH for udvalgte brancher i Norden. Kilde: Upsidos database,
www.upsido.wordpress.com, maj 2009
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Grafen viser sammenhængen mellem overskudsgrader og aktivernes omsætningshastigheder for

en række nordiske virksomheder over en femårs periode. Som det også ses, er der en række

virksomheder, for hvem det lykkes at opnå både store overskudsgrader og høje

omsætningshastigheder (den grønne firkant).

Ofte hænger forholdet mellem AOH/OG også sammen med strategien. Virksomheder med høje

overskudsgrader og lave omsætningshastigheder må forventes at anvende en

differentieringsstrategi jf. gennemgangen af Michael Porters generiske strategier i kapitel 4.

Virksomheder, der søger lavere overskudsgrader og højere omsætningshastigheder for aktiverne

vil typisk anvende omkostningsminimering som konkurrencestrategi.

For at underbygge teorien om Nets Holding A/S konkurrencestrategi har jeg udarbejdet

tilsvarende oversigt for perioden 2005-2013. Som det ses af nedenstående graf, er der også en vis

sammenhæng mellem de to parametre.

Sammenhæng mellem aktivernes omsætningshastighed og overskudsgraden i Nets Holding A/S 2006-2013. Kilde: Egen
tilvirkning

Når der tages højde for såkaldte statiske ”outliers”, så tegner der sig et billede af en virksomhed

med en stabil overskudsgrad, der samtidig ligger indenfor den tidligere omtalte grønne firkant,
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hvor der opnås en pæn overskudsgrad og samtidig varierer aktivernes omsætningshastighed

meget. Dette tyder enten på en meget konstant overskudsgrad eller en overskudsgrad, som i stor

grad er uafhængig af aktivernes omsætningshastighed. Koncernen ligger dog i den nederste del af

firkanten, hvilket hælder mod en omkostningslederstrategi, hvilket netop også er den strategi,

som i høj grad har været mulig at følge pga. stordriftsfordele jf. den strategiske analyse i kapitel 4.

Samtidig viser ovenstående også, at et fremtidigt skift til differentieringsstrategi, som min

strategiske analyse foreslår, bestemt er muligt. Formålet med dette skift skal især medføre en øget

overskudsgrad, som på kort sigt forventes at stige. Aktivernes omsætningshastighed ved et evt.

strategiskifte forventes således nogenlunde uændret.

5.2.3 Finansiel gearing (FGEAR) og SPREAD

De øvrige faktorer, der udover ROIC påvirker ROE, er vist i Dupont-pyramidens højre halvdel. ROIC

viste som nævnt afkastet af den investerede kapital. For at finde egenkapitalforrentningen skal

omkostningerne ved investeringerne fratrækkes – disse omkostninger er netop udtrykt i den

finansielle gearing og SPREAD.

Finansiel Gearing (FGEAR)

Den finansielle gearing (FGEAR) er et udtryk for forholdet mellem nettofinansielle forpligtelser

(NFF) og egenkapitalen (EK) og illustreres således:46

ܴܣܧܩܨ =
ܨܨܰ

ܭܧ

Der er anvendt gennemsnitsværdier og der er ligeledes ikke taget hensyn til minoritetsinteresser,

da de vurderes at udgøre en uvæsentlig del af nettoaktiverne. Den finansielle gearing udtrykker

således i hvor høj grad aktiverne finansieres af egenkapital. En lav værdi udtrykker en stor grad af

finansiering via egenkapitalen. For Nets Holding A/S ser den finansielle gearing således ud:

2013 2012 2011 2010

FGEAR 0,5306 0,1302 -0,2261 -0,1232

Finansiel gearing (FGEAR), kilde: Egen tilvirkning
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Den finansielle gearing var i 2010-2011 negativ, hvilket skyldtes at koncernen havde

nettofinansielle aktiver i stedet for nettofinansielle forpligtelser. Den finansielle gearing er øget

som følge af bl.a. opkøb med låneoptag og salg af værdipapirer til følge.

SPREAD

SPREAD udgøres af ROIC fratrukket renten (r). Renten er udtryk for koncernens

finansieringsomkostninger – altså prisen på de finansielle forpligtelser, der beregnes:47

=ݎ
ܱܨܰ

ܨܨܰ

NFO er de nettofinansielle omkostninger, altså omkostninger afholdt til renter, set i forhold til de

netto finansielle forpligtelser (NFF). Beregningen af koncernens rente over de seneste fire år ser

således ud:

2013 2012 2011 2010

Rente (r) 4,90% 0,43% 8,95% -15,32%

Rente (r), kilde: Egen tilvirkning

Renten er således meget svingende og er først og fremmest et resultat af reformuleringerne,

herunder allokering af de finansielle indtægter og likviderne. Som nævnt under reformuleringerne

af balancen og resultatopgørelsen, så er disse allokeringer foretaget ud fra en række skøn. Uanset

disse skøn ses der en tendens med en stigning siden 2010. På trods af allokeringerne har

koncernen i 2010 og 2011 nettofinansielle aktiver og den ”negative rente” i 2010 er således udtryk

for et afkast på 35 mio. DKK. på disse aktiver – eller RONFA (Return On Net Financial Assets).

Fremadrettet forventes det at renten vil være positiv og at koncernen således har

nettoomkostninger ved finansiering af driften. Renten forventes ligeledes af stige, jf. også min

analyse af kapitalomkostningernes udvikling under den strategiske analyse.

SPREAD er først og fremmest et udtryk for, hvor rentabelt det er for virksomheden, at være

finansieret af fremmedkapital. Hvis SPREAD er positiv, vil det være en fordel at finansiere driften

gennem fremmedkapital mens et negativt SPREAD indikerer, at en højere grad af egenfinansiering

er nødvendig.
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2013 2012 2011 2010

SPREAD 13,61% 27,38% 29,45% 49,81%

SPREAD, kilde: Egen tilvirkning

Som det ses, har SPREAD været meget højt, men dog lidt faldende – primært som følge af

faldende ROIC. Dermed har det også givet god mening at finansiere opkøbet af Luottokunta med

lån. SPREAD er stadig positivt, hvilket betyder, at afkastet fra driften (ROIC) er større end de

finansielle omkostninger (renten).

5.3 Konklusion på regnskabsanalysen

Formålet med regnskabsanalysen var primært at besvare problemformuleringens delspørgsmål 3.

Indledningsvist viste regnskabsanalysen, at der historisk set er en fornuftig udvikling i

omsætningen og i markedet. Der er fornuftig fremgang i salget og derudover viste analysen af

ROE, at overskudsgraden før skat har ligget stabilt mellem ca. 12% og 14% de seneste fem år.

Efter en dybere analyse af de underliggende faktorer ved hjælp af bl.a. Dupont-pyramiden fandt

jeg, at aktivernes omsætningshastighed er af relativ lille betydning for Nets Holding A/S, da

virksomhedens største driftsaktiver er kortfristede eller immaterielle. I forhold til andre

investeringsobjekter med store anlægsaktiver er der derfor ikke umiddelbart den omvendt

proportionale sammenhæng mellem udviklingen i aktivernes omsætningshastighed og udviklingen

i overskudgraden. Koncernen er således ikke afhængig af at skulle opnå lavere

omsætningshastighed på aktiverne for at øge overskudsgraden. Endnu vigtigere er det måske, at

man ikke er afhængig af denne sammenhæng for at fastlægge eller ændre en fremtidig

konkurrencestrategi.

Den finansielle gren af analysen viste, at den finansielle gearing er stigende og SPREAD er

faldende. Den primære årsag til udviklingen i SPREAD er faldende ROIC, men også en svingende

rente har påvirket SPREAD’et. Samlet set er FGEAR x SPREAD steget, hvilket sammen med det

faldende ROIC har betydet, at der i hele perioden har der været en pæn og stabil forrentning af

egenkapitalen.

Det helt store skift i nøgletallene skyldes som tidligere omtalt låneoptagelse for ca. 1 mia. DKK og

frasalg af en række finansielle anlægsaktiver i forbindelse med købet af det finske datterselskab.

Horisontal integration lader til at være en gennemgående vækststrategi og det må forventes, at
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fremtidige opkøb dels skal finansieres gennem egen drift, men i endnu højere grad gennem

tilførsel af fremmedkapital og låneoptagelse i øvrigt.

En væsentlig faktor i budgetteringen er imidlertid renten. Renten har været svingende i

analyseperioden, og det er umiddelbart svært at finde et stabilt niveau for koncernens

kapitalomkostninger. Særligt allokering af likviderne til driftslikviditeten under reformulering af

balancen har givet anledning til en række skøn, der i sidste ende påvirker beregningen af

kapitalomkostninger. Det fundne niveau med et gennemsnit på omkring 4,9% over de seneste tre

år vurderes dog rimeligt som udgangspunkt for en budgettering.

6. Budgettering

I budgetteringen vil jeg bl.a. igennem en sammenfatning af de hidtidige konklusioner forsøge at

besvare problemformuleringens delspørgsmål 4 og 5. Her vil jeg således forsøge at opstille

forventninger til omsætning, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed samt fastsætte

afkastkrav for ejerne og en diskonteringsfaktor, som er væsentlig ved beregningen af

casevirksomhedens værdi. Budgetteringen vil dels tage udgangspunkt i de finansielle drivere

identificeret i regnskabsanalysen og de ikke-finansielle drivere fra den strategiske analyse.

Formålet med budgetteringen er at udarbejde et realistisk proformaregnskab på baggrund af de

fundne finansielle og ikke-finansielle drivere.

6.1 Budgetperioden

Fastlæggelsen af budgetperioden er en central del af budgetteringen og værdiansættelsen af en

virksomhed. Længden af budgetperioden kan fastsættes ud fra en række kriterier, og de kan alle

tale for eller imod en længere budgetperiode. Det primære kriterium for, hvornår budgetperioden

skal slutte og terminalperioden skal starte, er dog når fastlæggelsen af fremtidige nøgletal i

proformaregnskabet bliver konstante, dvs. når:

1) Væksten i salg er konstant,

2) Overskudsgraden er konstant, herunder også at omkostningsudviklingen er konstant,

3) Aktivernes omsætningshastighed er konstant, herunder også at udviklingen i kerne NDA er

konstant,
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4) FGEAR er konstant, herunder af udviklingen i nettofinansielle forpligtelser er konstant.48

Når det skal vurderes, hvornår vækstraten i salget forventes at forblive konstant, er det væsentligt

at analysere den branche, som virksomheden opererer i. Nets opererer i en branche, der

efterhånden kan karakteriseres som moden. Som min strategiske analyse viste, er der dog en stor

udvikling i branchen og den teknologiske udvikling og ændringer i forbrugernes adfærd tyder dog

på, at branchen står over for en række muligheder og udfordringer. Derudover lader det til, at der

i disse år sker i række opkøb i branchen, hvilket taler for en budgetperiode på op til ti år.

Den regnskabsmæssige analyse viste, at overskudsgraden har ligget forholdsvist stabilt de seneste

5-8 år, hvilket taler for en kortere budgetperiode. Der kan dog være flere årsager til den konstante

overskudsgrad. Først og fremmest kan overskudsgraden være et resultat af tilfredshed hos ejerne.

Det kunne antages at være tilfældet jf. også indledningen i denne opgave, hvor jeg har redegjort

for aktionærernes mangeårige ejerskab ligesom Nets de seneste år har bevæget sig længere væk

fra aktionærernes kerneforretning. Den strategiske analyse viste således også, at Nets har en

række væsentlige forretningsområder, hvor man har en konkurrencemæssig fordel alene i kraft af

monopollignende tilstande på markedet. For Dankortet vil denne tilstand foreløbig vare frem til

2020, hvor den nuværende sektoraftale om driften af Dankortet mellem bankerne, Dansk Erhverv

og Nets udløber. Disse fakta kombineret med den forventede teknologiske udvikling bør medføre

en budgetperiode, der ikke overstiger ti år.

Aktivernes omsætningshastighed har vist en faldende tendens, hvilket må vurderes også at være

et udslag af stordriftsfordele som følge af vækst. Dette er også en tendens, som er set hos Nets

over de seneste fem år. Spørgsmålet er dog, om koncernen fortsat forventer at opnå

stordriftsfordele. Med udviklingen i markedet jf. også ovenfor vurderer jeg, at det bliver sværere

at opnå disse fordele, hvilket understøtter argumentet om en kortere budgetperiode.

Samlet set skal budgetperioden altså være lang nok til at sikre, at både overnormale overskud og

overnormal salgsvækst forsvinder. Udgangspunktet for budgetperioden i forbindelse med

værdiansættelsen er således stigende salgsvækst, en stigende overskudsgrad og stabil

omsætningshastighed på aktiverne, men en relativt kort periode med væsentlige

48
Sørensen, side 315
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konkurrencemæssige fordele. På denne baggrund har jeg valgt at fastsætte budgetperioden til ti

år.

6.2 Budgettering af den effektive skatteprocent

Som tidligere nævnt spiller skatteniveauet en ikke uvæsentlig rolle. Dette gælder især i forbindelse

med internationale opkøb. Som tidligere nævnt giver de tidligere års udvikling på skatteområdet

anledning til at vurdere, hvordan skattesatsen vil påvirke de fremtidige afkastniveau til mulig

investor.

2013 2012 2011 2010 2009

Effektiv skatteprocent 32,8% 29,6% 36,2% 28,8% 20,0%

Lovpligtig selskabsskattesats, Denmark 25% 25% 25% 25% 25%

Effektiv skatteprocent og selskabsskattesats, Danmark, kilde: Egen tilvirkning

Jeg vil i vurderingen alene tage højde for selskabsskattesatsen i Danmark, da det er koncernens

primære marked. Med Folketingets beslutning om at sænke selskabsskatten til hhv. 24,5%, 23,5%

og 22% i årene 2014-2016 bør dette indregnes ved budgetteringen. Hvordan selskabsskattesatsen

udvikler sig herefter er svært at sige, da det afhænger af såvel politiske og ideologiske præferencer

hos fremtidige magthavere som af den generelle udvikling i økonomien. Som før nævnt i denne

opgave spiller konkurrencen med nabolandene dog også en væsentlig rolle. Det er derfor min

overordnede vurdering, at selskabsskatteprocent vil holdes på 2016 niveauet (22%) eller måske

sænkes yderligere til 20% over nogle år. I min budgettering har jeg dog valgt at fastholde et

forsigtighedsprincip og har fra 2017 indregnet en lovpligtig selskabsskattesats på 22%.

6.3 Budgettering af salgets vækstrate

Rentabilitetsanalysen viste, at salget er steget pænt over de seneste fem år med en gennemsnitlig

vækst på ca. 9% om året, og væksten har været stigende. I den strategiske analyse var

konklusionen, at især en klar vækststrategi, der ifølge regnskabsanalysen absolut er mulig, samt

fortsatte stordriftsfordele danner grundlag for fortsat øget salg. Ændringer i forbrugeradfærden og

måden, hvorpå forbrugerne handler og overfører penge, kan også have en påvirkning på

omsætningen. Udviklingen i omsætningen afhænger derfor også af de mange nye valg og

muligheder, som forbrugerne får. Det er på denne baggrund min overordnede vurdering, at salget

vil stige de kommende 3-5 år, herunder som følge af mange nye produkter, der hurtigt vil

konsolidere sig til få løsningerne, som det ofte ses med IT baserede løsninger til forbrugere. Efter
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en periode på 3-5 år med overnormale vækstrater vil væksten aftage og finde et niveau, der ligner

de seneste 5-8 års niveau. Derudover forventes det, at koncernen vil søge at erobre flere

markedsandele på deres vækstmarkeder, hvilket også vil bedrage positivt til salgets vækstrate.

6.5 Budgettering af overskudsgrad

Budgetteringen af overskudsgraden vil være angivet efter skat. Overskudsgraden har i hele den

analyserede periode været stabil med en mindre stigning siden 2011. På trods af en eventuel

fremtidig differentieringsstrategi, der som bekendt resulterer i et højere omkostningsniveau, er

det umiddelbart min vurdering, at koncernen vil være i stand til at fastholde niveauet.

Konklusionen fra den strategiske analyse viste imidlertid, at bl.a. truslen fra substituerende

produkter og nye konkurrenter vil presse overskudsgraden i branchen. Samtidig viste

regnskabsanalysen også, at der er gode muligheder for at øge overskudsgraden. Hvis det lykkes at

holde aktivernes omsætningshastighed nede som antaget, og hvis en succesfuld strategi om

differentiering implementeres, så er det således min overordnede vurdering, at overskudsgraden

kan fastholdes eller måske endda øges en smule over de kommende år. På sigt vil den dog falde

mod et lavere, mere stabilt niveau.

6.6 Budgettering af aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed vil her blive vurderet samlet, da der kun er meget få ikke-

kernedriftsaktiver. Der er pr. balancedagen 2013 ikke-kernedriftsaktiver for ca. 500 mio. DKK. som

forventes solgt inden udgangen af 2014. Derudover består ikke-kernedriftsaktiver af kapitalandele

i associerede selskaber. Den voksende omsætning og den stabile overskudsgrad vil samtidig holde

omsætningshastigheden på aktiverne nede. På baggrund af de foretagne analyser forventer jeg, at

AOH og 1/AOH vil forholde sig forholdsvist stabilt over hele budgetperioden. Jeg forventer ikke, at

AOH på noget tidspunkt i perioden vil overstige 2. AOH afhænger naturligvis også at eventuelle

fremtidige opkøb. Som regnskabsanalysen har vist, så kan opkøb påvirke AOH væsentligt. Det

forudsættes derfor også, at der ikke foretages større opkøb i budgetperioden.

6.7 Diskonteringsfaktor.

Diskonteringsfaktoren eller WACC (Weighted Avarage Cost of Capital) har en væsentlig indflydelse

på beregningen af de fremtidige pengestrømme, der ligger til grund for selve værdiansættelsen.

Diskonteringsfaktoren, som jeg vil anvende til at finde værdien af Nets Holding A/S, er sammensat
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af række faktorer, som herunder vil blive gennemgået, bl.a. ejernes afkastkrav, risikofri rente,

risiko og de finansielle forpligtelsers afkastkrav.

6.7.1 Ejernes afkastkrav

Ejernes afkastkrav kan sidestilles med en købers krav til ROE. Det er således et udtryk for, hvad

ejerne vil forlange i afkast af deres investering, herunder også sammenlignet med afkast ved en

alternativ investering. Med udgangspunkt i den såkaldte CAP-model (CAPM – Capital Asset Pricing

Model) kan ejernes afkast krav illustreres således:49

ݎ = ݎ + ݎ൫ܧ]ߚ − [൯ݎ

hvor:

re = ejernes afkastkrav

rf = risikofri rente

β  = systematisk risiko 

E(rm) = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen

E(rm) – rf = markedets risikopræmie

Det er væsentligt, at alle disse faktorer fastsættes så korrekt som muligt for at finde så korrekt en

diskonteringsfaktor som muligt. I de følgende afsnit vil jeg analysere disse faktorer og redegøre for

min egen fastsættelse i forhold til casevirksomheden.

Risikofri rente

Den risikofri rente er udtryk for den helt sikre investering. Den risikofri rente skal medtages ved

beregning af diskonteringsfaktoren, da en mulig investor teoretisk set altid kan investere sine

penge risikofrit og opnå et afkast, der er lig den risikofri rente. Forskellen på afkastkravet og den

risikofri rente er således et udtryk for investors risiko ved at investere i netop denne virksomhed.

Teoretisk set skal den risikofri rente fastsættes for hvert af årene i budgetperioden, da den er lig

med renten på en nulkuponobligation uden risiko for konkurs eller reinvestering. Det er dog

praktisk umuligt at forudsige renten hvert år 5-10 år frem i tiden. I praksis anvendes derfor den 10-

49
Sørensen, side 51
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årige statsobligation. Ved fastsættelse af den risikofri rente har jeg taget et gennemsnit af de

seneste 6 måneders 10-årige statsobligation i Danmark:

MAR '14 FEB '14 JAN '14 DEC '13 NOV '13 OKT '14

Risikofri rente 1,62% 1,63% 1,71% 1,99% 1,74% 1,75%

Risikofri rente, 10-årig dansk statsobligation, oktober 2013-marts 2014, kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik

Gennemsnittet for de seneste 6 måneder anvendes, da det bedst vurderes at ville afspejle den

kommende periode. Som det ses af tabellen ligger renten meget stabil, og gennemsnittet af

perioden er 1,75%. Jeg har i fastsættelsen af den risikofri rente valgt ikke at tage højde for renten

på Nets’ andet store marked, Norge. Renten på den norske 10-årige statsobligation lå i 2013 på

2,6% mens den danske 10-årige statsobligation i samme periode lå på 1,8%. Dels har jeg i den

øvrige del af værdiansættelsen alene taget udgangspunkt i det danske marked, og jeg har ikke

analyseret overskudsgrad m.v. fordelt på de geografiske markeder. Derudover vurderer jeg, at

forskellen på renten på de landes statsobligationer ikke er væsentlig i denne sammenhæng. I de

nævnte rentesatser er der ikke tillagt inflation. For at finde en realistisk, reel risikofri rente bør

inflationen tillægges. Inflationen har de seneste år ligget lavt pga. den lave økonomiske vækst,

men jeg forventer at den vil stige og jeg forventer, at inflation i niveauet 1,5% - 2% er normalt. På

denne baggrund fastsætter jeg inflationen til 1,75% og dermed den reelle risikofri rente til 3,5%.

Systematisk risiko

Risikoen ved en investering kan som regel deles op i to overordnede risici, den systematiske risiko

og den usystematiske risiko. Den usystematiske risiko vedrører virksomhedsspecifikke forhold

såsom strejker, produktionsstop m.v. Investor kan minimere denne risiko ved at sprede sine

investeringer over flere forskellige værdipapirer. I værdiansættelsessammenhæng forudsættes det

således, at investor udover casevirksomheden vil have investeringer i minimum 15-20 andre,

uafhængige porteføljeprodukter.

Den systematiske risiko, også kaldet beta (β), er således et udtryk for den generelle 

markedsbevægelse og kan ikke minimeres eller bortdiversificeres af investor. Som det fremgår af

formlen er β en faktor, der multipliceres med markedets risikopræmie. β fastsættes derfor som en 

positiv værdi større end 0, og hvor 1 er neutralt:
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β = 0 Risikofri investering

0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen

β = 1 Risiko som markedsporteføljen

β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen

Tolkning af Beta, kilde: Sørensen, side 53

For børsnoterede selskaber beregnes β ved at ved at sammenholde afkastet på aktien med selve 

aktiemarkedet. Da Nets-koncernen ikke er børsnoteret er der en række usikkerheder forbundet

med fastsættelse af β. Jeg har derfor valgt at finde β-værdien ud fra en fundamental β samt ud fra 

sammenlignelige virksomheder eller en såkaldt peer group β (sammenlignelighedsmetode), da 

disse metoder også er den mest anvendte i praksis, dog ofte kombineret med erfaring.50

Fundamental β 

For den fundamentale β tages udgangspunkt i tre forskellige faktorer, herunder brancherisiko, 

finansiel risiko og driftsmæssig risiko.51 Brancherisikoen vurderes ud fra konjunkturfølsomhed og

konkurrencesituationen. Da Nets har vist stabile overskud gennem de seneste fem år, er det min

overordnede vurdering at brancherisikoen er middel – herunder også henset til brancheanalysen,

der viste, at konkurrencesituationen i branchen er vurderet som middel.

Den finansielle risiko påvirkes af soliditetsgraden samt hvorvidt gælden er fastforrentet eller

variabelt forrentet. Høj gældsandel og variabelt forrentet gæld vil normalt medføre en højere

risiko. Det er ikke umiddelbart oplyst, hvorvidt gælden er optaget med fastforrentede lån eller

variabelt forrentede lån, men overordnet set er gældsandelen meget lav og på denne baggrund

fastsætter jeg den finansielle risiko til lav.

Den driftsmæssige risiko fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af faste omkostninger,

nøglepersoner og geografisk placering. Normalt vil en høj andel af faste omkostninger,

afhængighed af få nøglepersoner og geografisk placering i udviklingslande medføre en højere

risiko. Omkostningsstrukturen i Nets er ikke kendt, men da en stor del af omkostninger er

personaleomkostninger og da der er meget få materielle anlægsaktiver må andelen af faste

omkostninger vurderes lav. Da selskabet ikke vurderes, at være afhængig af få nøglepersoner og

50
Petersen, Plenborg og Schøler, side 165

51
FSR, 2002
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den geografiske placering er i Nordeuropa må den driftsmæssige risiko ligeledes vurderes lav. Den

overordnede fundamentale β vurderes således lidt under middel.

Peer group β 

Nedenfor ses en række nøgletal for en række sammenlignelige selskaber i Europa. De er alle i

større eller mindre grad engageret på markedet for betalingsløsninger og de tilhører alle

industrigruppen Information Services.

Land ROE ROIC β P/E

Wirecard AG Tyskland 8,39% 49,00% 0,49 42,62

Tessi SA Frankrig 8,73% 135,65% 0,83 12,93

Optimal Payments Plc England 15,49% NA 0,70 53,72

Be Think Solve Execute SpA Italien -7,69% 25,33% 2,25 28,36

DIBS Payment Services AB Sverige 5,64% 60,08% 0,59 37,11

Universe Group plc England 0,09% 21,38% 1,56 15,27

Earthport plc England -114,40% -330,11% 1,17 NA

eCard S.A. Polen 28,06% 9,14% 0,93 28,57

Cybits Holding AG Tyskland -39,87% -40,47% (0,14) NA

mPay S.A. Polen -35,24% -38,58% (0,53) NA

Betaværdier m.v. for sammenlignelige, børsnoterede selskaber i Europa. Kilde: Aswath Damodaran, Stern School of
Business, New University, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ , The Data Page, januar 2014

Som det fremgår af tabellen, varierer både ROE og ROIC væsentligt fra selskab til selskab.

Derudover er der relativt store udsving i P/E, der udtrykker prisen for én krones overskud. Denne

værdi ligger normalt omkring 15. Gennemsnitligt ligger denne værdi ca. på det dobbelte. ROE og

ROIC varierer ligeledes meget, og det er umiddelbart ikke muligt at se en sammenhæng i

branchen. Dette kan skyldes mange ting – herunder markedsforhold og generelt renteniveau i de

enkelte lande. Med enkelte undtagelser synes β at ligge nogenlunde stabilt omkring 1. 

Gennemsnittet af β for de viste selskaber er 0,79 og med frasortering af statiske outliers (β > 2 og 

β < 0) er gennemsnittet 0,90. 

På denne baggrund har jeg fastsat min β værdi for Nets Holding A/S til 0,90, der angiver en risiko, 

der er lidt mindre end markedsporteføljen, og dermed vil der være et lidt mindre afkastkrav fra

ejerne end ved investeringer i markedsporteføljen.
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Markedets risikopræmie

Markedets risikopræmie kan beskrives som den markedsmæssige risiko, investor tager, når der

investeres i aktier fremfor i risikofri aktiver. Denne risikopræmie kan også udtrykkes som et øget

krav om afkast i takt med en øget risiko. Markedets risikopræmie kan fastsættes på flere

forskellige måder, herunder:

1) Interview af investorer

2) Estimat ud fra historiske data

3) Beregning af implicit risikopræmie ud fra nuværende aktiekurser52

Revisions- og rådgivningsfirmaet PWC i Danmark har i 2009 fortaget et interview af 17

investeringsbanker, rådgivere og institutionelle investorer. Undersøgelsen er foretaget siden 1998

og har vist en rimelig konstant markedsrisikopræmie siden 2002 på ca. 4,5% til 5%.53

London Business School udgiver desuden en årlig analyse. I 2009 viste analysen, der dækkede

perioden fra 1900 – 2009, at globale aktier i gennemsnit har givet et merafkast på aktier ift.

risikofri investeringer på 5,4%.54

Nationalbanken har lavet en tilsvarende opgørelse for perioden 1970-2002, der viste en

markedsrisikopræmie for aktier på ca. 5%.55 Endelig har Danske Bank også lavet flere

undersøgelser strækkende over perioden fra 1802 til 2000. Den seneste undersøgelser viser, at

markedsrisikopræmien fra 1947 til 2000 lå på 7,9%, men medtages perioden fra 1802 er den

samlede risikopræmien på ca. 4%.56

Alle ovenstående tal er således historiske og de er således aldrig garanti for fremtidige afkast til

investorerne. Alligevel er den historiske udvikling ofte anvendt som grundlag for fremtidige skøn.

På baggrund af de historiske data har jeg derfor vurderet markedets risikopræmie til 7%.

Ejernes afkastkrav (re) kan således beregnes til:

ݎ = ݎ + ߚ ݎ൫ൣܧ − ൯൧ݎ

52
Sørensen, side 51-52

53
PWC, side 2

54
http://www.ifr.dk/composite-599.htm

55
Risikopræmien på aktier, Niki Saabye, Handelsafdelingen, Nationalbanken, 2003

56
https://www-2.danskebank.dk/Link/riskpremium14072003
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ݎ = 3,50% + 0,90 ∗ (7%) = 9,80%

Som beskrevet ovenfor kan såvel β som markedsrisikopræmien vurderes ud fra mange kriterier. 

Jeg har i ovenstående beregning taget udgangspunkt i data, der giver et rimeligt billede af ejernes

afkastkrav, men samtidig vurderer jeg, at ingen af de tre faktorer, risikofri rente, β eller 

markedsrisikopræmien kan sættes lavere i forhold til et afkastkrav på en normal aktie.

Afkastkravet ligger også væsentligt under koncernens ROE for de seneste 5 år. De 7% vil således

udtrykke et minimumskrav fra ejernes side.

6.7.2 Afkastkrav af finansielle forpligtelser

Afkastkravet af de finansielle forpligtelser er udtryk for eksterne långiveres afkastkrav – altså den

rente, som en virksomhed betaler på sin fremmedkapital. Teoretisk set kan denne rente

fastsættes som markedsrenten, men da långivere ligesom investorer estimerer risikoen ved en

investering i en specifik virksomhed, vil långiver også tilpasse renten efter risikoprofilen. Derfor

kan eksterne långiveres afkastkrav (finansielle forpligtelsers afkastkrav) beregnes ud fra følgende

formel:57

ݎ = ݎ) + ௦)(1ݎ − (ݐ

hvor:

rg = finansielle forpligtelsers afkastkrav

rf = risikofri rente

rs = selskabsspecifikt risikotillæg

t = selskabsskatteprocent

Den risikofri rente er allerede fastsat til 3,50%. Selskabsskatteprocenten er også kendt og

fastsættes til 24,5%. Det selskabsspecifikke risikotillæg afhænger af risikoen for, at långiver ikke

kan tilbagebetale lånet. Hvis låntager er kreditvurderet/ratet, kan risikotillægget beregnes ud fra

ratingen. En anden metode er at beregne prisen på lånene (renten) ved at sammenholde

renteomkostninger med de finansielle forpligtelser. Med udgangspunkt i resultatopgørelsen og

den reformulerede balance har jeg beregnet det selskabsspecifikke risikotillæg til:

57
Sørensen, side 56
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௦ݎ =
݂݅ ݅ݏ݊ܽ݊ ݈݁ ݈݁ ݉� ݊ݐݏ݇ ݅݊ ݃ (ܱܨ)�݁ݎ

.ݏ݊݃ ݂݅ ݅ݏ݊ܽ݊ ݈݁ ݈݁ ݁ݐ݈݃݅ݎ݂� ݈݁ݏ (ܨܨ)�ݎ

௦ݎ =
86

1335
= 6,45%

Det selskabsspecifikke risikotillæg er således 6,45%, hvilket jeg også vurderer rimeligt i forhold til

de historiske regnskaber. I historisk perspektiv har långivere, herunder banker og

realkreditinstitutter, en forholdsvis lav risiko ved at yde lån til koncernen.

De finansielle forpligtelsers afkastkrav kan nu beregnes til:

ݎ = ݎ) + ௦)(1ݎ − (ݐ

ݎ = (3,50% + 6,45%)(1 − 0,245) = 7,52%

Som det ses af ovenstående er de finansielle forpligtelsers afkastkrav lidt mindre end ejernes

afkastkrav – dog med det faktum in mente, at ejernes afkastkrav er et absolut minimum. Dette

taler for en større grad af fremmedkapitalfinansiering, hvilket jeg også har konkluderet i tidligere

analyser.

6.7.3 Driftsaktiviteternes kapitalomkostninger

Efter beregning af ejernes afkastkrav og afkastkravet til de finansielle forpligtelser er det nu muligt

at beregnes driftsaktiviteternes kapitalomkostninger eller selve diskonteringsfaktoren, også kaldet

WACC. WACC (her benævnt rWACC) beregnes således:58

ௐݎ  =
ܸ
ா

ܸ
ே ∗ ݎ +

ܸ
ேிி

ܸ
ே ∗ ݎ

hvor:

rWACC = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger

V0
E = markedsværdi af egenkapitalen

V0
NFF = markedsværdi af nettofinansielle forpligtelser

V0
NDA = markedsværdi af nettodriftsaktiver (virksomhedens værdi)
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re = ejernes afkastkrav

rg = finansielle omkostninger efter skat

V0
E er markedsværdien af egenkapitalen pr. balancedagen 2013, altså 2.292 mio.kr. V0

NFF er

markedsværdien af de nettofinansielle forpligtelser og ifølge den reformulerede balance 1.349

mio.kr. Nettodriftsaktiverne, V0
NDA, udgør ifølge den reformulerede balance 3.656 mio.kr. Således

kan rWACC fastsættes til:

ௐݎ  =
2.292

3.656
∗ 9,80% +

1.349

3.656
∗ 7,52% = 8,95%

Da WACC i en vis grad afhænger af skatteprocenten har jeg i fastsættelse af diskonteringsfaktoren

i budgetperioden taget højde for nedsættelse af selskabsskatteprocenten. Som vist ovenfor er der

for 2014 anvendt en skatteprocent på 24,5 og for henholdsvis 2015 og 2016 vil jeg anvende

skatteprocenter på 23,5 og 22. For 2015 er diskonteringsfaktoren således 8,99% og for 2016 og

frem er den 9,04%.

6.8 Delkonklusion

Formålet med denne del af opgaven var primært at besvare problemformuleringens spørgsmål 4

og 5; herunder fastsættelse af ejernes afkastkrav og diskonteringsfaktor samt en vurdering af den

fremtidige udvikling i omsætning, overskud og aktivernes omsætningshastighed. I

regnskabsanalysen fandt jeg, at aktivernes omsætningshastighed er af mindre væsentlig karakter.

Dette skyldes, at casevirksomheden har en struktur, der primært indeholder omsætningsaktiver og

immaterielle driftsaktiver. Jeg har på denne baggrund valgt at aktivernes hastighed i hele

budgetperioden holdes stabilt på 2, hvilket svarer til 1/AOH på 0,5. Da denne værdi er stabil i hele

budgetperioden vil jeg også fastholde værdien i terminalperioden.

Derudover beregnede jeg ejernes afkastkrav til 9,8% og afkastkravet til de finansielle forpligtelser

til ca. 7,5%. Af dette har jeg endvidere konkluderet, at ejernes afkastkrav er højere end

afkastkravet til fremmedkapitalen. Resultaterne af regnskabsanalysen viste en lav finansiel gearing

og altså en meget høj grad af egenfinansiering af driften. På denne baggrund er der gode

muligheder for ejerne i at lade en større del af driften finansiere via fremmedkapital.
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På baggrund af de øvrige beregninger fastsatte jeg diskonteringsfaktoren til ca. 9%, hvilket jeg i

øvrigt vurderer rimeligt i forhold til investeringer i det almindelige aktiemarked. Min analyse og

beregningerne gav indledningsvist også indtryk af, at diskonteringsfaktoren i høj grad er afhængig

af risikoen, altså beta. De følgende afsnit vil vise, hvorledes en ændring i inputvariablene,

herunder beta, vil ændre på værdien af virksomheden.

7. Værdiansættelse

I selve værdiansættelsen vil jeg forsøge at fastsætte en markedsværdi for koncernen Nets Holding

A/S. I denne opgave er selve markedsværdien ikke målet i sig selv jf. problemformuleringen. Dette

skyldes først og fremmest, at en handel – herunder også en handel med en virksomhed – er en

aftale mellem en køber og en sælger. Den ”rigtige” værdi er derfor afhængig af den pris, som en

køber er villig til at betale. På trods af opgavens metodiske og objektive tilgang til

problemformuleringen vil værdien af et aktiv derfor altid være subjektiv. Derfor vil jeg i det

følgende afsnit også forsøge at besvare problemformuleringens spørgsmål 6 ved at analysere

forskellige ændringer i inputværdierne og deres effekt på værdiansættelsen. Dette skal gerne give

et billede af, hvordan værdien ændrer sig, når de forskellige input ændres, herunder også hvilken

konsekvens det kan have for en objektiv værdiansættelse.

7.1 Cash flow modellen

Som tidligere nævnt har jeg i værdiansættelsen valgt at tage udgangspunkt i FCF-modellen, som

tager udgangspunkt i de tilbagediskonterede pengestrømme, der kan udbetales til investorerne.

Pengestrømmene eller det frie cash flow (FCF) beregnes på baggrund af pengestrømme fra driften

fratrukket pengestrømme til investeringer og lån. I denne beregning har jeg taget udgangspunkt i

salgsvæksten for at finde den forventede omsætning. På baggrund af den fundne nettoomsætning

har jeg sammen med den budgetterede omsætningshastighed på aktiverne fundet den forventede

vækst i nettodriftsaktiverne og dermed ejernes værdistigning, da det frie cash flow fastsættes

som:59

ܨܥܨ = ܱܦ − ܣܦܰ∆

59
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hvor:

DO = Driftsoverskud

∆NDA = Ændring i nettodriftsaktiver 

Egenkapitalværdien kan nu beregnes idet:60

ܸ
ா = 

்ܨܥܨ

(1 + ௐݎ )்
+

்ܨܥܨ ାଵ

ௐݎ)  − ݃)்
− ܨܨܰ

்

௧ୀଵ

hvor:

V0
E = Virksomhedsværdien i år 0 (nutidsværdi)

g = væksten i det frie cash flow i terminalperioden

Gennem det fastsatte afkastkrav, rWACC, og diskonteringsfaktoren har jeg således fundet

nutidsværdien af det frie cash flow i budgetperioden og terminalperioden. Beregningen fremgår af

bilag 6 og viser en markedsværdi på 10,8 mia. kr.

7.2 Residualindkomstmodellen

Jeg har i denne opgave valgt RIDO modellen som sekundær model til kontrol af de i FCF modellen

fundne resultater. Til forskel fra FCF-modellen tager residualindkomstmodellen (RIDO-modellen)

ikke udgangspunkt i pengestrømme, men derimod i residualoverskud og altså i de bogførte værdi i

årsregnskabet. Residualoverskuddet beregnes således:61

ܱܦܫܴ = −௧ܥܫܱܴ) ௐݎ ) ∗ ௧ିܣܦܰ ଵ

hvor:

௧ܥܫܱܴ =
௧ܱܦ

௧ିܣܦܰ ଵ

og hvor det i modellen således er beregnet ved:

60
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ܱܦܫܴ = −௧ܱܦ ௐݎ  ∗ ௧ିܣܦܰ ଵ

Egenkapitalværdien kan nu beregnes ved:62

ܸ
ா = 

்ܱܦܫܴ
(1 + ௐݎ )்

+
ାଵ்ܱܦܫܴ

ௐݎ)  − ݃)்
+ ܭܧ

்

௧ୀଵ

I de to modeller burde V0
E være lig hinanden, da der i de to beregninger tages udgangspunkt i de

samme beregninger af de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger. I beregningen af

residualindkomsten har jeg fundet en virksomhedsværdi på 10,7 mia.kr., hvilket jeg vurderer

acceptabelt tæt på FCF beregningen.

7.3 Følsomhedsanalyse

Som tidligere nævnt er den beregnede værdiansættelse ikke nødvendigvis den ”rigtige”. Som det

fremgår af formlerne og af de tidligere analyser, så afhænger værdien af en række faktorer, som

hver investor må kalkulere forud for sin egen værdiansættelse. Justeringer af disse faktorer kan

derfor regulere væsentligt på beregningen af værdien.

De væsentligste og mest uforudsigelige parametre er beta, der influerer rWACC, og det frie cash

flow i terminalperioden.

beta WACC 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5%

0,50 7,19% 13.430 14.302 15.338 16.592 18.138 20.092

0,60 7,63% 12.332 13.055 13.905 14.917 16.144 17.662

0,70 8,07% 11.385 11.991 12.696 13.525 14.514 15.716

0,80 8,51% 10.563 11.075 11.665 12.351 13.160 14.128

0,90 8,95% 9.849 10.281 10.779 11.353 12.022 12.811

1,00 9,39% 9.213 9.587 10.010 10.495 11.054 11.706

1,10 9,83% 8.655 8.977 9.340 9.752 10.223 10.767

1,20 10,27% 8.160 8.439 8.751 9.104 9.504 9.962

Vækst i FCF i terminalperioden (g)

Følsomhedsanalyse af FCF modellen (g og beta)

Af ovenstående matrix fremgår det tydeligt, at selv små ændringer i enten beta eller g har stor

påvirket på virksomhedsværdien. Det er endvidere væsentlig at bemærke, at jo lavere risiko desto
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større effekt har ændringer i væksten i det frie cash flow i terminalperioden. Dette stemmer også

overens med det faktum, at jo større risiko en investor tager, desto større afkast kræves der.

8. Konklusion

Formålet med denne hovedopgave er på baggrund af dybdegående analyser at undersøge mange

forskellige faktorer, der historisk set har haft indflydelse på Nets Holding A/S’ forretning, og

derudover at vurdere de faktorer, som fremadrettet vil være centrale i koncernens udvikling.

Gennem disse analyser var formålet at besvare opgavens problemformulering:

Hvilke finansielle og ikke-finansielle drivere har indflydelse på værdiansættelsen af Nets Holding

A/S og hvordan vurderes koncernen som investeringsobjekt?

For at kunne besvare opgavens problemformulering valgte jeg at tage udgangspunkt i en række

erhvervsøkonomisk teorier. Herunder udvalgte jeg strategiske modeller til brug for en overordnet

strategisk analyse, der skulle give et klart billede af især markedet for betalingsløsninger og for

koncernens position i branchen. Analysen viste først og fremmest, at branchen og markedet for

betalingsløsninger er et meget specielt forretningsområde, hvor der traditionelt har været mange

stabile produkter, der har sikret en pæn indtjening. De vigtigste konklusioner fra analysen var

imidlertid, at der i koncernens omverden er store forandringer på vej – særligt teknologisk viser

der sig nye muligheder, hvilket især betyder, at adgangsbarriererne til markedet sænkes, og at

store, internationale koncerner er begyndt at vise interesse for det voksende marked. Det er

væsentligt at bemærke, at de mulige kommende konkurrenter er af en størrelse, der vil være

svære, hvis ikke umulige at konkurrere direkte med, fx store finanskoncerner, IT selskaber, sociale

medier og telebranchen. Fælles for disse er, at de sælger ydelser indenfor informationsformidling

og de har alle kapaciteten til at udvikle sig på nye markeder. Den nye trussel kombineret med en

øget samfundsdebat om fremtidens muligheder indenfor betalingsløsninger samt en mulig

udfasning af Dankortet bliver en væsentlig udfordring for casevirksomheden. Dertil kommer en

ændret forbrugeradfærd, hvor forbrugerne i stadig højere grad har frihed til at vælge de produkter

og leverandører, som hjælper forbrugeren bedst muligt. Det er dog også min overordnede

vurdering, at Nets har et stort knowhow og nogle stordriftsfordele, som fortsat kan give dem en

konkurrencemæssig fordel i det forestående kapløb om forbrugernes og myndighedernes tillid.
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Den anden del af opgaven omhandlede regnskabsanalysen, hvor jeg analyserede koncernens

seneste fem års regnskaber og de økonomiske resultater. Analysen viste først og fremmest at der,

på trods af finanskrise m.v. de seneste fem år, har været en fornuftig udvikling i såvel omsætning

som overskud, og at koncernen har leveret pæne afkast på egenkapitalen. En af de væsentlige

konklusioner fra analysen var, at der ikke umiddelbart var en omvendt proportional sammenhæng

mellem overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed. Ændringer i aktivernes

omsætningshastighed synes ikke at have væsentlig indflydelse på overskudsgraden som teorien

ellers foreskriver. En af de vigtigste årsager hertil er, at koncernen kun har meget få materielle

anlægsaktiver. Dette åbner således også for muligheden for en tydeligere differentieringsstrategi,

som bør være medvirkende til at fastholde eller måske øge overskudsgraden uden at skulle

investere store summer i materielle anlægsaktiver. Derudover viste analysen også en forholdsvis

høj grad af egenfinansiering. Da egenkapitalen har et højere afkastkrav end fremmedkapitalen, er

der gode muligheder for at finansiere fremtidig vækst og opkøb gennem fremmedkapital.

Efter af have foretaget den overordnede analyse af de finansielle og ikke-finansielle drivere

foretog jeg en række analyser af niveauer for bl.a. risiko og beregnede diskonteringsfaktoren til

brug for budgettering af fremtidige cach flows og residualindkomst, som giver den endelig

værdiansættelse. Endelig foretog jeg en følsomhedsanalyse, som er væsentlig i besvarelsen af den

sidste del af problemformuleringen, om hvordan koncernen vurderes som investeringsobjekt. Som

tidligere nævnt vil dette uanset et positivistisk metodevalg altid være en subjektiv vurdering,

herunder især i forhold til prissætning og risikovurdering. Men den fastsatte risiko, der er lidt

under niveauet for markedsrisikoen, vurderer jeg, at koncernen som investeringsobjekt til den

fastsatte pris er en fornuftigt investeringsobjekt, som rummer mange muligheder, men hvor der

også er en række udfordringer, der skal overvindes for at sikre fremtidig vækst.

9. Perspektivering

Som beskrevet i indledningen er det faktiske salg af casevirksomheden Nets Holding A/S foregået

løbende med udarbejdelsen af denne opgave. Jeg har valgt at medtage en perspektivering, da der

har været mange ændringer i processen undervejs, og der er mange faktorer, som har haft

indflydelse på skriveprocessen.
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Købsaftalen mellem sælgerne, Nordea, Danske Bank, DNB og Nationalbanken som de største

aktionærer og de nye investorer blev underskrevet i slutningen af marts 2014, hvilket var længe

før ventet. Årsagen til det hurtige salg kan skyldes mange faktorer. Én af årsagerne kan dog være

den endelig pris, der ligger væsentligt over analytikernes og pressens gæt. De første vurderinger

på en pris blev givet i sommeren/efteråret 2013, da koncernen officielt blev sat til salg.

Vurderingen startede på ca. 10 mia. kr. og steg i løbet af processen til omkring 14 mia. kr. Den

endelig pris blev 17 mia. kr. – altså ca. 70% over de første vurderinger. Omtalen af salget var under

stor mediedækning i efteråret 2013 og vinteren 2013/2014, hvor denne opgave er udarbejdet. Det

er naturligt, at den store mediedækning har haft indflydelse på processen. Dels har den store

pressedækning givet nemmere adgang til mange oplysninger om casevirksomheden, men samtidig

har det været en væsentlig opgave at sortere i de store datamængder. Jeg har derfor primært

brugt mediernes dækning som baggrundsinformation. I den endelige budgettering har det også

været svært at se bort fra medierne, der ifølge egne udsagn, citerer professionelle analytikere og

investorer.

Et andet væsentligt element i mine overvejelser var ejernes motiv for at sælge Nets Holding A/S.

Kunderne i Nets Holding A/S er primært pengeinstitutterne. Det har givet anledning til at overveje,

hvorfor ejerne tilsyneladende vil sælge et velfungerende datterselskab, hvor de selv er storkunder.

Det kan vise sig at være problematisk, hvis de fremadrettet vælger at insource opgaver eller finde

andre leverandører, som kan løse opgaverne bedre og billigere. Jeg har valgt ikke at behandle

denne problemstilling i opgaven, men har alene forudsat, at bankerne fremadrettet ønsker at

fokusere på kernedriften og som udgangspunkt vil fortsætte som kunder i koncernen.

Derudover er det væsentligt at nævne, at der fra den faktiske salgsproces herunder den endelige

handelspris – til nærværende opgave er væsentlig informationsasymmetri. Mulige investorer og

købere vil ofte have adgang til fortroligt datamateriale, som kan have væsentlig indflydelse på

værdiansættelsen. Den endelige købspris kan derfor også være influeret af informationer om

igangværende produktudvikling, opkøbsmuligheder eller lignende, som jeg ikke har adgang til.

Der er naturligvis også den mulighed, at de endelige købere har givet en for høj pris i forhold til

den faktiske værdi. Winner’s Curse er et velkendt fænomen, når særlige aktiver sættes til salg. Der

er som regel mange interesserede købere, der presser prisen op og i nogle tilfælde kan prisen



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Nets Holding A/S

69
Rasmus Pedersen

Hovedopgave, HD (Regnskab og økonomistyring)

være presset så højt op, at køberen ender med at give en alt for høj pris for aktivet. I tilfældet med

casevirksomheden kan køberne, der tæller to amerikanske kapitalfonde og det danske

pensionsselskab ATP, meget vel have tilbudt en høj pris for at sikre sig aktivet i en hurtig proces.

Hvorvidt den endelige købspris er for høj eller min egen værdiansættelse er for lav, er for tidligt at

vurdere. Jeg kan dog konkludere, at de nye investorer sandsynligvis må have vurderet en

væsentligt lavere risiko og/eller et højere afkast i terminalperioden jf. min følsomhedsanalyse i

kapital 7.

Jeg har i mine analyser beskrevet Nets som en væsentlig infrastrukturvirksomhed i Danmark. Jeg

har i den sammenhæng ikke inddraget den store mediedækning, der primo maj 2014 har været

omkring lækager af fortrolige og personfølsomme oplysninger til et dansk ugeblad, som i udbredt

grad anvender oplysningerne i salget og promoveringen af bladet. Kritikken har primært ramt

ugebladet, men også Nets koncernen, som er ansvarlig for sikkerheden omkring

kreditkortoplysningerne, har været udsat for kritik. Efter den omfattende mediedækning står det

nu mere klart, at centrale infrastrukturvirksomheder har et udbredt behov for tillid fra politikere,

myndigheder og ikke mindst forbrugerne. Der har tidligere i medierne også været spekulationer

om konsekvenserne, såfremt amerikanske eller kinesiske ejere overtog Nets Holding A/S. Jeg har i

min strategiske analyse ikke dækket dette emne, der nu synes endnu mere centralt, og som kan

vise sig at have væsentlig indflydelse på den fremtidige forretning.

Processen omkring denne opgave har altså på mange måder været ualmindelig. Det er dog også

væsentligt at pointere, at jeg på forhånd havde forventet en ualmindelig proces. Jeg har fra starten

forsøgt at fastholde udgangspunktet for opgaven. Formålet var således at foretage en række

analyser, der kunne danne grundlag for værdiansættelsen. Jeg har også forsøgt, at afholde mig fra

at konkludere, hvorvidt den fundne værdi af casevirksomheden er korrekt i forhold til den

officielle købspris, da det ikke har været formålet med denne opgave.
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Kristian Hansen, 10-03-2014

http://epn.dk/teknologi2/branchen/ECE6234411/derfor-

scorer-nets-nemid-ordre-uden-udbud/

Budkrig om ejeren af Dankortet,

Ukendt forfatter, 03-12-2013

http://www.business.dk/finans/budkrig-om-ejeren-af-

dankortet

Banker kan score stort på Nets-salg,

Birgitte Dyrekilde, 30-12-2013

http://epn.dk/brancher/finans/bank/ECE6371021/banker-

kan-score-stort-pa-nets-salg/

Køberfeltet til kæmpehandel med Nets spidser til,

Peter Nyholm, 15-01-2014

http://www.business.dk/finans/koeberfeltet-til-

kaempehandel-med-nets-spidser-til

Bank-app er en fordel for Nets-salg

Claus Iversen og Kristoffer Brahm, 11-02-2014

http://epn.dk/brancher/finans/bank/ECE6481360/bank-

app-er-en-fordel-for-nets-salg/

Storaktionær sætter Nets-værdi til 13 milliarder,

Jakob Ussing og Peter Nyholm, 13-04-2014

http://www.business.dk/finans/storaktionaer-saetter-nets-

vaerdi-til-13-milliarder

Dankortet er truet af EU-forslag,

Povl Dengsøe, Peter Nyholm og Jakob Ussing,

24-02-2014

http://www.business.dk/finans/dankortet-er-truet-af-eu-
forslag

EU-bombe under Nets-salget,

Peter Nyholm, Jakob Ussing og Povl Dengsøe, 24-02-

2014

http://www.business.dk/finans/eu-bombe-under-nets-
salget

Salg af Nets er ved at udvikle sig til ”the perfect storm” http://m.epn.dk/brancher/finans/ECE6506311/salg-af-
nets-ved-at-udvikle-sig-til-the-perfect-storm/
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Birgitte Dyrekilde, 22-02-2014

Farvel til Dankortet,

Birgitte Dyrekilde, 22-02-2014

http://m.jyllands-
posten.dk/protected/premium/erhverv/erhvervweekend/E
CE6507647/farvel-til-dankortet/

Her er teleselskabernes nye betalingsmiddel,

Ukendt forfatter, 19-02-2014

http://m.business.dk/?article=28381536-Her-er-
teleselskabernes-nye-betalingsmiddel

Nets-salg kan få Dankortet til at smuldre,

Peter Nyholm og Jakob Ussing, 13-02-2014

http://m.business.dk/?article=28330347-Nets-salg-kan-faa-
Dankortet-til-at-smuldre

Her er Nets’ tavse bagmand,

Laurits Harmer Lassen, 15-02-2014

http://m.business.dk/?article=28337984-Her-er-Nets-
tavse-bagmand

Dankort-alternativerne står i kø,

Niklas Ernst, 14-02-2014

http://m.business.dk/?article=28339652-Dankort-
alternativerne-staar-i-koe

EU erklærer krig mod dyre kreditkort,

Jakob Ussing, Povl Dengsøe og Peter Nyholm,

24-02-2014

http://www.business.dk/finans/eu-erklaerer-krig-mod-
dyre-kreditkort

Arkiv over det danske formandskab for EU i 2012. http://eu2012.dk/da/EU-and-the-Presidency/About-

EU/Politikomraader/ECOFIN/Finansiel-regulering

Kreditkortets konkurrent er landet: Paii mobilbetaling

blev lanceret i dag, ukendt forfatter, 20-02-2014

http://shopsonline.dk/kreditkortets-konkurrent-er-landet-

paii-mobilbetaling-blev-lanceret-dag/

Banker kan tjene milliarder på at droppe dankortet,

Niklas Ernst og Peter Nyholm, 20-02-2014

http://www.business.dk/finans/banker-kan-tjene-

milliarder-paa-at-droppe-dankortet

Amerikanske IT-selskaber gnaver sig ind på

finanssektoren, Birgitte Dyrekilde, 14-04-2014

http://www.jyllands-

posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE6640035/ameri

kanske-it-selskaber-gnaver-sig-ind-pa-finanssektoren/

Vi risikerer at blive kørt over ligesom Blockbuster,

Birgitte Dyrekilde, 15-04-2014

http://www.jyllands-

posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE6643267/vi-

risikerer-at-blive-koert-over-ligesom-blockbuster/

Norge sænker selskabsskatten, Lars Erik Skovgaard, 08-

05-2013

http://www.business.dk/global/norge-saenker-

selskabsskatten

Finland springer ind i kapløbet om selskabsskat, Mette

Dyrskjøt, 21-03-2013

http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/254523/finland

_springer_ind_i_kaploeb_om_selskabsskat.html

Selskabsskatteprocent – liste over lade http://da.tradingeconomics.com/country-list/corporate-

tax-rate

ECD fastholder rekordlav rente, Mads Gravesen, 06-03-

2014

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/278201/ecb

_fastholder_rekordlav_rente.html

Officielle rentesatser, Nationalbankens rentesatser http://www.nationalbanken.dk/DNDK/minfo.nsf/side/Offic

ielle_Rentesatser!OpenDocument

Romney-fond tæt på Nets-køb, Christian Barfoed, 18-

03-2014

https://nyhederne.tv2.dk/2014-03-18-romney-fond-

t%C3%A6t-p%C3%A5-nets-k%C3%B8b

Så faldt bankhemmeligheden med et brag, Peter

Nyholm, 03-05-2014.

http://www.business.dk/finans/saa-faldt-

bankhemmeligheden-med-et-brag

Aswath Damodaran, Stern School of Business, New
University, , The Data Page, januar 2014

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Trading Economics http://da.tradingeconomics.com/

BiQ databasen http://www.biq.dk
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Bilag

Bilag 1: Officiel egenkapitalopgørelsen 2009-2013

Mio. DKK
Selskabs-

kapital

Overført

resultat
Reserver Udbytte

NETS andel

af egen-

kapitalen

Minoritets-

interesser

Egenkapital

i alt

Egenkapital pr. 1.1.2009 184 824 0 440 1.448 0 1.448

Reguleringer vedr. tidligere år 13 13 13

Valutakursreguleringer 89 89 89

Udloddet udbytte -440 -440 -440

Overført via resultatdisponeringen 151 600 751 751

Egenkapital pr. 1.1.2010 184 1.077 0 600 1.861 0 1.861

Reguleringer vedr. tidligere år -8 -8 -8

Valutakursreguleringer 56 56 56

Udloddet udbytte -600 -600 -600

Overført via resultatdisponeringen 133 400 533 533

Egenkapital pr. 1.1.2011 184 1.258 0 400 1.842 0 1.842

Valutakursreguleringer 8 8 8

Udloddet udbytte -400 -400 -400

Overført via resultatdisponeringen 123 498 621 621

Egenkapital pr. 1.1.2012 184 1.389 0 498 2.071 0 2.071

Valutakursreguleringer 64 64 64

Udloddet udbytte -498 -498 -498

Overført via resultatdisponeringen 200 498 698 698

Øvrige reguleringer -1 -1 -1

Egenkapital pr. 1.1.2013 184 1.652 0 498 2.334 0 2.334

Indkomst indregnet direkte på EK -13 -13 -13

Skat af egenkapitalbevægelser 4 4 4

Minoritetsinteresser 0 15 15

Udloddet udbytte -498 -498 -498

Overført via resultatdisponeringen 613 613 613

Øvrige reguleringer -148 -148 -148

Egenkapital pr. 31.12.2013 184 2.256 -148 0 2.292 15 2.307

Officiel egenkapitalopgørelse, Nets Holding A/S. Kilde: Nets Holding A/S årsrapporter 2009-2013
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Bilag 2: Officiel balance 2009-2013

Mio. DKK. 2013 2012 2011 2010 2009

Anlægsaktiver

Goodwill 719 934 417 515 570

Andre immaterielle anlægsaktiver 1017 1124 950 1127 1210

Immaterielle anlægsaktiver 1.736 2.058 1.367 1.642 1.780

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 310 416 356 347 335

Materielle anlægsaktiver 310 416 356 347 335

Kapitalandele i associerede virksomheder 22 32 53 64 67

Udskudte skatteaktiver 76 95 110 98 75

Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0 441 276 279

Andre finansielle anlægsaktiver 18 18 14 14 14

Finansielle anlægsaktiver 116 145 618 452 435

Anlægsaktiver i alt 2.162 2.619 2.341 2.441 2.550

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 131 184 175 148 98

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 627 612 543 388 368

Tilgodehavender hos kortholdere 1.205 1.954 0 0 0

Clearingsdebitorer 3.832 4.324 1.431 1.136 991

Tilgodehavende selskabsskat 0 16 4 10 25

Periodeafgrænsningsposter (aktiver) 221 196 177 186 151

Andre tilgodehavender 585 715 68 132 187

Likvide beholdninger 2.374 1.760 1.973 1.703 2.001

Aktiver til salg 592 0 0 0 0

Omsætningsaktiver i alt 9.567 9.761 4.371 3.703 3.821

Aktiver 11.729 12.380 6.712 6.144 6.371

Officiel balance, Nets Holding A/S. Kilde: Nets Holding A/S årsrapport 2009-2013
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Bilag 2 (fortsat): Officiel balance 2009-2013

Mio. DKK. 2013 2012 2011 2010 2009

Egenkapital

Aktiekapital 184 184 184 184 184

Reserver -84 64 0 0 0

Overført resultat 1.694 1.588 1.389 1.258 1.077

Foreslået udbytte 498 498 498 400 600

Nets Holding A/S' andel af Egenkapitalen 2.292 2.334 2.071 1.842 1.861

Minoritetsinteresser 15 0 0 0 0

Egenkapital i alt 2.307 2.334 2.071 1.842 1.861

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser

Lån 988 981 0 0 0

Hensatte forpligtelser 4 7 10 14 10

Pensionforpligtelser 71 98 111 91 179

Udskudte skatteforpligtelser 115 140 197 213 205

Anden langfristede gæld 0 0 0 0 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.178 1.226 318 318 394

Kortfristede gældsforpligtelser

Bankgæld 480 220 0 16 268

Leverandør af varer og tjenesteydelser 1.121 1.133 260 248 270

Kortindløsningssteder 3.382 4.238 2.532 2.247 1.960

Clearingkreditorer 2.503 2.496 778 801 609

Forudbetalinger fra kortholdere 526 589 0 0 0

Aktuelle skatteforpligtelser 166 129 148 121 85

Periodeafgrænsningsposter (passiver) 12 15 70 51 17

Anden kortfristet gæld 54 0 535 500 907

Kortfristet gældsforpligtelser i alt 8.244 8.820 4.323 3.984 4.116

Gældsforpligtelser i alt 9.422 10.046 4.641 4.302 4.510

Passiver 11.729 12.380 6.712 6.144 6.371

Officiel balance, Nets Holding A/S. Kilde: Nets Holding A/S årsrapport 2009-2013
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Bilag 3: Reformuleret balance 2009-2013

Mio. DKK. 2013 2012 2011 2010 2009

Kernedriftsaktiver

Goodwill 719 934 417 515 570

Andre immaterielle anlægsaktiver 1.017 1.124 950 1.127 1.210

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 310 416 356 347 335

Udskudte skatteaktiver 76 95 110 98 75

Andre finansielle anlægsaktiver 18 18 14 14 14

Varebeholdninger 131 184 175 148 98

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 627 612 543 388 368

Tilgodehavender hos kortholdere 1.205 1.954 0 0 0

Clearingsdebitorer 3.832 4.324 1.431 1.136 991

Tilgodehavende selskabsskat 0 16 4 10 25

Periodeafgrænsningsposter (aktiver) 221 196 177 186 151

Andre tilgodehavender 585 715 68 132 187

Driftslikviditet * 2.255 1.672 1.874 1.618 1.901

Kernedriftsaktiver i alt 10.996 12.260 6.119 5.719 5.925

Ikke-kernedriftsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder 22 32 53 64 67

Aktiver til salg 592 0 0 0 0

Ikke-kernedriftsaktiver i alt 614 32 53 64 67

Driftsaktiver (DA) i alt 11.610 12.292 6.172 5.783 5.992

Driftsforpligtelser (DF)

Hensatte forpligtelser 4 7 10 14 10

Pensionforpligtelser 71 98 111 91 179

Udskudte skatteforpligtelser 115 140 197 213 205

Leverandør af varer og tjenesteydelser 1.121 1.133 260 248 270

Kortindløsningssteder 3.382 4.238 2.532 2.247 1.960

Clearingkreditorer 2.503 2.496 778 801 609

Forudbetalinger fra kortholdere 526 589 0 0 0

Aktuelle skatteforpligtelser 166 129 148 121 85

Periodeafgrænsningsposter (passiver) 12 15 70 51 17

Anden kortfristet gæld 54 0 535 500 907

Driftsforpligtelser (DF) i alt 7.954 8.845 4.641 4.286 4.242

Nettodriftsaktiver (NDA) 3.656 3.447 1.531 1.497 1.750

Reformuleret balance, Nets Holding A/S. Kilde: Egen tilvirkning. * Driftslikviditet er allokeret med 95% af den samlede
likviditet.
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Bilag 3 (fortsat): Reformuleret balance 2009-2013

Mio. DKK. 2013 2012 2011 2010 2009

Finansielle forpligtelser (FF)

Lån 988 981 0 0 0

Bankgæld 480 220 0 16 268

Finansielle forpligtelser (FF) i alt 1.468 1.201 0 16 268

Finansielle aktiver (FA)

Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0 441 276 279

Likvide beholdninger * 119 88 99 85 100

Finansielle aktiver (FA) i alt 119 88 540 361 379

Netto finansielle forpligtelser (NFF) i alt 1.349 1.113 -540 -345 -111

Reformuleret balance, Nets Holding A/S. Kilde: Egen tilvirkning
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Bilag 4: Officiel resultatopgørelse 2009-2013

Mio. DKK. 2013 2012 2011 2010 2009

Bruttoomsætning * 8.686 7.436 0 0 0

Interchange fees og processing fees * -1.959 -1.474 0 0 0

Nettoomsætning 6.727 5.962 5.562 5.110 4.648

Salgsomkostninger * -1.157 -1.082 0 0 0

Bruttoresultat 5.570 4.880 5.562 5.110 4.648

Andre eksterne omkostninger -2.067 -1.817 -2.629 -2.433 -2.150

Personaleomkostninger -2.175 -1.988 -1.728 -1.487 -1.407

Andre driftsindtægter og -omkostninger -4 2 0 0 0

Resultat før af- og nedskrivninger 1.324 1.077 1.205 1.190 1.091

Af- og nedskrivninger -448 -336 -462 -471 -344

Resultat af primær drift 876 741 743 719 747

Indtægter fra associerede virksomheder efter skat 6 30 1 6 3

Finansielle indtægter 111 207 237 111 287

Finansielle omkostninger -86 -12 -42 -91 -86

Resultat før skat 907 966 939 745 951

Skat af årets resultat -294 -268 -318 -212 -200

Årets resultat 613 698 621 533 751

Fordeles således:

Moderselskabets aktionærer 613 698 621 533 751

Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0

Koncernens andel af årets resultat 613 698 621 533 751

Reformuleret resultatopgørelse, Nets Holding A/S. Kilde: Egen tilvirkning
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Bilag 5: Reformuleret resultatopgørelse 2009-2013

Mio. DKK. 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsætning 6.727 5.962 5.562 5.110 4.648
Salgsomkostninger * -1.157 -1.082 0 0 0
Bruttoresultat 5.570 4.880 5.562 5.110 4.648
Andre eksterne omkostninger -2.067 -1.817 -2.629 -2.433 -2.150
Personaleomkostninger -2.175 -1.988 -1.728 -1.487 -1.407
Afskrivninger -448 -336 -462 -471 -344
Driftsoverskud fra salg før skat 880 739 743 719 747

Skat af årets resultat 294 268 318 212 200
+ Skattefordel på nettofinansielle omkostninger 20 0 -13 12 -7
- Skat allokeret til andet driftsoverskud -25 -50 -36 -17 -43
= Skat på driftsoverskud fra salg 289 219 269 207 150

Driftsoverskud fra salg efter skat 591 520 474 512 597

Andet driftsoverskud (før skat)
Andre driftsindtægter og -omkostninger 101 199 142 67 172
I alt 101 199 142 67 172
-skat heraf -25 -50 -36 -17 -43
Andet driftsoverskud efter skat 76 149 107 50 129

Andet driftsoverskud (efter skat)
Resultat i associerede virksomheder efter skat 6 30 1 6 3
Tilbageførsel af nedskrivninger af anlægsaktiver -7 -6 0 0 0
Nettoindkomst indregnet direkte på EK -9 -1 0 -8 13
I alt -10 23 1 -2 16

Driftsoverskud fra andre poster efter skat 66 172 108 48 145

Samlet driftsoverskud efter skat (DO) 657 692 581 560 742

Finansielle poster
Finansielle omkostninger -86 -12 -42 -91 -86
Finansielle indtægter 6 10 95 44 115
Nettofinansielle omkostninger før skat -80 -2 53 -47 29
-skat heraf -20 0 13 -12 7
Netto fianansielle omkostninger efter skat -60 -1 40 -35 22

Totalindkomst for koncern 597 691 621 525 764

Minoritetsomkostninger 0 0 0 0 0
Totalindkomst 597 691 621 525 764

Reformuleret resultatopgørelse, Nets Holding A/S. Kilde: Egen tilvirkning
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Bilag 6: Værdiansættelse, FCF modellen

År -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Vækst i frit cashflow 8,8% 7,2% 12,8% 9,0% 9,5% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0%
Driftsomkostninger i pct. af salget 86,6% 87,6% 86,9% 87,0% 87,0% 87,0% 87,0% 87,0% 87,0% 87,0% 87,0% 87,0% 87,0% 87,0%
Effektiv skatteprocent 25,0% 25,0% 25,0% 24,5% 23,5% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%
1/AOH 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Resultatopgørelse
Nettoomsætning 5.562 5.962 6.727 7.332 8.029 8.832 9.627 10.397 11.125 11.792 12.382 12.877 13.263 13.529
Driftsomkostninger -4.819 -5.223 -5.847 -6.379 -6.985 -7.684 -8.375 -9.045 -9.678 -10.259 -10.772 -11.203 -11.539 -11.770

Netto driftsoverskud (før skat) 743 739 880 953 1.044 1.148 1.251 1.352 1.446 1.533 1.610 1.674 1.724 1.759
Netto driftsoverskud (efter skat) 557 554 660 720 798 896 976 1.054 1.128 1.196 1.256 1.306 1.345 1.372

Balance
NDA 1.531 3.447 3.656 3.666 4.015 4.416 4.813 5.198 5.562 5.896 6.191 6.439 6.632 6.764

Værdiansættelse

∆NDA 1.916 209 10 348 401 397 385 364 334 295 248 193 133
FCF (FCF = DO-∆NDA) -1.361 451 710 450 494 579 669 764 862 961 1.058 1.152 1.239

Driftens kapitalomkostninger 8,95% 8,99% 9,04% 9,04% 9,04% 9,04% 9,04% 9,04% 9,04% 9,04% 9,04%
(afkastkrav, rwacc)

Diskonteringsfaktor 1,09 1,19 1,30 1,41 1,54 1,68 1,83 2,00 2,18 2,38 2,59

Nutidsværdi af FCF i budgetperioden 4.630 651 379 381 409 434 455 470 481 485 485 478

FCF i terminalperioden 19.474

Nutidsværdi af FCF 7.513

Virksomhedsværdi 12.143
Netto finansielle forpligtelser -1.349
Minoriteter -15
Egenkapitalværdi, mio.kr. 10.779

80
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Bilag 7: Værdiansættelse, RIDO modellen

Terminal
År -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
Salgsvækst 8,8% 7,2% 12,8% 9,0% 9,5% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0%
Driftsomkostninger i pct. af salget 87% 88% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%
Effektiv skatteprocent 25,0% 25,0% 25,0% 24,5% 23,5% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%
1/AOH 0,27 0,42 0,53 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Resultatopgørelse
Nettoomsætning 5.562 5.962 6.727 7.332 8.029 8.832 9.627 10.397 11.125 11.792 12.382 12.877 13.263 13.529
Driftsomkostninger (4.819) (5.223) (5.847) (6.379) (6.985) (7.684) (8.375) (9.045) (9.678) (10.259) (10.772) (11.203) (11.539) (11.770)
Netto driftsoverskud (før skat) 743 739 880 953 1.044 1.148 1.251 1.352 1.446 1.533 1.610 1.674 1.724 1.759
Netto driftsoverskud (efter skat) 557 554 660 720 798 896 976 1.054 1.128 1.196 1.256 1.306 1.345 1.372

Balance
NDA 1.531 3.447 3.656 3.666 4.015 4.416 4.813 5.198 5.562 5.896 6.191 6.439 6.632 6.764

Værdiansættelse

Driftens kapitalomkostninger 8,95% 8,99% 9,04% 9,04% 9,04% 9,04% 9,04% 9,04% 9,04% 9,04% 9,04%
(afkastkrav, rwacc)

RIDO [ = (ROICt-rwacc) x (NDAt-1) ] 392 469 532 577 619 658 693 722 746 763 772

Diskonteringsfaktor 1,09 1,19 1,30 1,41 1,54 1,68 1,83 2,00 2,18 2,38 2,59

Nutidsværdi af RIDO i budgetperioden 3.768 360 395 411 408 401 391 378 361 342 321 298

RIDO i terminalperioden 10.959

Nutidsværdi af RIDO i terminalperioden 4.610

Virksomhedsværdi 12.035
Netto finansielle forpligtelser (1.349)
Minoriteter (15)
Egenkapitalværdi, mio.kr. 10.671

Historisk periode Budgetperiode
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