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Indledning  

 

PANDORA A/S har i løbet af få år udviklet sig til en af de største smykkevirksomheder på det internationale 

marked. De findes i dag i ca. 80 lande og er et globalt brand, som er svært at komme uden om, når man snakker 

smykkebranchen.  

 

PANDORA har henover de seneste par år været en omdiskuteret virksomhed, som efter sin børsnotering har 

haft en turbulent kurshistorik. Kursen har været meget volatibel og man har set meget store ændringer i både 

op- og nedadgående retning. Samtidig har forventningerne til fremtiden været skiftende og på mange måder 

usikre. Der har været splittelse omkring retningen for PANDORA og hvor virksomheden er og har været på vej 

hen.  

 

PANDORA har været igennem en spændende og hurtig udvikling, fra etableringen af selskabet og siden 

børsnoteringen i 2010. Samtidig har den været meget omtalt i de danske medier, på både godt og ondt, og det 

har til tider været svært at finde ud af, hvad der har været op og ned i de forskellige historier og udmeldinger.   

 

På baggrund af denne løbende omtale og turbulente, men også interessante kursudvikling, samt undren og 

iagttagelse af den løbende omtale i medierne, er min interesse faldet på PANDORA. Jeg vil forsøge at finde 

frem til min egen vurdering af PANDORAs værdi og retning for fremtiden. Hvad kan man forvente, hvor er 

virksomheden på vej hen og hvordan er virksomheden værdimæssigt prissat i dag?   
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Problemformulering:  

Ud fra min indledning og undren er jeg kommet frem til følgende problemstilling for min rapport:  

 

Med udgangspunkt i en fundamentalanalyse,  

hvad er aktiekursen for PANDORA A/S pr. 9. maj 2014? 

 

Jeg vil i min opgave analyser de fundamentale forhold i selskabet PANDORA, for dermed at komme frem til 

en estimering af aktiekursen. Denne vil jeg sammenholde, med den aktuelle kurs i markedet pr. 9/5 2014, for 

derefter, fra en privat investors synspunkt, at komme med en købs- eller salgsanbefaling på aktien. 

For at kunne besvare min problemstilling, vil jeg udarbejde følgende analyse for at besvare nedenstående 

underspørgsmål. .  

Strategisk analyse 

- Hvad er PANDORAs strategi? 

- Hvordan er deres konkurrencesituation? 

- Hvordan er omverdens forholdende?  

- Hvordan er deres sammensætning af produkter?  

- Hvad er forventningerne til fremtiden?   

Regnskabsanalyse 

- Hvordan har PANDORAs økonomiske situation udviklet sig? 

- Hvordan har de historiske nøgletal set ud, med udgangspunkt i Dupont modellen?  

- Hvad kan man forvente fremadrettet?  

Værdiansættelse  

- På baggrund af tidligere analyser, hvordan vil en budgettering af PANDORA se ud?  

- Hvilken WACC vil være korrekt at bruge for PANDORA?  

- Hvad er aktiekursen for PANDORA?  

- Sammenholdt med kursmål fra hentede banker, hvordan ligger den estimerede aktiekurs på 

PANDORA så?  
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Metode  

Formål  

Formålet med opgaven, er som udgangspunkt at udarbejde en værdiansættelse af PANDORA og dermed 

estimere end aktiekurs. Aktiekursen sammenholdes efterfølgende med kursen i markedet pr. 09/5 2014.  Dette 

vil alt sammen angribes fra en privat investors synspunkt, hvormed det vil være interessant at finde frem til en 

købs- eller salgsanbefaling på PANDORA.     

Opgavens struktur  

Opgavens struktur er illustreret i nedenstående figur 1. Her er der vist, hvordan jeg fra indledningen vil bevæge 

mig over i virksomhedsbeskrivelsen, derefter til den strategiske og regnskabsmæssige anslyse, for derefter at 

ende ud i en værdiansættelse og konklusion. 

Figur 1: Opgavens struktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Valg af teori  

Strategisk analyse  

Til udarbejdelse af min strategiske analyse benyttes følgende modeller.  

Porters Five Forcers  

Porter´s Five Forces benyttes til at analysere PANDORAs konkurrencesituation i markedet, som de befinder 
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sig i. Det er med udgangspunkt i 5 faktorer, som alle skal være med til at belyse konkurrencesituationen, men 

også vise hvor PANDORA har sine styrker og svagheder. Modellen kan dog kritiseres for at være meget 

statisk, da den kun i svag grad tager højde for, at konkurrenter og markeder hele tiden kan ændre sig. 

Ændringer i markedet fra dag til dag, kan altså meget hurtigt forælde modellen, hvormed en løbende 

opdatering vil være at foretrække. Jeg vil i min brug af Porter´s Five Forces tage udgangspunkt i situationen 

her og nu, og dermed redegøre for de forskellige områder i modellen.  

PESTLE-analysen  

PESTLE benyttes til at analysere selskabets omverden, og tager udgangspunkt i faktorer, som kan have 

betydning for virksomhedens værdiskabelse. Analysen består af seks forskellige forhold, som er politiske, 

økonomiske, sociokulturelle, teknologiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige forhold. 

Blue Ocean Strategy  

Blue Ocean Strategy benyttes, da den fokuserer anderledes end de traditionelle virksomhedsanalyser som 

Porter og PESTLE. Disse fokuserer på et allerede eksisterede marked og hvordan en virksomhed kan opnå en 

stærk position her. Blue Ocean Strategy, med fokus på mulighederne for at etablere et nyt marked med nye 

produkter.  

PLC-kursen og boston modellen  

PLC-kursen og boston modellen benyttes til at analysere PANDORAs produkter og hvor de i dag befinder sig  

vækst- og omsætningsmæssigt, samt hvor i deres livscyklus de befinder sig.   

SWOT 

SWOT-analysen analyserer på en virksomheds interne styrker og svagheder, samt eksterne muligheder og 

trusler. Denne model vil jeg benytte til at samle op på hovedpunkter og konklusioner fra de andre modeller og 

analyser. 

Regnskabsanalyse 

Jeg vil i min regnskabsanalyse starte med en reformulering af henholdsvis egenkapitalen, resultatopgørelsen 

og balancen. Dette gøres for at opnå en opdeling af drifts- og finansieringsrelaterede aktiviteter. Med en 

efterfølgende opdeling vil jeg kunne beregne vigtige nøgletal og analysere på poster, som normalt ikke 

fremgår af den officielle resultatopgørelse og balance. Her er blandt andet totalindkomsten rigtig vigtig, da der 

her tages højde for ”dirty-suplus”, som er en post, der normalt ikke indregnes i den almindelige 

resultatopgørelse. I balancen opnår man en opdeling mellem netto finansielle forpligtelser og netto 

driftsaktiver, som begge er vigtige elementer i den videre værdiansættelse.  

 

Herefter vil jeg udarbejde en rentabilitetsanalyse med udgangspunkt i Dupont modellen og en dekomponering 

af afkastet på egenkapitalen (ROE).  
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Værdiansættelse 

Ud fra min strategiske- og regnskabsmæssige analyse, vil jeg herefter udfærdige en budgettering for 

PANDORA. Denne budgettering vil efterfølgende blive brugt i min endelige værdiansættelse af PANDORA.  

Modeller  

Til den endelige værdiansættelse af PANDORA benyttes både DCF- og RIDO-modellen. Her vil 

DCF-moddelen (den tilbagediskonterede Cash Flow model) blive benyttet som hovedmodel, hvor 

RIDO-modellen (Residualindkomstmodellen) blot vil fungere som en kontrol af beregningerne for DCF 

værdien. Yderligere debat omkring valg af værdiansættelsesmodeller, vurderes ikke som relevant i forhold til 

formålet med opgaven. Samtidig vil anvendeligheden af DCF-modellen heller ikke bliver diskuteret, da 

DCF-modellen i den finansielle verden er en anerkendt og meget benyttet værdiansættelsesmodel. Jeg vil i mit 

afsnit omkring værdiansættelse, komme nærmere ind på de to modeller og beregningerne af dem.  

 

En vigtig faktor i begge modeller, er de gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). WACC er begrebet for 

de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger og er en vigtig faktor, da det netop er denne faktor, de 

fremtidige cash flow skal tilbagediskonteres med. WACC´en vil blive fastsat på baggrund af egne beregninger 

og antagelser, såvel som information hentet i markedet.  

Afgrænsning  

Min værdiansættelse vil tage udgangspunkt i regnskabsåret 2013 og de data, som har været offentligt 

tilgængelig frem til d. 09/5 2014. Meddelelser m.m. vil efter denne dato ikke blive behandlet. Samtidig er det 

kun offentligt tilgængeligt data, som der i opgaven vil blive taget udgangspunkt i.  

Opgaven vil som udgangspunkt kun omhandle koncernen PANDORA A/S, hvorfor der kun er taget 

udgangspunkt i koncernregnskabet, hvorfor der ikke er gået i dybden med regnskaber fra datterselskaber m.m..  

 

Til værdiansættelse af PANDORA er der valgt to modeller, DCF- og RIDO-modellen og der vil ikke være en 

yderligere redegørelse for andre værdiansættelsesmodeller i opgaven. 

Nøgletallene i opgaven vil udelukkende blive beregnet på baggrund af de reformulerede regnskaber.  

Dataindsamling og kildekritik  

Der vil i opgaven udelukkende blive taget udgangspunkt i offentligt tilgængeligt data, hvorfor en vigtig 

arbejdsopgave vil ligge i at indsamle og behandle disse, ud fra bedste evne. Det er her specielt vigtigt, at der 

med et kritisk syn bliver kigget på dataene og at irrelevant information bliver sorteret fra, samt evt. farvede 

kilder, som kan have en interesse i at påvirke læseren. Mængden af offentligt date, vurderes samtidig at være 

tiltrækkeligt i forhold til at kunne belyse PANDORA, branchen og dermed min problemstilling.   
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Der anvendes samtidig både primært og sekundært data, for at belyse problemstillingen. Ved primær data, 

menes materiale udsendt af PANDORA. Dette gælder både års- såvel som halvårsrapporter, 

kvartalsmeddelelser og offentligt tilgængelig information på PANDORAs hjemmeside. Da det er materiale 

udarbejdet af virksomheden selv, vil der blive forholdt sig kritisk til dette. Da PANDORA har været en 

børsnoteret virksomhed siden 2010, vurderes materialet at have en forholdsvis høj standard. Samtidig 

overholder PANDORA regnskaberne efter IFRS, som er en EU godkendt regnskabsstandard. 

 

De sekundære data vil omfatte artikler, bøger, branche- og markedsanalyser, hjemmesider og anerkendte 

virksomheders holdninger og meninger. Jeg vil hovedsageligt benytte denne del til udarbejdelsen af min 

strategiske analyse, samt underbygge de forudsætninger, som jeg benytter i min budgettering og 

værdiansættelse.  

Virksomhedsbeskrivelse 

Jeg vil nu starte med en virksomhedsbeskrivelse af PANDORA, for dermed at have et solidt grundlag til 

udarbejdelsen af mine efterfølgende analyser.  

Introduktion til PANDORA A/S 

Det hele startede i 1982 i beskedne omgivelser i København. Her startede guldsmed Per Enevoldsen og hans 

kone Winnie en juvelbutik, som senere udviklede sig til det, vi i dag kender som PANDORA A/S.
1
  

 

Parret rejste i de tidlige år ofte til Thailand for at finde smykker, som de kunne importere til Danmark og sælge 

i deres butik.
2
 Deres stil og varer blev hurtigt populære og i takt med den voksende efterspørgsel og popularitet 

ændrede parrets strategi sig. De flyttede gradvist deres fokus over til engroshandel med danske kunder. Dette 

skulle vise sig at blive et godt valg, for efter flere succesrige år som grossister standsede virksomheden i 1987 

aktiviteterne med detailleddet. Herefter var den fulde fokus på engrosleddet og handlen med danske 

virksomheder. Den voksende succes gjorde også, at PANDORA i 1987 flyttede i et større domicil, samtidig 

med at den første interne designer sluttede sig til smykkevirksomheden. Man startede herefter på at skabe sine 

egne unikke smykker og i 1989 startede man fremstillingen af sine smykker i Thailand
3
, hvor produktionen 

også ligger den dag i dag.  

 

Næste store skridt for PANDORA var i år 2000, hvor firmaets Charm-armbåndskoncept blev lanceret i 

Danmark. Konceptet gik i sin enkelthed ud på, at PANDORA via ”smykke legoklodser” selv kunne være med 

til at bygge sine armbånd og halskæder, og dermed skabe sin egen unikke stil. Denne unikke og nye tilgang til 
                                                           
1
 http://www.pandora.net/da-dk/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story 

2
 http://www.pandora.net/da-dk/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story 

3
 http://www.pandora.net/da-dk/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story 

http://www.pandora.net/da-dk/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story
http://www.pandora.net/da-dk/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story
http://www.pandora.net/da-dk/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story
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tingene tog forbrugerne godt imod og i takt med en voksende succes og efterspørgsel, begyndte PANDORA at 

ekspandere internationalt til nye markeder. I 2003 etablerede PANDORA sig i USA og i 2004 i både Tyskland 

og Australien. Dette var startskuddet for PANDORAS internationale ekspansion.
4
  

 

På baggrund af den stigende efterspørgsel og positive udvikling øgede PANDORA samtidig 

produktionskapaciteten i 2005. Her åbnede PANDORA en 6 etagers produktionsenhed i Thailand, hvilket blot 

skulle vise sig at være den første af i alt 3 produktionsenheder i samme område. De sidste to enheder blev taget 

i brug i henholdsvis 2008 og 2010.   

 

I takt med PANDORAs voksende succes fik flere investorer øjnene op for PANDORA, og i 2008 valgte 

stifterne at sælge ca. 60 % af PANDORA til kapitalfonden Axcel. Denne manøvre blev skabt via Prometheus 

Invest APS, som fra marts 2008 erhvervede PANDORA. Prometheus Invest APS var således 60 % ejet af 

kapitalfonden Axcel, 12,4 % ejet af Pewic Holding ApS – kontrolleret af stifteren Per Enevoldsen og hans 

familie, 14,8 % ejet af RSMLP Holding ApS, 13,5% ejet af Prometheus Leadership ApS - kontrolleret af Per 

Enevoldsen og hans familie, samt visse medlemmer af ledelsen og andre medarbejder i PANDORA. 

Prometheus Invest ApS ejede PANDORA frem til PANDORAS børsnotering i 2010, og de besidder stadig den 

dag i dag en stor aktiepost i PANDORA. PANDORA blev børsnoteret oktober 2010, efter 2 års ejerskab af 

Prometheus Invest ApS. Introduktionskursen var 210 kr. pr. aktie.
 5

  

 

I dag sælges PANDORAS smykker i over 70 lande på 6 forskellige kontinenter, herunder gennem ca. 10.300 

salgskanaler og 900 PANDORA koncept stores.
6
   

 

PANDORAS mission - den gang og i dag – er at kunne tilbyde alle verdens kvinder en verden af ægte, 

moderne og håndlavede smykker i en høj kvalitet til overkommelige priser, men stadig med muligheden for et 

individuelt og unikt design til den enkelte.
7
  

Kursudvikling siden introduktionen oktober 2010 

PANDORA har siden kursintroduktionen i oktober 2010, haft en turbulent kursudvikling, hvor den mest 

dramatiske begivenhed fandt sted i august 2011, hvor kursen på en dag faldt ca.70%.
8
 Det store fald i kursen 

skyldes i høj grad en svigtende forventet omsætning, som efter 2. kvartal i 2011 blev voldsomt nedjusteret. 

                                                           
4
 http://www.pandora.net/da-dk/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story 

5
 http://www.proinvestor.com/aktieanalyser/150/Pandora%20-%20Faktaark 

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4ZFR8Y/1095982101x0x403902/C4F75102-82A9-43CA-B2

62-1A941496E2E1/Pandora_brochure_2010.PDF 
6
 Pandora, årsrapport 2013 

7
 http://www.pandora.net/da-dk/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story 

8
 http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Summary?s=PNDORA:CPH 

http://www.pandora.net/da-dk/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story
http://www.proinvestor.com/aktieanalyser/150/Pandora%20-%20Faktaark
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4ZFR8Y/1095982101x0x403902/C4F75102-82A9-43CA-B262-1A941496E2E1/Pandora_brochure_2010.PDF
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4ZFR8Y/1095982101x0x403902/C4F75102-82A9-43CA-B262-1A941496E2E1/Pandora_brochure_2010.PDF
http://www.pandora.net/da-dk/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story
http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Summary?s=PNDORA:CPH
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Man havde en forventning om en vækst på ca. 30% for året, som blev voldsomt nedjusteret, samtidig med en 

fyring af den daværende chef Mikkel Vendelin Olsen.
9
 Årsagen til det svigtende salg, begrundede PANDORA 

med stigninger i råvarepriser på ca. 15%, samtidig med at forhandlerne i samme periode havde valgt at 

nedbringe deres varelagrer. PANDORAs strategi stod dog også for skud og PANDORA valgte at etablere en 

18 måneders genopretningsplan, hvor strategien skulle gåes igennem. Samtidig var det stor fokus på at 

genvinde positionen i segmentet ”Affordable Luxury”, som man i perioden havde haft svært ved at finde.
10

  

Efter det markante kursdyk i 2011, har PANDORA dog genvundet en styrket position i aktiemarkedet, på 

baggrund af positive meldinger og økonomisk fremgang, som jeg vil komme nærmere ind på i min videre 

opgave. Kursen er i løbet af det sidste år steget med ca. 87% og ligger d. 09/05 2014 i kurs 351,60.   

Figur 2: Historik kursudvikling på PANDORA  

 

Kilde: Finansial Times, hjemmeside – www.FT.com 

Strategi og vision  

PANDORA ønsker via salg af ægte, unikke og individuelle smykker i høj kvalitet til tilgængelige priser, at 

blive verdens mest anerkendte smykkebrand. Dette er PANDORAs overordnede strategi og for at nå målet har 

man fokus på 4 strategiske søjler:
11

      

 Fokus på brandede salgskanaler  

 Udnyttelse af selskabets produktudbud  

 Skræddersyet tilgang til nye markeder  

 Etablering af et globalt brand  

 

De 4 strategiske søjler, vil jeg herefter udrede i de næste afsnit.   

                                                           
9
 http://investor.borsen.dk/artikel/1/211982/blodbad_i_pandora-aktien.html 

10
 http://investor.borsen.dk/artikel/1/211975/chok_fra_pandora_-_markant_nedjustering.html 

11
 Pandora, årsrapport 2013, side 8 

http://investor.borsen.dk/artikel/1/211982/blodbad_i_pandora-aktien.html
http://investor.borsen.dk/artikel/1/211975/chok_fra_pandora_-_markant_nedjustering.html
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Fokus på brandede salgskanaler  

I alt forhandlede ca. 10.000 forhandlere PANDORAs produkter ved udgangen af 2013, hvoraf disse 

forhandlere er fordelt på 5 forskellige fysiske salgskanaler (internethandlen er ikke indregnet i dette). De 5 

salgskanaler udgør følgende, konceptbutikker, shop-in-shops, guld-, sølv- og hvid-forhandlere, samtidig med 

at PANDORA via internethandel har sin 6 salgskanal. De samlede 6 salgskanaler, er samtidig fordelt i 

henholdsvis 2 overordnede grupper, “Branded salg“ og “Øvrigt salg“. Jeg vil nu komme ind på fordelingen af 

salgskanaler i de forskellige grupper, samt havde de enkelte salgskanaler indeholder.     

Branded Salg12  

Konceptbutikker  

I denne salgskanal har PANDORA langt den største kontrol. Facade, inventar, indretning, facade m.m. er alt 

sammen bestemt og kontrolleret af PANDORA, samtidig med at de udelukkende forhandler PANDORAs 

produkter. Den bedste sammenligning vil være at anse konceptet, som en form for “flag store“, hvor 

PANDORA via butikkerne har noget nær optimale muligheder for at markedsføre og brande sig selv. Ved 

udgangen af 2013 var der i alt 146 PANDORA-ejede konceptbutikker og 954 franchiseaftaler på konceptet.  

Shop-in-shops  

Her ligger konceptet i ordet “Shop-in-shop”, for som det fremgår af ordet har man her en “butik” inden i en 

anden butik. Et eksempel på dette kunne være Magasin, Illum m.m.. Her følger de store linjer i forretningen, 

det overordnede koncept for butikken, hvor PANDORA til gengæld minimum har 8 m2 at udfolde sig på. Her 

vil arealet være tydeligt afgrænset med montre og displays i PANDORAs logoer og farver. Her vil PANDORA 

også have en væsentlig kontrol over markedsføringen og brandet, samt i hvilken retning man skal gå. Ved 

udgangen af 2013 ejede PANDORA selv 60 Shop-in-shops og udover det, var der yderligere 1312 

shop-in-shops.  

Guld-forhandler  

Som guldforhandler af PANDORAs produkter, binder du dig til minimum 4 m2 PANDORA areal med 

montrer og displays. Her har PANDORA stadig en væsentlig kontrol over markedsføringen og brandet, 

hvorfor denne forhandlergruppe også indgår som en branded salgskanal.  

I denne gruppe vil man mest møde mindre smykkebutikker og uafhængige forhandlere. Butikkerne vil ofte 

sælge flere forskellige mærker og produkter. 

ePANDORA   

PANDORA åbnede i november 2012 deres første internetbutik i Storbritannien. Siden har PANDORA åbnet 

for internethandel i Tyskland, Østrig og senest i Frankrig i januar 2014. Da PANDORAs produkter sælges via 
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deres egen hjemmeside, har PANDORA den fulde kontrol over markedsføring og branding. I fremtiden har 

PANDORA gode forventninger til internethandlen, da de mener, at deres produkter egner sig til dette, samtidig 

er der også planer om yderligere markedspenetrering indenfor internethandel.  

Øvrigt salg13  

Sølv-forhandler  

Som Sølv-forhandler har de andre varer end PANDORA produkter i butikken. Her skal der kun afsættes 

minimum 2 m2 areal til PANDORAs montre og displays. Markedsføringen af PANDORA er her på et meget 

lille niveau, hvorfor kontrollen i forhold til branding og markedsføring af PANDORA er på et lavt niveau. Her 

er det i højere grad butikkens stil og brand, som PANDORA er påvirket af, hvilket derfor også i høj grad kan 

afvige fra PANDORAs overordnede koncept.  

Hvid-forhandler  

Her er markedsføringen og kontrollen over PANDORAs brand og markedsføring på et minimum. Det er kun et 

krav, at der skal være en vinduesplads til PANDORAs displays, hvorefter alt andet er overladt til den 

individuelle ejer af butikken. Dette kan sætte PANDORA i relation til mange forskellige stilarter og 

indretninger, fra butik til butik. Samtidig kan det føre PANDORAs branding i en anden retning end, hvad 

PANDORA reelt overordnet ønsker, da de ikke har kontrollen, men overlader det til andre ude omkring i 

butikkerne.  

Strategi for salgskanaler nu og tidligere 

PANDORAs overordnede strategi for brug af salgskanaler er, at de fremadrettet ønsker at være i kontrol med 

deres brand og markedsføringen af deres produkter helt frem til slutbrugeren, den “almindelige” forbruger / 

køber af PANDORAs produkter til eget brug.    

 

PANDORA har som tidligere nævnt 6 salgskanaler, som er inddelt i 2 kategorier. Den ene hovedgruppe er 

branded salg, som PANDORA ønsker at have større fokus på fremadrettet. Den anden hovedgruppe kan 

betegnes som øvrigt salg, som PANDORA i fremtiden ønsker, at have mindre fokus på, eller som 

udgangspunkt at få dem opgraderet til en af grupperne i branded salg, så de igen opnår en større kontrol med 

deres brand og produkter helt ud til slutbrugeren. Denne strategi er dog helt ny for PANDORA, samt 

udarbejdet ud fra tidligere knap så gode erfaringer og mindskende kontrol. I figur 3 ses hvordan strategien har 

ændret sig og hvordan man har udviklet strategien, så man i højere grad opnår indflydelse helt ud i detailleddet.  
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Figur 3: Strategi for salgskanaler  

 

Kilde: PANDORA, årsrapport 2013 

Tidligere overlod man en stor del af markedsføringen i butikkerne til den enkelte forhandler, samtidig med at 

PANDORA i høj grad blot var af et mindre sortiment i butikkerne, da der ofte var langt flere mærker og 

produkter på hylderne hos forhandlerne. Som figur 3 også illustrerer var der en stor andel af sølv og hvide 

salgskanaler, hvor problematikken i høj grad, er den mindre kontrol, som også nævnt i afsnittende 

”Sølv-forhandler og Hvid-forhandler”. PANDORA havde på dette tidspunkt fokus på salget til detailleddet, 

hvorefter man lidt slap produkterne og overlod resten til detailforhandlerne. Denne strategi har PANDORA 

ændret, og som illustreret i figur 3 har man vendt trekanten om, og dermed rettet fokus på slagskanalerne, hvor 

PANDORA selv har mulighed for at vejlede og tage kontrollen over deres produkter helt ud til slutbrugeren.
14

 

Samtidig har PANDORA også via denne strategi og tættere kontakt til salget i butikkerne, fået bedre mulighed 

for at følge efterspørgslen og salget af deres produkter, samt mulighed for at regulere og lave ændringer 

hurtigere end tidligere, da de nu i højere grad har fingeren på pulsen. De kan altså derfor hurtigere følge 

ændringer i markedet, samt hvordan det reelt går. Tidligere kunne der være en tidsforskydning i forhold til, 

hvordan efterspørgslen hos slutbrugeren og detailleddet var. Derfor kunne det reelt se ud som om at salget gik 

godt, selvom det måske reelt var aftagende. Via den nye strategi forsøger PANDORA, at imødekomme disse 

problemer samtidig med, at de har fået integreret et system, hvormed PANDORA kan følge salget via deres 

koncept butikker og enkelt shop-in-shops til slutbrugerne på dagligt basis. Dette hjælper PANDORA med, at 

følge den løbende udvikling og dermed lave justeringer derefter. Systemet blev introduceret i 2012.
15

  

 

Den ændrede strategi omkring salgskanaler, har også gjort at man nu i højere grad har fået styr på sin 

prisstruktur, så man bedre rammer rette segment. Her oplevede man tidligere at PANDORA til en vis grad 

havde bevæget sig ud af segmentet ” affordable luxury”, som de ellers i dag ønsker at henvende sig til. Dette 

har PANDORA nu via en bedre kontrol og styring af deres produkter igennem hele værdikæden fået rette op 

på.  
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Fordeling af salgskanaler og omsætning.  

Nedenfor i figur 4 ses fordelingen mellem antallet af branded slagskanaler og øvrige salgskanaler. Ved 

udgangen af 2013 udgjorde de brandede salgskanaler 46,7% af det totale antal. Dette er en stigning fra 2012 til 

2013 på 3,8% (42,9%-46,7%), hvilket også underbygger PANDORAs strategi og ønske om at øge det 

procentuelle antal af brandede salgskanaler. Samlet set har PANDORA haft en vækst på 347 nye forhandlere i 

gruppen branded salg.  

 

I Sølv- og Hvidforhandlerne har man samlet haft en tilbagegang på 442 forhandlere, hvilket også underbygger 

PANDORAs strategi. Tilbagegangen kan enten skyldes en omgradering af forhandlerne eller et ophørt 

samarbejde.  

Figur 4: Antal salgskanaler 

 

Kilde: PANDORA, årsrapport 2013 

Volumenen og sortimentet af PANDORAs produkter er større i de brandede salgskanaler, hvorfor 

omsætningen for disse butikker også er højere. I figur 5 ses fordelingen mellem omsætning og de forskellige 

salgskanaler. Her er det tydeligt illustreret at langt den største del, ca. 82,3%, af omsætningen kommer fra 

slagskanalerne i branded, selvom de i 2013 kun udgjorde 46,7 % af de samlede antal forhandlere.  

Figur 5: Omsætning pr. salgskanal 2012 og 2013 

 

Kilde: PANDORA, årsrapport 2013, side 33 



Kent Due-Frederiksen   Copenhagen Business School 

Værdiansættelse af Pandora   HD i Finansiering   

Side 16 af 96 

 

 

Det gør altså ikke noget, at antallet af salgskanaler falder, så længe det er i de rigtige segmenter og at der ellers 

er en positiv udvikling i grupperne under branded salg. I figur 5.1. fremgår den gennemsnitlige omsætning pr. 

salgskanal i de enkelte segmenter.  

Figur 5.1.: Gennemsnitlig omsætning pr. salgskanal 

 

Kilde: Egen tilvirkning, baseret på omsætningstal fra PANDORA, årsrapport 2013 

Det fremgår tydeligt at PANDORA har langt den største omsætning i konceptbutikkerne og generelt i 

segmenterne i branded salg (koncept, shop-in-shop og guld). Pr. konceptbutik har PANDORA en omsætning 

på op imod 16 gange så meget, som via de små forhandlere i sølv og hvid segmenterne. Rent volumenmæssigt 

giver det dog også god mening, da der i konceptbutikkerne er langt flere produkter på hylderne, hvorfor 

omsætningen her om alt andet lige, bør være højere. I shop-in-shop butikkerne er omsætningen ca. 4 gange så 

stor og i guld-forhandlerne er den ca. 2 gange så stor. Forholdsmæssigt vil man altså kunne lukke 16 sølv- og 

hvidforhandlere pr. konceptbutik, 4 pr. shop-in-shops og 2 pr. guldforhandler og stadig opretholde den samme 

omsætning.  

 

I 2013, hvor PANDORA, som tidligere nævnt, havde en tilbagegang på 442 sølv- og hvidforhandlere, men en 

fremgang på 347 branded salgskanaler, vil den samlede omsætning statistisk set blive styrket af denne 

udvikling.  

 

Den store omsætningsforskel på de brandede salgskanaler og sølv- og hvid-forhandlerne, er også et væsentlig 

argument for, at PANDORAs fokus ligger på det rette sted, nemlig de brandede salgskanaler. Samtidig er vel 

det også omsætningsmæssigt være til stor fordel, at arbejde på opgraderingen af de eksisterende salgskanaler, 

hvilket også er PANDORAs mål med sølv- og hvidforhandlerne.   

Udnyttelse af selskabets produktudbud  

Som tidligere nævnt har PANDORA fået integreret et system, så de løbende kan følge deres salg af produkter 
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i konceptbutikkerne og enkelt shop-in-shops. Dette hjælper i høj grad også designerne og produktudviklingen, 

da de dermed løbende kan tilpasse deres design, farver, materiale valg og pris m.m. til slutbrugernes 

efterspørgsel. For generelt ønsker PANDORA at optimere deres produktudbud mest muligt, så de rette 

produkter befinder sig på hylderne i butikkerne.
16

  

 

På kort sigt har PANDORA fokus på specielt udviklingen af produkter indenfor kategorien Charms og 

armbånd, som også er PANDORAs største produktområde. Her udgav PANDORA en helt ny kollektion i 

2013, ved navn PANDORA ESSENCE COLLETION, som var den første nye lancering indenfor 

Charms-armbånd siden 2000.
17

  

 

På mellemlang sigt er det specielt virksomhedens salg af ringe, som PANDORA har fokus på at få optimeret. I 

2013 stammede kun 6,1 % af PANDORAs omsætning fra ringe, som ellers er den største smykkekategori i 

hele verden. Dette er derfor et fokus område som PANDORA ønsker at fokusere på fremadrettet, da potentialet 

her vurderes at være større end den måde man i dag udnytter det på.
18

  

 

På lang sigt er det specielt øvrige smykkekategorier, som PANDORA ønsker at have fokus på. Blandt andet 

gælder det indenfor øreringe og halskæder, som PANDORA i dag ikke vurderer at være en af deres 

kernekategorier, men som på sigt kan indeholde et stort potentiale.  

Produkter og salg  

PANDORAs helt store produktmæssige succes er Charms kollektionen, som blev introduceret i år 2000. 

Charms kollektionen står i dag for størstedelen af PANDORAs omsætning. Den er inddelt i to kategorier, 

nemlig Charm-armbåndet og Charms. Charms står for de udsmykninger m.m. som man kan købe til sit 

armbånd og dermed skabe sin egen unikke stil.
19

  

Charm kollektionen stod for 82,7 % af omsætningen i 2013, hvilket er en tilbagegang fra 2012, hvor 

kollektionen udgjorde 87,3 % af den samlede omsætning. Tilbagegangen bør dog anses som en positiv 

udvikling, da det reelt skyldes at omsætningen er steget på andre produktområder. Her er det specielt under 

øvrige smykker, hvor PANDORA oplevet en stor fremgang, som i alt udgør en vækst fra 2012 til 2013 på 

139,9 %. I 2013 udgør produktområdet herefter 11,2 % af den samlede omsætning i PANDORA. Dette 

medvirker også til en større spredning af omsætningen på forskellige produktområder, hvor Charms 

kollektionen ellers er alt overskyggende. Fordelingen af omsætningen på de forskellige produkttyper, kan ses i 

figur 6 nedenfor.    
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Figur 6: Produktmix 

 

Kilde: PANDORA, årsrapport 2013 

Den store procentuelle omsætningsandel fra Charms kollektionen, bør også anses som en risiko, da 

størstedelen af PANDORAs omsætning er fordelt på en produkttype. Samtidig er produktet en del af et meget 

omskiftelig modemarked, hvilket må anses som en væsentlig risiko. PANDORA har dog fokus på dette, og 

målet på mellem og lang sigt er, at PANDORA i højere grad får etableret sig med andre produkter på 

smykkemarkedet. Dette gælder blandt andet inden for ringe, hvor PANDORA vurderer, at potentialet er stort, 

hvilket også er yderligere uddybet i det tidligere afsnit “Udnyttelse af selskabets produktudbud”.  

Produktudvikling og Lancering   

Som en del af PANDORAs udnyttelse af deres produktudbud og optimering, er PANDORA begyndt på en 

langt hyppigere lancering af nye produkter end tidligere. Tidligere ville der som udgangspunkt være 2 

produktlanceringer om året, hvilket i dag er ændret til hele 7 produktlanceringer, som er fordelt på forskellige 

mærkedage i løbet af året.
20

 Den hyppigere lancering af produkter, er med målet om en bedre tilpasning af 

produkterne til markedet, samt et samlet øget salg og omsætning.  

 

Design og produktudvikling er en af de vigtigste aktiviteter i PANDORA, derfor arbejder designerne 

udviklingsteams med hele tiden med at udvikle og optimere PANDORAs smykkeportefølje. Designer udnytter 

deres indsigt i detailmarkedet, mode og trends, for dermed hele tiden at kunne levere attraktive smykker til 

kunderne. Dette gør også at PANDORA hele tiden evaluerer udbuddet af deres smykker, trækker produkter 

tilbage eller udbyder nye, så smykkeporteføljen fortsat er attraktiv og interessant for kunderne. PANDORA 

har samtidig også bevæget sig ud i nye produktkategorier, som da man lancerede kollektion af ure tilbage i 

2010.
21

 Dette var et helt nyt marked for PANDORA, hvor det stadig er svært at spå om udvikling. Dog vil 

denne form for produktudvikling også være en del af PANDORAs strategi fremadrettet.   
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Skræddersyet tilgang til nye markeder  

PANDORA har i dag aktiviteter i mere end 80 lande og arbejder løbende på at styrke deres positioner i disse 

markeder. Samtidig ønsker PANDORA løbende at etablere sit brand i nye lande, hvilket der er stor fokus på. 

 

I løbet af 2014 ønsker PANDORA i højere grad at etablere sig stærkere i landene Italien, Frankrig og Rusland, 

som er blandt Europas største smykkemarkeder. De tre lande generede  

15% af PANDORAs omsætning i 2013, og selvom det er en omsætningsstigning på 100 % fra 2012, vurderer 

PANDORA stadig at der fremadrettet er et stort potentiale på disse markeder.
22

 

 

Kina og Japan er også to lande med et stort potentiale fremadrettet. Kina er i takt med den rivende udvikling nu 

blevet verdens største smykkemarked
23

. PANDORA er i dag kun begrænset repræsenteret i Kina, men på sigt 

ønsker PANDORA, at udnytte potentialet i højere grad. Derfor er PANDORA også i øjeblikket ved at 

udarbejde en udviklings strategi for Kina, hvormed PANDORA forventer en forøget salgsvækst i landet. I 

Japan er der i dag en forholdsvis veludviklet smykkemarked, hvor PANDORA styrker sin position, da de 

stadig forventer, at der er et stort potentiale i markedet.
24

  

 

Etablering af et globalt brand  

PANDORA ønsker at etablere sig som et globalt brand i smykkebranchen. De benytter sig derfor også af en 

global brandstrategi og de fokuserer på, at brandet PANDORA opfattes på samme måde på tværs af lande og 

kommunikationskanaler. Samtidig ønsker de, at sprede kendskabet til PANDORA, specielt blandt kvinderne i 

alderen 25-49 år. En stor del af de løbende overskud anvendes derfor også til markedsføring og i 2013, benytter 

PANDORA op imod 10 % af omsætning på markedsføring. Derudover kommer omkostningerne til 

markedsføring afholdt af franchisetagere m.m., som oftes er aftalt i franchiseaftalerne, med en procentdel af 

omsætningen.
25

  

 

I figur 7 ses udviklingen i kendskabet til PANDORA i nøglemarkederne blandt kvinderne mellem 25-49 år. 

Denne udvikling har været markant stigende og næsten stort set fordoblet siden 2010 (38%) til 2013 (74%).  
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Figur 7: Kendskabsgrad hos kvinder mellem 25-49 år i PANDORA nøglemarkeder 

 

Kilde: PANDORA, årsrapport 2013 

PANDORAs forretningsmodel  

PANDORA benytter sig af en vertikal strategi, hvor de igennem hele værdikæden ønsker at have kontrol over 

deres produkter. Lige fra design, produktion og til salget i butikkerne  

 

Ændringerne af strategien i salgskanalerne har også været med til at imødekomme dette, da PANDORA nu har 

fået en større kontrol over salgskanalerne og markedsføringen til slutbrugerne. Ændringerne af en mere kontrol 

af salgskanalerne, gør det også nemmere for PANDORA fremadrettet, at få en mere ens opfattelse af brandet 

på tværs af de forskellige markeder og kommunikationskanaler. I sidste ende er det slutbrugernes opfattelse og 

efterspørgsel, som PANDORAs succes og omsætning afhænger af, og da PANDORA er en del af 

modebranchen er det vigtigt for dem, at have en fornemmelse af, hvad der sker i markedet og dermed en finger 

på pulsen helt ud i den sidste del af værdikæden. Ud fra PANDORAs strategi og de ændringer de har gjort sig, 

ligger den overordnede plan og strategi derfor også op til dette.  

 

Når det kommer til produktionen og indkøbende, så har PANDORA her en vel integreret strategi, som de også 

ønsker at følge fremadrettet. Produktionen er opbygget med målet om at sikre en høj produkttilgængelighed til 

detailleddet, samtidig med at omkostningerne holdes nede og kapitalbindingen minimeres.
26

 Alt dette forsøger 

PANDORA at opnå via markedsanalyser og statistisk planlægning af efterspørgsel, som dermed integreres i 

produktionen, råvarer indkøb og forsendelsen m.m.. Alt sammen med målet om den størst mulige effektivitet i 

værdikæden. I praksis bestiller lokale distributionscentre, i de forskellige markeder og regioner, varer til deres 

lagre fra produktionen i Thailand. PANDORAs forhandlere afgiver herefter bestillinger til de lokale 

distributionscentrene, som herefter pakker og afsender varerne til dem.
27

 De lokale distributionskanaler 

benyttes for, at optimere produktudbuddet til de lokale forhandlere samt nedsætte leveringstiden.  
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Hele vejen rundt om værdikæden har PANDORA forsøgt, at optimere og effektivisere tingene samtidig med, 

at de stadig ønsker at være i kontrol med deres produkter og brand.  

Strategisk Analyse 

Den strategiske analyse af PANDORA skal vurdere de forretningsmæssige risici og muligheder, for her 

igennem at kunne lave en kvalitativ værdiansættelse af markedsværdien for selskabet. Analysen vil fokusere 

på de vigtigste parametre for selskabet med henblik på den fremtidige rentabilitet. 

Til brug for dette vil analysen starte ud med en makro-analyse og virksomhedens placering her. 

PESTLE-analysen vil blive brugt til dette og vil blive efterfulgt af Porters 5 Forces samt Blue Ocean Strategy 

og PLC-kurven. 

PESTLE-analyse 

Jeg vil nu benytte mig af PESLE for at få et indblik i PANDORAs omverdens forhold. I figur 9 ses de 

forskellige elementer og analysepunkter, som jeg nu vil gå dybere ind i.  

Figur 9: PESTLE-model 

 

Kilde: www.beatabox.dk 

PANDORA arbejder primært i Europa og Nord- og Sydamerika og sekundært i Asien og stillehavsområdet, 

hvor der dog skal tages højde for, at PANDORA producerer alle deres smykker i Thailand. PANDORA er altså 

i høj grad påvirket af flere forskellige lande, hvorfor jeg derfor også vil forsøge, at udrede PANDORAs forhold 

i de områder, hvor PANDORA er mest eksponeret. Jeg vil hovedsageligt have fokus på områderne Europa og 

USA, samt Thailand, hvor PANDORA produktionsmæssigt har en stor risiko.  

Politiske forhold  

Moderselskabet for PANDORA er skattemæssigt hjemhørende i Danmark, hvorfor ændringer i moms og 

selskabsskat i Danmark har en vigtig betydning for PANDORA. Dog er PANDORAs udenlandske 
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datterselskaber underlagt skattelovgivningen i de respektive lande, hvor de er repræsenteret og har 

skattepligtig indkomst. Skattemæssige ændringer i disse lande, har altså også en betydning og kan medfører 

forhøjede omkostninger.  

 

Da produktionsmedarbejderne er ansat i Thailand, er de ikke påvirket af de høje lønomkostninger i Danmark 

for ufaglærte sammenlignet med verdensmarkedet. Risikoen kunne dog være, at Thailand fik en mere Co2 

neutral, samt velfærdsorienteret holdning, hvilket kunne belaste produktionsomkostningerne voldsomt. Dette 

kunne også afledes af stramninger i Thailandsk lovgivning eller internationale konventioner.  

 

Generelt er PANDORA opmærksom og påvirket af den politiske situationen i Thailand, da hele deres 

produktionsanlæg er koncentreret i landet. Driften afhænger altså i høj grad af om råvarer kan importeres ind i 

Thailand og at produkterne igen kan eksporteres ud af landet igen, hvorfor ændringer og ny lovgivning på 

området er utrolig vigtig for PANDORA. I øjeblikket er der uroligheder i Thailand omkring afholdelsen af 

parlamentsvalg, som skulle have været afviklet i løbet af foråret 2014. Dette er dog flere gange blevet 

forhindret og udsat på baggrund af demonstrationer og uroligheder fra oppositionen, som mener at den 

nuværende regering bør gå af.
28

 Udviklingen og udfaldet her kan altså i sidste ende have en betydning for 

PANDORA. Indtil nu har PANDORA dog kun oplevet få dages afbrydelser i produktionen på baggrund af 

politisk uro.
29

 

 

I Danmark, hvor koncernen er hjemmehørende og har sit hovedkontor, er skattetrykket i topskatten højere end 

i andre vestlige lande, hvilket kan gøre at virksomhedens højtuddannede arbejdskraft, som befinder sig i 

Danmark, kunne finde på at søge mod mildere beskattede lande. Omvendt giver velfærdssystemet i Danmark 

også en tryghed for de ansatte. Velfærdssystemet gør reelt, at man selv som arbejdsløs vil kunne opretholde en 

fornuftig levestandard og have råd til at købe forbrugsvarer. Dette sammenholdt med, at undersøgelser viser, at 

meget få mennesker faktisk fraflytter det land, som de er opvokset i, må det vurderes som et udsagn end en reel 

risiko. Dog kan det gøre, at det er sværere at tiltrække udenlandsk kvalificeret arbejdskraft til Danmark.  

 

PANDORA gør samtidig alt hvad de kan for at sikre deres produkter og vigtige elementer i form af 

patentrettigheder m.m.. Blandt andet har PANDORA patent på flere af funktionerne i Charm armbåndet. 

Panterne udløber i henholdsvis 2023 i USA og 2024 i flere andre lande.
30
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 http://nyhederne.tv2.dk/udland/2014-02-11-valg-i-thailand-den-27-april 
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 PANDORA, Årsrapport 2013, side 13 
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Lovgivningsmæssige forhold 

For PANDORA vil ændringer i lovgivningen omkring arbejdsforhold, mindsteløn og import og eksport i 

Thailand, være de største lovgivningsmæssige faktorer, som kunne påvirke PANDORA.  

 

I de største af PANDORAs afsætningslande, som i øjeblikket er USA, Storbritannien og Tyskland, er både 

lovgivningen og de arbejdsmæssige forhold så godt implementeret, at man ikke vil kunne mindre og 

uvæsentlige reguleringer her.   

Miljømæssige forhold 

Den hurtige industrielle udvikling i Thailand, har gennem årene medført enorme forureninger.
31

 Miljøkrav og 

forurening er dog i højere grad kommet på dagsordenen i Thailand. Specielt de udenlandske virksomheder 

bliver i højere grad mødt med større og større miljøkrav fra myndighederne.
32

 Da PANDORA får produceret 

deres varer i Thailand, bliver de dermed også påvirket af disse tiltag og krav. Dog kan Thailands miljøkrav 

ikke sammenlignes med vestens, selv om de i Østasien er en af forgangslandene, når det kommer til miljø.
33

 

 

Thailands vejrforhold er meget omskifteligt og med placeringen af PANDORAs produktion i Thailand, kan 

PANDORA miste en vigtig del af deres værdikæde, i tilfælde af at produktionsanlæggende lider skade af en 

naturkatastrofe. Her har man tidligere både set eksempler på oversvømmelser, storm, tsunami og jordskælv, 

som alle kunne være ødelæggende for PANDORAs produktion. I PANDORAs regnskab for 2013, nævnes det, 

at området i Bangkok for tid til anden rammes af oversvømmelser, men at produktionen er placeret i et 

industriområde, som generelt er godt drænet og beskyttet mod oversvømmelser.
34

  

 

I 2013 øgede PANDORA sit fokus på arbejdsmiljø, miljø og produktionsanlæg. Produktionen i Thailand blev 

i 2013 endnu engang godkendt til følgende standarder - ISO14001 Miljøstyring, ISO9001 Kvalitetsledelse og 

OHSAS18001 Arbejdsmiljøledelse. Dette er standarder, som er udarbejdet for at sikre en fokus på miljø, 

samtidig med at virksomheden ud ad til også kan dokumentere dette. Certificeringen og fastholdelsen her af 

inkluderer også en løbende opfølgning og udvikling. Samtidig er planen, at der i løbet af 2014 bliver 

udarbejdet en energiplan for produktionen, så PANDORA her opnår en ISO50001 certificering.
35

 Udover 

dette eksperimenterer PANDORA også i øjeblikket med genbrug af materieller, som har været anvendt i 
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 http://www.globalis.dk/Lande/Thailand 

32
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33
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produktionen.
36

 PANDORA har altså allerede i dag stor fokus på miljø i produktionen i Thailand, hvorfor de 

på mange måder derfor også er på forkant med miljøkrav og lovgivning i Thailand. Derfor må det også antages 

at PANDORA er forberedt på skærpede miljøkrav fremadrettet og at den omkostningsmæssige risiko her er 

lav.  

Sociokulturelle forhold 

PANDORA har ambitioner og fokus på at videreudvikle deres positioner i specielt Rusland, Italien og 

Frankrig samt at etablere sig i Kina, som i dag er en af verdens største smykkemarkeder. I Italien og Frankrig 

samt i det øvrige Vesteuropa må man vurdere som forholdsvis velintegrerede EU lande, hvor man ikke på kort 

sigt, kan forvente de store udsving i under- og middelklassen.  

 

Sidst nævnte marked, Kina, oplever hastigt stigende gennemsnitlig indkomst, hvilket skaber store 

forskydninger fra middelklassen og ned til underklassen. Derudover ses der en hastigt stigende overklasse. 

Begge dele taler for et bedre marked for smykker, hvilket vil kunne påvirke PANDORA positivt, hvis det 

lykkes for dem at etablere sig på markedet. Kina og den kinesiske kultur vil dog kræve en hvis form for 

lokalkendskab fra medarbejderne.   

 

På samme måde som med Kina, ser man også i Rusland store forskydninger fra underklassen op i 

middelklassen og igen op til de rigeste. Middelklassen er dog voksende og købekraften for den enkelte russerer 

stigende, hvilket har en effekt på forbrugsmønstrene og salget i smykkebranchen generelt. Samtidig er russere 

opmærksomme forbrugere, der kræver sammenhæng mellem pris og kvalitet.
37

 Denne sammenhæng og 

udvikling henvender sig rigtig meget til markedet for ”affordable luxury”, som netop er den målgruppe 

PANDORAs produkter henvender sig til. Samtidig har Rusland i dag en af de største middelklasser i Europa, 

hvorfor potentialet på markedet derfor også er stort.  

 

I USA ser man i øjeblikket en voksende forskydning mellem rig og fattig, hvilket i sidste ende påvirker 

forbrugernes købevaner. Her ser man blandt andet i øjeblikket at specielt butikkerne, som henvender sig til 

forbrugerne i mellemsegmentet har det svært.
38

 På baggrund af den større forskydning ønsker forbrugerne 

enten luksus- eller discount. Dette er en vigtig observation for PANDORA, da størstedelen af PANDORAs 

salg ligger i USA, samtidig med at de henvender sig til middel- og overklassen, med deres ”affordable luxury” 

produkter. Der kunne dog være farer for, at PANDORA lander i mellemklassen, hvor befolkningen i USA er 
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skrumpende og forbruget faldende.
39

 Dog tror jeg stadig at PANDORAs produkter og på baggrund af 

smykkebranchen, vil skille sig ud som en form for luksus produkter og derfor ikke i lige så høj grad som andre 

brancher blive ramt af dette.   

Teknologiske forhold 

Internettet har ændret smykkebranchen. Det har gjort, at adgangsbarriererne i branchen og de forskellige 

markeder næsten er væk. Man vil, for kun et lille beløb, kunne begynde at sælge sine produkter fra internettet. 

Denne løsning med salg af produkter via internettet er også med til, at forbedre de finansielle tal i forhold til 

bruttomargin m.m., men også i form af tid og research på, at finde de rette detailforhandlere, som vil og som 

man samtidig også ønsker skal sælge ens produkter. Med den nye teknologi kan man i stedet fokusere på 

markedsføring over sociale medier m.m.. De forbedrede muligheder via internettet, smartphones og Ipads for 

at handle med smykker, må vurderes at være den største teknologiske udvikling indenfor smykkebranchen og 

som et godt supplement til de ellers normalt omkostningstunge salgskanaler. 

Økonomiske forhold 

De økonomiske faktorer, som har størst indflydelse på PANDORAs fremtidige værdi, er: 

Deflation i Europa og USA  

 Faldende konkurrenceevne for varer produceret i Thailand  

 Valutaændringer i USD, EUR og GBP 

 Ændringer i råvarepriser  

 Mulighed for penetrering af nye markeder eller udvidelse på eksisterende markeder 

Deflation i Europa og USA 

Såfremt man ser at opsvinget i Europa og USA aftager, og der kommer en ny krise og deflation, vil det påvirke 

PANDORA væsentligt, da deres produktområde er meget konjunkturfølsomt. Dette gælder selvfølgelig både i 

positiv og negativ retning, alt efter hvordan væksten bevæger sig.  

 

Forventningerne til udviklingen i USA og Europa er dog gode. Man ser i øjeblikket pæne nøgletal, hvilket 

indikerer en fremgang og fortsættende vækst. Dog skal man ikke længere tilbage end 2009, for at møde 

deflation i både Europa og USA, hvilket ses af figur 10. Af figuren fremgår det også, at de overordnede 

tendenser i op og nedadgående retning, har det med at følge hinanden i USA og Europa.   
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Figur 10: Inflation i US og Euro area 

 

Kilde: www.alhambrapartners.com/ 

Såfremt en deflation rammer Europa og USA, og i mindre grad resten af verden, vil det samtidig forringe 

PANDORAs finansielle muskler i forhold til selskaber udenfor området. De fremmede selskaber vil dermed 

have mulighed for at penetrere markederne efterfølgende med større styrke.  

 

I specielt USA, har der dog over de sidste par uger været indikationer på, at væksten tager fart ind i 2Q 2014.
40

 

Her er det specielt retail salget og fremstillingsproduktionen, som er steget mere end forventet. Samtidig viser 

de seneste arbejdsløshedstal, at arbejdsløsheden i USA er faldet til det laveste niveau i 7 år.
41

 Dette tyder altså 

på, at tingene i USA går i den rigtige retning. I figur 11 ses forventningerne til USA inflation frem til 2018. Her 

fremgår det også tydeligt, at man i løbet af de næste par år forventer en øget vækst. I 2018 forventer man 

inflation på 2,23%.  

Figur 11: Prognose for inflationen i USA frem til 2018 

 

Kilde: www.statista.com 

I Europa er der også tegn på, at tingene stadig går i den rigtige retning. Dog var inflationstallene i marts 
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skuffende lave. Her lå inflationen på 0,5 % y/y. Dette forventes dog at være steget i april, hvor man regner med 

at lande på et niveau omkring 0,8%. Hvis det i april viser sig, at der ikke har været en forbedring, kan det give 

anledning til en pengepolitisk indgriben, hvilket ECB har meddelt.
42

 Taget for inflationen er dog stadig 2 %
43

, 

som man mener er niveauet for en stabil vækst i samfundet. Med de 0,8 % ligger man altså stadig væsentlig 

under det niveau, men dog anses det som positivt, at der ikke er tale om deflationen og at der generelt er 

positive meldinger i markedet.   

 

I figur 12 ses udviklingen i smykke salget i USA. Her fremgår det tydeligt at der på samme tidspunkt, som da 

man oplevede deflation i USA i 2009, var en væsentlig nedgang i smykkebranchens salg. Samtidig illustreres 

det også meget godt, at der i 2011 igen var en opadgående kurve. Kurverne i udviklingen af USA´s inflation og 

smykkesalget følger altså i høj grad hinanden, hvilket også er med til at underbygge mine ovenstående afsnit 

og sammenhænget. Det viser altså, at en makroøkonomisk krise i et land vil påvirke smykkebranchens 

nøgletal.  

Figur 12: Historisk smykkesalg i USA 

 

Kilde: www.idexonline.com 

Faldende konkurrenceevne for varer produceret i Thailand  

En faldende konkurrenceevne kunne specielt komme af stigende omkostninger i produktionen i Thailand, 

dette kunne være lige fra lønninger, afgifter, adgangsbarriere for import og eksport m.m.. Thailand er dog 

stadig en del af de nye markeder, hvor produktionen og lønomkostningerne m.m., er meget lavere end i vesten. 

Derfor må det også vurderes, at PANDORAS produktionsmæssige konkurrenceevne, da de allerede har 

minimeret deres omkostninger på produktionen via placeringen i Thailand. Den billige produktion af smykker, 

er også en af årsagerne til, at PANDORA har opnået international succes, da de allerede i 1989 flyttede 

fremstillingen af smykkerne til Thailand.  
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Valutaændringer i USD, EUR og GBP 

PANDORAs præsentationsvaluta er danske kroner, dog er størstedelen af PANDORAS aktiviteter i andre 

valutaer. Dette gør at PANDORA har en stor valutaeksponering, da de får produceret deres varer i Thailand, 

mens størstedelen af deres salg er til udlandet. Udsving i valutakurserne overfor afsætningslandene, har derfor 

en stor betydning og kan potentiel have en negativ effekt på PANDORAS aktiviteter, pengestrømme, resultat 

og andre økonomiske forhold. PANDORAs mål er dog at afdække så meget af deres valutarisiko som muligt, 

på baggrund af en rullende 12 måneders likviditetsbudget, som skal sikre 100% 1-3 mdr. frem, 80 % 4-6 mdr. 

frem, 60% 7-9 mdr. frem og 40% 10-12 mdr. frem.
44

 

 

PANDORA er hovedsageligt eksponeret i USD, EUR og GBP, hvorfor det hovedsageligt er i disse valutaer, at 

PANDORA har sin valutarisiko. Et fald i disse valutaer overfor den danske krone, vil medfører omregnede 

laverer fremtidige pengestrømme.  

 

Danmark fører dog fastkurspolitik overfor euroområdet
45

, hvorfor eksponeringen i EURO kun bærer en 

minimal valutarisiko, da kursen mellem DKK og EURO reelt er nogenlunde fast.  

 

Da det som tidligere nævnt må antages, at PANDORA er forholdsvis godt dækket ind i form af valutaterminer 

i henholdsvis USD og GBP for det næste år, vil den største risiko ligge på lang sigt dvs. ud over et år. Den 

lange horisont gør dog, at PANDORA har gode muligheder for at nå og tilpasse sine ting, hvis valutaerne enten 

falder eller stiger i kurs. Ifølge Nykredits 12-mdr. renteprognose
46

, så er forventningerne, at DKK overfor både 

USD og GBP depreciere over denne periode. Af vigtige begivenheder for udviklingen i kurserne, kan blandt 

andet nævnes ECB og US faderal Banks´ opkøbsprogrammer og en nedjustering eller opjustering af disse, 

renteændringer og den generelle økonomiske udvikling i markederne. I store træk vel en valuta depreciere, 

hvis efterspørgslen på valutaen falder eller udbuddet stiger og omvendt.   

 

Disse valutakursændringer kan altså overføres til PANDORAs fremtidige Cash flow og værdi, hvorfor de har 

en stor betydning for PANDORA. PANDORAs største eksponering er i USD, hvor PANDORA oplever den 

største påvirkning og valutarisiko. Her er det i årsrapporten 2013 for PANDORA vist, at hvis USD appreciere 

med +10%, ville det i 2013 have en negativ effekt på -171 mio. i resultat før skat og -59 mio. i egenkapitalen.
47

 

Den procentuelle negative påvirkning af årets resultat før skat ville have været -6,24 %
48

 og -0,91%
49

. 
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PANDORAs resultat og værdi påvirkes altså i væsentligt omfang af valutaændringer. 

 

Mulighed for penetrering af nye markeder eller udvidelse på eksisterende markeder 

Nye markeder som Østen og Kina oplever løbende øget velstand. Penetrering af disse markeder med en stærk 

købekraft, vil derfor kunne forbedre PANDORAs omsætning og dermed den samlede værdi af PANDORA. 

Penetrering af Kina er på nuværende tidspunkt en del af PANDORAs strategi på sigt, da de i dag kun er svagt 

repræsenteret der.  

 

Samtidig har Ruslands økonomi igennem de seneste par år haft en BNP-vækst på op i mod 4 - 5 procent, med 

undtagelse af 2013, hvor man kun oplevede en vækst på 1,3 % som var en væsentlig tilbagegang.
50

 Man har 

altså i Rusland oplevet en økonomisk vækst, hvilket i sidste ende kan resultere i en positiv udvikling i 

PANDORAs omsætning i Rusland. Samtidig er Rusland, som tidligere nævnt et land, som man i højere grad 

ønsker at fokusere på fremadrettet.  

 

PANDORA har generelt haft gode erfaring med penetrering af nye markeder, hvilket også er en del af deres 

strategi fremadrettet, hvilket kan være med til at medfører en positiv udvikling i PANDORAs omsætning.  

Ændringer i råvarepriser  

PANDORA producerer størstedelen af deres smykker i guld og sølv, hvorfor de derfor også påvirkes og er 

afhængige af prisudviklingen på guld og sølv. Udsving i priserne har i sidste ende en betydning for værdien af 

PANDORAs fremtidige Cash flow og udviklingen i EBITDA, alt efter om priserne stiger eller falder. 

PANDORAs råvarer politik er, at afdække så meget af deres risiko som muligt, på baggrund af en løbende 

12-mdr. plan, som skal sikre 100% 1-3 mdr. frem, 80 % 4-6 mdr. frem, 60% 7-9 mdr. frem og 40% 10-12 mdr. 

frem.
51

  

 

En stigning i sølv- og guld priserne, som ikke kan overføres til selskabets kunder, vil have en negativ effekt på 

PANDORAs fremtidige resultater. At overlade en del af evt. prisstigninger til kunderne, er en balancegang 

mellem at bibeholde PANDORAs produkter i segmentet ”Affordable Luxury”, men samtidig opretholde en 

fornuftig sammenhæng mellem omkostninger og indtægter.  

 

En stigning i råvarepriserne vil ikke kun ramme PANDORA, men hele smykkebranchen, som konkurrerer om 

kundernes forbrug af luksusprægede varer. I figur 13 ses sammenhænget mellem udviklingen i guldpriser og 

efterspørgslen på smykker fra år 2000 og frem til 2009. Her fremgår det tydeligt, at nå prisen stiger på guld 

                                                           
50

 http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Rusland.pdf 
51

 PANDORA, Årsrapport 2013, side 14 

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Rusland.pdf


Kent Due-Frederiksen   Copenhagen Business School 

Værdiansættelse af Pandora   HD i Finansiering   

Side 30 af 96 

 

 

falder efterspørgslen på smykker og omvendt. Denne sammenhæng mellem guldpriserne og smykkesalget, må 

indikere de forhøjede råvareomkostninger som overføres til forbrugeren, hvorfor salget derfor falder.   

Figur 13: Guld vs. Smykke efterpørgslen 

 

Kilde: www.adventuresincapitalism.com/  

I figur 14 ses priserne på guld og sølv. Her er det tydeligt at priserne til en vis grad følger hinanden i op- og 

nedadgående retning. Priserne på både guld og sølv toppede henover 2011, for derefter at have haft et løbende 

faldende niveau frem til i dag. Hvis man ser på guldpriserne fra 3. kvartal 2010 (ca. 1.200) og frem til 3. kvartal 

2011 (ca. 1.800), så er priserne på guld  steget med ca. 50%. Hvis PANDORA ikke afdækkede en del af deres 

risiko via terminsforretninger, ville deres råvareomkostninger på guld altså være steget med 50%. 

Figur 14: Historisk udvikling i guld og sølv priserne 

 

Kilde: http://www.finansportalen.se/ravaror.htm 

Guld og sølv anses blandt investorer som en sikker havn, hvorfor mange investorer i kriser og meget svingende 

markeder søger over i guld og sølv. Dette forklarer også stigningerne frem til 2011, som var tiden efter og 

under finanskrisen, hvor der var meget stor usikkerhed på de forskellige aktiemarkeder og forventninger til 

væksten fremadrettet. Uroen gjorde at investorerne sendte deres penge i ly fra finansmarkederne og over i guld 

og sølv.
52

 Efter 2011 har tendensen og prisniveauet været faldende på guld og sølv, hvilket afspejler en større 

ro på finansmarkederne
53

. I løbet af 2014 og 2015 forventer man forsat faldende guldpriser, hvilket er positivt 
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for PANDORA, da de dermed kan producere deres produkter billigere end tidligere. Man forventer, at 

guldpriserne kan falde til et niveau på ca. 1050 doller pr. ounce.
54

 Ud fra sammenhænget mellem sølv og guld, 

må man også forvente faldende sølv priser. På baggrund af forventninger til prisudviklingen, kan det ikke 

umiddelbart forventes, at PANDORAs omkostninger på kort sigt bliver negativt påvirket af prisstigninger på 

råvarerne guld og sølv. 

Porter´s Five Forces 

Jeg vil ny benytte mig af Porter´s Five Forces, til at analysere PANDORAs konkurrence situation i markedet, 

som de befinder sig i. Dette vil jeg gøre, med udgangspunkt i de 5 elementer, som indgår i Porter´s Five Forces 

og som er illustreret i figur 15 nedenfor.   

Figur 15: Porter´s Five Forces 

 

Kilde: www.beatabox.dk 

Købernes forhandlingsmagt  

Populariteten og efterspørgslen hos slutbrugeren er en vigtig ting for PANDORA, da det automatisk vil 

forplante sig videre til efterspørgslen af PANDORAs produkter hos deres reelle kunder / købere i detailleddet. 

Udviklingen hos slutbrugeren er derfor en væsentlig ting at tage højde for, når man kigger på købernes 

forhandlingsmagt, hvordan er udviklingen, hvor populære er PANDORAs produkter og hvordan går det 

samlede salg.  

 

Da det udelukkende er et salg fra business to business, kan man formode at samarbejdet foregår forholdsvist 
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professionelt. Begge parter har fokus på profit og indtjening og hvis dette er på plads, må man formode, at det 

overordnede er på plads  

 

Mange af PANDORAs leverandører er dog mindre kæder og smykkebutikker, hvormed PANDORA 

automatisk vil være en stor spiller overfor disse mindre “muskuløse” virksomheder. Ved muskuløs tænker jeg 

både økonomisk, men samtidig også hvilken part der er vigtigst for den anden. Er det de mindre virksomheder 

overfor PANDORA eller PANDORA overfor de mindre virksomheder. Her må det antages, at PANDORA har 

nemmere ved at finde en ny samarbejdspartner / smykkeforhandler end den enkelte forhandler har ved at skifte 

PANDORAs produkter ud i deres forretning.  

 

En stor del af PANDORAs forhandlere er dog franchisetagere, hvor vilkårene m.m. for PANDORAs produkter 

er udarbejdet og oplyst. Dette formindsker det frie spillerum fra købernes side, da de måske allerede på 

forhånd har en aftale om, at de skal aftage et vis antal produkter eller lignende. Samtidig kan der være specielle 

opsigelses vilkår i forhold til samarbejdet, som kan gøre det ugunstigt for forhandlerne at bryde aftalerne med 

PANDORA. I forhold til konceptbutikkerne, så vil opsigelsen af et samarbejde medfører en helt ny strategi og 

butik.   

Et faldende salg eller popularitet af PANDORAs produkter over en længere periode, kan dog gøre at enkelte 

købere / forhandlere ikke længere ønsker at aftage deres produkter eller i hvert fald strammer kravene til 

PANDORA. Jeg vil dog mene at der skal være tale om en mindre krise i forhold til PANDORAs brand m.m. 

før dette vil kunne have nogen væsentlig effekt samtidig med, at PANDORAs muligheder for at finde andre 

samarbejdspartnere skal være dårlige. Dermed kunne styrkeforholdet vende, hvis PANDORA i højere grad 

bliver afhængig af de enkelte forhandlere end omvendt. At dette skulle ske på nuværende tidspunkt og på 

baggrund af den udvikling, som PANDORA har været igennem, tror jeg skal vurderes som meget lav. Det er i 

højere grad forhandlerne, som er afhængig af PANDORA og ikke omvendt. Dog er PANDORAs produkter en 

del af modebranchen, hvor trends m.m. hurtigt kan vende.  

 

Tidligere var der snak om, at PANDORA havde presset deres leverandører til at aftage flere varer end hvad de 

reelt kunne nå og sælge
55

. Dette gav et skævt nu og her billede af PANDORAs udvikling og omsætning, da 

afsættelsen til PANDORAs slutbrugere ikke kunne følge med. Episoden viser dog meget godt magtforholdet 

mellem PANDORA og deres købers forhandlingsmagt. Denne tidligere udvikling er selvfølgelig noget 

PANDORA og markedet skal være opmærksom på ikke sker igen. Samtidig har PANDORA fået integreret et 

IT-system i flere af deres butikker, hvor de fra dag til dag kan følge salget til slutbrugeren, så man i højere grad 

end tidligere, nu har mulighed for at afsætte den rette mængde produkter til forhandlerne, samt have et overblik 
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over udviklingen.  

Leverandørernes forhandlingsmagt  

PANDORA har sammen med deres leverandører et ”Responsible Supplier Program” i fire trin. Her screener, 

uddanner og auditerer leverandørerne og sikre, at de efterlever PANDORAs retningslinjer og adfærdskodeks 

for leverandører. PANDORA vurderer leverandørernes risikoprofil for de enkelte produkter, 

produktionslandet og selskabsspecifikt information. Disse retningslinjer var endvidere også med til at sikre, at 

75% af den samlede volumen af indkøbte råvarer kom fra godkendte medlemmer af ”Responsible Jewellery 

Council (RJC)”
56

 eller som er godkendt af uafhængige konsulenter ud fra PANDORAs krav. Dette er en høj 

procentdel i forhold til andre brancher, hvilket også viser PANDORAs ønsker om at fremme ansvarlig 

forretningspraksis, hvor selskabet har indflydelse.
57

  Blandt andet arbejde PANDORA tæt sammen med sine 

guldleverandører for at sikre, at menneskerettighederne overholdes i deres forsyningskæde. PANDORA er 

altså omhyggelig med at udvælge deres leverandører, så de overholder de etiske krav og forhold, som 

PANDORA kan stå indenfor. Dette gør også, at slutbrugeren kan købe sig en hel historie og etisk korrekt 

forarbejdet produkter og materialer, så PANDORAs brand udadtil heller ikke bliver hængt ud i medierne.  

 

På guld og sølv, som er PANDORAs mest handlede råvarer fra leverandørerne, er priserne forholdsvis 

markedsbestemte. Dette gør også at PANDORA ikke i væsentligt omfang skal diskutere og forhandle priser 

med deres leverandører. Samtidig er der et stort marked for guld og sølv, som skaber en ret fri konkurrence 

blandt leverandørerne og som i sidste ende kommer PANDORA til gode.  

 

På baggrund af PANDORAs egne krav og retningslinjer for deres leverandører, kan dette i sidste ende være 

med til at styrke leverandørernes forhandlingsevne, da de dermed er svære og måske mere ressource krævende 

at erstatte. Dette gør altså at leverandørerne har mere at skulle have sagt og dermed en større forhandlingsmagt. 

Dog vil PANDORA med det rette forarbejde og research kunne finde substituerende leverandører. Generelt 

må leverandørernes forhandlingsmagt vurderes at være lav og kun på baggrund af PANDORAs egne krav og 

standarder, kan det antages at leverandørernes forhandlingsmagt forhøjes af dette.  

Substituerende produkter  

I smykkebranchen findes der en lang række af forskellige mærker og produkter indenfor armbånd, halskæder, 

ringe m.m.. Men hvis man kigger på alternative produkter, som kan træde i stedet for smykker, så er det meget 

begrænset. Substituerende produkter udenfor smykkebranchen kunne dog være tatoveringer og piercinger, 

som for mange anses som udsmykning af sin krop. På mange måder dækker de altså samme behov som 

smykker. Samtidig ses det også, at personer decideret får tatoveret armbånd, ringe halskæder på deres krop. At 
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tatoveringer og piercinger helt skal overtage smykkesalget, må dog vurderes at være knap så realistisk. 

Tatoveringer og piercinger henvender sig til et vis segment af befolkningen, som dog igennem de seneste år 

har været voksende, på baggrund af mode og trends i samfundet. Smykkebranchen henvender sig til en langt 

større del af befolkningen, på tværs af alder, livsstil m.m.. Dog kan det ikke udelukkes, at en voksende trend 

indenfor tatoveringer og piercinger, vil kunne mærkes økonomisk i smykkebranchen. 

 

Samtidig udfordres smykkebranchen og den enkelte virksomhed løbende af kopivarer fra konkurrenter og nye 

virksomheder.
58

 Dette er i sidste ende en vigtig observation og en væsentlighed for den enkelte virksomhed at 

følge med i, da det kan skade deres forretning, brand og salg af egne produkter.  

Nye indtrængere  

Der kommer løbende nye designer og smykkeproducenter frem globalt. De vil løbende udgøre en trussel for de 

eksisterende og veletablerede smykkevirksomheder, hvorfor det derfor også er en væsentlig ting for 

smykkevirksomhederne at følge med i udviklingen.  

 

Smykkebranchen er en del af modeverdenen, hvor trends og nye stilarter hurtigt kan få succes. Dog er 

modebranchen også en svær branche at bryde igennem i og det er kun de færreste virksomheder, som klarer 

den. Samtidig vil de eksisterende smykkevirksomheder allerede have et velkendt brand, som for nye 

indtrængere kan være svær at hamle op med.    

 

Den globale udvikling har dog gjort, at det i dag er nemmere end nogensinde at sælge sine varer globalt over 

internet eller via lokale forhandlere. Dette har altså om alt andet lige gjort, at det nu er nemmere for nye 

indtrængere, at etablere sig på nye markeder og komme udover grænsen i deres hjemland.  

 

PANDORA er en stor og økonomisk muskuløs virksomhed, hvor det fra nye indtrængere vil tage lang tid at 

etablere sig på samme måde, som PANDORA. Tidsmæssigt vil det altså tage lang tid for en virksomhed  at 

ramme et niveau, hvor PANDORA vil føle sig truet. Samtidig har PANDORA også på baggrund af sin 

størrelse, mulighed for at opkøbe konkurrenter og idéer fra konkurrerende produkter og design. Samtidig 

drager PANDORA også fordel af sin vel integrerede produktion, som holder omkostningerne nede og 

effektiviteten oppe.  

Rivalisering mellem eksisterende virksomheder i branchen  

I smykkebranchen er der stor konkurrence både indenlandsk og globalt. Dog findes der ikke mange større 

aktører på det globale marked og slet ikke til segmentet “affordable luxury jewellers“.
59

 Dette gør derfor også 
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PANDORA til en markedsleder på det globale marked, indenfor sit produktområde, Charms og armbånd. Dog 

vil man nationalt opleve mange forskellige konkurrencesituationer afhængige af det enkelte marked.   

Blandt de største af PANDORAs internationale konkurrenter kan nævnes Tiffany & Co.. 
60

  Dette er et 

internationalt stor smykkevirksomhed, der hovedsageligt henvender sig til de samme lande som PANDORA 

gør. Dog er Tiffany & Co´s produkter en smule dyre og mere eksklusive end PANDORAs, hvorfor de dermed 

også oftest vil henvende sig til et andet segment end det PANDORA forsøger. Dog vil der helt naturligt 

mellem to så store smykkevirksomheder opstå konkurrence om forbrugernes forbrug af luksus produkter.   

 

PANDORAs største konkurrence, møder de nationalt, i de lande hvor de er repræsenteret. Her findes mange 

mindre og mellemstore smykkevirksomheder, som på de enkelte markeder er i direkte konkurrence med 

PANDORA. Det er derfor vigtigt at PANDORA har indsigt og lokal kendskab til smykkebranchen i de enkelte 

lande, hvor de er repræsenteret, da de tit vil opleve forskellige konkurrencesituationer og konkurrencer i de 

forskellige lande. Så selvom PANDORA reelt mangler konkurrence fra større internationale 

smykkevirksomheder, som er målrettet samme segment, er konkurrencen dog stadig stor for PANDORA.   

 

Konkurrencemæssigt producerer mange af smykkevirksomhederne, de samme typer produkter (armbånd, 

ringe, halskæder m.m.) i samme materialer. Dermed bliver produkttype og materiale også til en vis grad 

underordnet når det kommer til konkurrencesituationen. Her er det i højere grad design, trends, mode og brand 

som tager over og som skal afgøre slutbrugernes købemønstre.  

 

Størstedelen af PANDORAs omsætninger stammer fra kollektionen af Charms og armbånde, som tidligere 

nævnt i afsnittet “produkter og salg”. PANDORAs største økonomiske risiko ligger altså i substituerende 

produkter til deres Charms og armbånd. Af konkurrenter, som arbejder indenfor samme område, kan nævnes 

Spinning Jewelry
61

 og Troll Beads
62

. Begge virksomheder arbejder også med armbånd og forskellige 

vedhæng, så forbrugeren selv kan tilpasse og designe sit armbånd. Troll Beads er i dag repræsenteret i op mod 

13 lande, samtidig med, at de har ambitioner om at penetrere nye markeder og udvide deres forretninger
63

. På 

sigt kunne man derfor godt forestille sig en større konkurrence fra Troll Beads, da konceptet for deres 

produkter er meget identiske med PANDORAs Charms koncept. I 2013 udgjorde Troll Beads dog kun 

indtjeningsmæssigt ca. 7,5% af PANDORAs indtjening og er derfor også økonomisk en langt mindre 

muskuløs virksomhed.  
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Blue Ocean Strategy  

De tidligere analyse-modeller har fokuseret på et allerede eksisterende marked og hvordan en virksomhed kan 

opnå en stærk position her. Et sådan marked kalder Blue Ocean for Red Ocean, da det allerede er et 

eksisterende marked. Her er det kun muligt at kunne tage markedsandele fra sine konkurrenter, og det er 

hovedsageligt prisen, som er den vigtigste faktor. Blue Ocean siger derimod, at man skal forsøge at skabe sig et 

helt nyt marked, med nye produkter. Dette mener jeg også, at PANDORA forsøger at gøre i form af deres 

produkter og nytænkning. De forsøger at komme ud af Red Ocean og over i Blue Ocean, hvor der er mindre 

konkurrence og mindre prisfølsomhed. PANDORA har forsøgt dette via nytænkning af de allerede 

eksisterende produkter i smykkebranchen. Her har man forsøgt at skabe et unikt koncept indarbejdet i deres 

produkter, hvor kunderne selv har kunnet sammensætte deres smykker og stil. Dette var en helt ny måde at 

tænke på, hvilket skabte et nyt marked indenfor smykkeverdenen. Dog kommer man ikke uden om, at prisen 

også er vigtig, da der i smykkebranchen stadig findes mange alternativer til samme produkttype, som for 

eksempel armbånd. Men i en smykkebranche, hvor Red Ocean i høj grad eksistere, mener jeg, at PANDORA 

har formået at bevæge sig en smule over i Blue Ocean og dermed via produkttænkning, at differentiere sig fra 

sin konkurrenter.   

PLC-kurven og Boston-moddel  

PANDORAs største salg ligger, som tidligere nævnt i afsnittet ”Produkter og salg”, i deres Charms og Charms 

armbånd. Området udgjorde i alt 82,7 % af PANDORAs samlede omsætning og er dermed langt den største 

post. Udover dette har PANDORA nogle øvrige produkter, som de ønsker at satse på i fremtiden. Her er det 

specielt PANDORAs ønske om et større fokus på salg af ringe samt deres kollektion af ure, som kunne være 

interessant at kigge på. Dette er også de 3 produktområder, som jeg nu vil kigge nærmere på i PLC og 

Boston-modellen. Jeg vil som udgangspunkt udelukkende kigge på produkterne fra et globalt synspunkt, da 

det dog skal noteres, at produkterne kan befinde sig i forskellige stadier fra marked til marked. I figur 16 og 10 

nedenfor ses de 3 produktområder illustreret i henholdsvis PLC-kursen og Boston-modellen.  



Kent Due-Frederiksen   Copenhagen Business School 

Værdiansættelse af Pandora   HD i Finansiering   

Side 37 af 96 

 

 

Figur 16: Boston-model og PLC-kurven 

 

Kilde: www.betabox.dk 

Kollektion af ure 

På kollektionen af ure er der ikke via PANDORAs regnskaber oplyst omsætning og forventninger hertil, 

hvilket umiddelbart gør det svært at placere kollektionen af ure i henholdsvis PLC og Boston-modellen. Dog 

må det antages, at omsætningen på kollektionen af ure er lav, da det stadig er et forholdsvist nyt 

produktområde for PANDORA og da det ikke yderligere nævnes i regnskabet. Samtidig må det også antages, 

at PANDORAs markedsandel indenfor salg af ure er begrænset. Udviklingsmæssigt bør der dog være god 

mulighed for vækst fremadrettet. Ud fra ovenstående og potentialet for vækst, placeres kollektionen af ure 

under spørgsmålstegnet i Boston-modellen. Her er PANDORA stadig nødt til at arbejde med produktudvikling 

og branding. Det er ikke til at vide, i hvilken retning denne produktgruppe vil bevæge sig, hvorfor det er 

vigtigt, at holde fokus på strategi og retning. Om produktområdet ure bliver en succes, er ikke til at spå om, da 

det endnu befinder sig i opstartsfasen. Hvis man kigger på sammenhænget mellem ure og smykker, så er 

kombinationen dog god, da ure til en vis grad også anses som smykker. Derfor kunne dette godt blive en 

succes, med mulighed for på sigt at blive en stjerne. Der er dog også risiko for, at produktområdet for ure 

brander ud eller bliver tilbagetrukket, før det når stjernestadiet eller gå direkte ned i hundefasen. I PLC-kurven 

vil kollektionen af ure befinde sig i introduktionsfasen, hvor man kan drage mange af de samme paralleller og 

sammenligninger over til spørgsmålstegnet i Boston-modellen. Man forventer altså ikke, at produktet vækst- 

og omsætningsmæssigt har nået sit potentiale endnu.  

Kollektion af ringe  

Kollektionen af ringe er PANDORAs anden største omsætningsmæssige område i dag. Det er samtidig også et 

område, som PANDORA fremadrettet har gode forventninger til og ønsker at fokusere på, hvilket også er 

nærmere uddybet i afsnittet ”Produkter og salg”. Produktmæssigt og globalt udgør PANDORAs kollektion af 

ringe, dog kun en lille markedsandel af det samlede salg af ringe. Samtidig ser man i figur 6, i et af de tidligere 

http://www.betabox.dk/
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afsnit, den omsætningsmæssige udvikling i salget af ringe hos PANDORA. I 2009 til 2010 ser man en voldsom 

omsætningsstigning, hvor omsætningen er steget med ca. 282%. Herefter ser man dog et forholdsvist stabilt 

omsætningsniveauet fra 2010 til 2012, uden nogen væsentlig vækst, hvilket kan virke en smule foruroligende. 

Fra 2012 til 2013 ser man dog igen en pæn vækst i omsætningen, men henover hele perioden har der ikke været 

nogen jævn udvikling eller tendens. Positivt er det dog at der henover perioden ikke har været nogen større 

nedgang i omsætningen. Da kollektionen af ringe er et område, som PANDORA i højere grad vil fokusere på 

fremadrettet, samt at den seneste tendens til væksten i omsætningen har været positiv, vil kollektionen af ringe 

være placeret med en overvægt i spørgsmålstegn, men dog med en begyndende overgang til stjerne i 

Boston-modellen. Hvis udviklingen forsætter og man løbende kan opnå en større vækst og voksende 

markedsandel, vil kollektionen af ringe på sigt kunne blive en stjerne for PANDORA. Kollektionen af ringe 

lader altså til at gå en positiv udvikling i møde, hvorfor den også i PLC-kurven er placeret mellem introduktion 

og vækst, i starten af den opadgående kurve. Kollektionen af ringe vurderes altså stadig at være i en form for 

opstartsfase i sit livsforløb og med positiv forventninger til fremtiden. Omsætningen og væksten her forventes 

altså at stige på sigt.  

Kollektion af Charms  

Produktområdet Charms er PANDORAs Stjerne ifølge Boston-modellen. Det er her den største del af 

PANDORAs omsætning kommer fra og dermed omsætningsmæssigt den vigtigste kollektion. Dette er et 

produktområde, hvor PANDORA har en stor markedsandel og samtidig også globalt oplever en høj vækst og 

omsætning. Væksten kommer både fra penetrering af nye markeder, men også af fortsat produktudvikling og 

vækst på eksisterende markeder. Det er vigtigt for PANDORA hele tiden, at bibeholde Charms kollektion så 

vidt muligt i stjernestadiet, hvilket opnås ved hele tiden at gøre Charms kollektionen attraktiv overfor 

forbrugerne. I figur 17 nedenfor, ses omsætningsudviklingen i Charm kollektionen, dette er omfattet af både 

Charms og Charms-armbåndene. Her ser man, at udviklingen henover perioden 2010 til 2012 kun er meget 

svagt stigende og næsten på et identisk niveau. Dette kunne man godt tolke som et faretruende signal, da det er 

svært at vide om markederne var ved at blive mættet af Charms kollektionens produkter og om populariteten, 

samt trenden var ved at aftage. Denne udvikling ville samtidig også gøre, at Charms kollektionen ville bevæge 

sig fra stjernefasen og over som en Cash Cow. Ændringen ville ikke være i PANDORAs interesse, da de har 

størst fordel i at bibeholde Charms kollektionen som en stjerne. Fra 2012 til 2013 stiger omsætningen dog 

væsentligt igen. Her er der tale om en stigning på ca. 28%. Det lader altså til at tendensen er vendt og der igen 

er en omsætningsvækst at spore indenfor Charms kollektionen. Derfor placeres Charms kollektionen også som 

stjerne i Boston-modellen. I PLC-kurven er Charms kollektionen ud fra de seneste omsætningstendenser 

stadig i vækstfasen og i en opadgående kurve. Det er dog vigtigt for PANDORA at Charms kollektionen hele 

tiden holdes attraktiv, så den ikke bevæger sig over i modningsfasen, samt Cash Cow stadiet som tidligere 

nævnt. Hvis dette dog skulle ske er det vigtigt, at PANDORA har andre produktgrupper, som f.eks. ringe og 

ure, der kan tage over og evt. overtage en del af den store omsætning som Charms kollektionen i dag udgøre. 



Kent Due-Frederiksen   Copenhagen Business School 

Værdiansættelse af Pandora   HD i Finansiering   

Side 39 af 96 

 

 

Hvis de ikke formår dette, vil det have en negativ effekt på de fremtidige Cash flow og værdien af PANDORA.  

Figur 17: Omsætningsudvikling i Charms kollektion 

 

Kilde: Egen tilvirking, med oplysninger fra PANDORAs årsrapporter fra 2009 til 2013 

SWOT-analyse 

Jeg vil med SWOT-analysen samle op på hovedpunkterne fra PESTLE, Porters 5 Forcers, Blue Ocean Strategy 

og PLC-kurven i nedennævnte skema. 

Figur 18: SWOT-analyse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

I min ovenstående SWOT-analyse har jeg sammenfattet de vigtigste elementer og ting fra min strategiske 

anslyse, for dermed bedre at kunne benytte disse, i min videre opgave og værdiansættelse af PANDORA. De 

forskellige elementer i SWOT-analysen er uddybet i mine tidligere analyser og redegørelser.   
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Regnskabsanalyse 

I min efterfølgende del af opgaven, vil jeg reformulere henholdsvis egenkapitalen, resultatopgørelsen og 

balancen, for derefter at anvende Dupont pyramiden til at fastlægge PANDORAs rentabilitet. Efter følgende 

benyttes både regnskabsanalysen og den strategiske analyse til at fastlægge budgetteringen for.  

Reformulering  

Det er vigtigt at udarbejde en Reformulering af årsrapporten for at kunne belyse de value drivers, som henover 

perioden har skabt værdi og haft betydning for PANDORA. Dette gøres ved en opdeling af driftsaktiviteterne 

og finansieringsaktiviteterne. Driftsaktiviteterne er drivkræften bag værdiskabelsen i en virksomhed, hvorfor 

det derfor er vigtigt at få denne del adskilt og dermed finde frem til kernen bag driften, uden påvirkning af de 

finansielle forhold. Samtidig er det også driftsaktivisterne, som gør virksomheden unik og konkurrencedygtig 

overfor sine konkurrenter og dermed skaber grundlaget for fremtidig værdiskabelse. Områderne som jeg vil 

reformulere er egenkapitalen, resultatopgørelsen og balancen, hvor jeg under hvert område vil komme 

nærmere ind på detaljerne i de enkelte elementer.  

 

Til reformuleringen er det vigtigt at gå i dybden med de forskellige poster og se hvad de forskellige områder 

reelt indeholder i noterne. Dog skal det nævnes, at oplysningerne i PANDORAs årsrapporter under noter, har 

været beskedne og derfor heller ikke givet anledning til en større opdeling. Det er udelukkende af- og 

nedskrivninger, som er trukket ud af deres oprindelige post i resultatopgørelsen under salgs-, distributions- og 

markedsføringsomkostninger og lagt ind under en post for sig selv.  

Reformulering af egenkapitalen  

Reformuleringen af egenkapitalen bruges til at udlede totalindkomsten. Totalindkomsten er den samlede 

værdiændring af PANDORA henover den belyste periode og medtager derfor også poster, som ikke er ført 

igennem resultatopgørelsen. Samtidig tager man også højde for transaktioner med ejerne, i form af udbytte, 

tilbagekøb af egne aktier, kapitalforhøjelse m.m.. Alt sammen er med til at belyse udviklingen i egenkapitalen 

henover de forskellige år, samt hvor disse reguleringer stammer fra.   

 

Som det fremgår af reformuleringen i figur 19, ser man i 2010 store ændringer i transaktionerne med ejerne. 

Dette er naturligt, da det var i 2010, at PANDORA blev børsnoteret, hvilket skabte en del ændringer og 

reguleringer af ejerforholdene. Når man kigger henover hele perioden har egenkapitalen udviklet sig positivt, 

hvilket skyldes en positiv udviklende årsresultat.  
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Figur 19: Reformulering af egenkapitalen  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Reformulering af Resultatopgørelse  

Ved min reformulering af PANDORAs resultatopgørelse, har jeg adskilt PANDORAs Core og Non Core 

forretninger fra hinanden. Ved Core delen menes PANDORAs primærdrift og omkostningerne tilknyttet 

denne, dermed udskiller man de ting fra driften, som ikke direkte har noget med PANDORAs kerneforretning 

at gøre. Fordelen ved dette er, at man dermed bedre kan får et overblik over PANDORAs reelle drift, uden støj 

fra ikke kerne driftsaktiviteter. Dermed får man altså et bedre overblik over PANDORA, samt et indblik i den 

forretning som PANDORA skal leve og udvikle sig af fremadrettet. Efter at Core og Non core delen er 

udarbejdet, tilknyttes reguleringerne fra balancen, som ikke er medtaget i resultatopgørelsen. Reguleringerne 

som medtaget er kun reguleringer, som er tilknyttet driften, hvorfor det i nedenstående figur 20, ses at det kun 

er sikringsinstrumenter for råvarer og valutakurser, som er medtaget under driften. Sikringsinstrumenter 

vedrørende renter er derfor undladt og i stedet medtaget under de finansielle forhold, så de stadig indgår i 

beregningen af totalindkomsten. Samtidig udtrækker PANDORA renteindtægter og renteudgifter, samt 

skatteeffekten af de samlede netto finansielle omkostninger. Dette giver altså et driftsoverskud uden 

påvirkning fra de finansielle forhold, hvilket dermed gør virksomheden nemmere at vurdere og sammenligne 

med andre virksomheder, samt analysere og kigge på de værdiskabende elementer i driftsaktiviteterne. 

Skatteeffekten og de finansielle poster holdes altså adskilt fra driftsoverskuddet, og fratækkes først til sidst, så 

man dermed kommer frem til den samlede totalindkomst for koncernen PANDORA. For selvom det er vigtigt 

at kunne analysere på en skattemæssig og finansiel upåvirket driftsoverskud, er det stadig vigtigt at medtage 

disse poster i en endelig opgørelse over totalindkomsten, da posterne i sidste ende har en effekt på 

PANDORAs resultat og værdi. Jeg vil benytte min reformulerede resultatopgørelse til at udregne de 
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efterfølgende nøgletal, så jeg henholdsvis får disse på et skattemæssigt og finansielt upåvirket niveau, når det 

er nødvendigt og giver bedst mening, blandt andet ved udregningen af overskudsgraden, som jeg vil komme 

nærmere ind på i et efterfølgende afsnit.  

Figur 20: Reformulering af resultatopgørelsen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Reformulering af balance 

Balancen reformuleres ved at adskille driftsaktiverne fra de finansielle forpligtelser. Her fraskiller man altså de 

finansielle forhold fra driftsaktiviteterne, så man dermed opnår en adskillelse, som i højere grad fremhæver 

PANDORAs value drivers, som generer værdi til PANDORAs kernedrift. Dette gør det også nemmere at 

uddrage de vigtige elementer og detaljer til min videre rentabilitetsanalyse. Reformuleringen af balancen er 

inddelt, som vist i figur 21 nedenfor. Her fremgår det også, at man via den reformulerede balance, får en 

opdeling mellem netto driftsaktiver (NDA) og de netto finansielle forpligtelser (NFF). Ved driftsaktiver 
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forstås de elementer, som direkte har en tilknytning eller indgår i virksomhedens drift og dermed er med til at 

skabe driftsoverskuddet. Under netto finansielle forpligtelser er forpligtelser, som ikke direkte har nogen 

tilknytning til driften. Dette er blandt andet langfristet gæld, leasingaftaler og realkreditfinansiering m.m.. Jeg 

vil videre i min opgave, komme ind på de områder i reformuleringen af balancen, som jeg mener er vigtige at 

fremhæve og belyse placeringen af.  

Finansielle instrumenter  

I PANDORAs balance fremgår finansielle instrumenter under både aktiver og passiver. Ved placering af 

posten i den reformulerede balance, kan der både argumenteres for og imod en placering under henholdsvis 

driftsforpligtelser og driftsaktiver eller finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Posten i sig selv, 

indeholder finansielle regulering i forhold til de finansielle instrumenter, som PANDORA benytter overfor 

råvarer og valuta. Jeg har valgt en placering af posten under driftsaktiver og driftsforpligtelser. Her er det i 

første omgang vigtigt, at posten placeres i samme område, som en del af enten driften eller de finansielle 

forhold. Placeringen under driftsaktiv og forpligtelse er valgt, da jeg vurderer posten som en del af 

PANDORAs drift, hvilket også understøttes at placeringen i den reformuleringen af resultatopgørelsen, hvor 

posterne og reguleringerne fra de finansielle instrumenter er medtaget i den totale indkomst fra driften. 

Årsagen til, at de er placeret under driften skyldes, at sikring af råvarer- og valutapriser er en helt naturlig del af 

PANDORAs drift, i form af deres store eksponering globalt og med baggrund i de udsving, som der kan 

forekomme i de materialer, som de producerer deres produkter i. Samtidig er det også en klar del af 

PANDORAs strategi, at sikre så meget af en risiko på driften.
64

   

Likviditet - 1,5% omsætning 

Ved reformulering af balancen har jeg afsat et beløb af likvide midler til at drive den daglige drift, hvilket må 

antages at være en nødvendighed. Beløbet er fastsat til 1,5% af PANDORAs omsætning. Beløbet er med 

udgangspunkt i omsætningen, da det antages at hvis omsætningen stiger, vil PANDORA også have flere 

løbende forpligtelser, hvorfor den nødvendige likviditet bør stige og omvendt falde ved omsætningsnedgang. 

Dette mener jeg, gav det mest retvisende billede, hvorfor denne løsning er valgt. Den resterende beholdning af 

likvide beholdninger og kortfristede indestående placeres under finansielle aktiver.  

Immaterielle aktiver  

Blandt de immaterielle aktiver er blandt andet goodwill, brand, distributionsnetvæk /- rettigheder og andre 

immaterielle aktiver. Disse poster er alle med til skabe fundamentet for kernedriften i PANDORA, hvorfor de 

er placeret under driftsaktiver.  

Materielle aktiver  

De materielle aktiver placeres under driftsaktiver, da de er med til at skabe rammerne for den mulige drift.  
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 PANDORA, Årsrapport 2013, side 14 



Kent Due-Frederiksen   Copenhagen Business School 

Værdiansættelse af Pandora   HD i Finansiering   

Side 44 af 96 

 

 

Udskudte skatteaktiver og - forpligtelser, samt skyldige selskabsskatter  

Samtlige skatteforhold er placeret under driftsaktiver og driftsforpligtelser. Der kan dog argumenteres for, at 

en del disse poster er rentebærende og dermed måske hælder over mod de finansielle aktiver. Det vurderes dog 

at de skattemæssige forhold er skabt på baggrund af driften, hvorfor de placeres som de gør i den 

reformulerede balance.   

Andre langfristede finansielle aktiver  

Via noterne i årsrapporten er der ikke yderligere nogen specificering af de underlæggende poster, hvorfor de 

placeres efter navnet på posten, nemlig under finansielle aktiver.  

Tilgodehavender 

Posterne under tilgodehavender skabes ofte på baggrund af den løbende drift, hvorfor de placeres under 

driftsaktiver. I årsrapportens noter, er der ikke givet en yderligere specificering af posten, hvorfor den ud fra 

ovenstående antagelse er placeret, som den er.  

Varebeholdning  

Varebeholdningen er placeret under driftsaktiver, da varerne her, direkte er med til at skabe driftsoverskuddet 

og dermed er en del af driften.  

Lån og anden gæld - kort og lang  

Disse poster er ikke yderligere uddybet i noterne, men da posterne er rentebærende og ikke vurderes at have 

nogen direkte forbindelse til driften, er den placeret under finansielle forpligtelser.  

Hensatte forpligtelser  

Hensatte forpligtelser er placeret under henholdsvis driftsaktiver og driftsforpligtelser, da størstedelen af 

posterne her er knyttet til returvarer
65

. Dette er altså en del af driften og placeres derfor, som de gør.  

Leverandør Gæld, andre langfristende forpligtelser og anden gæld  

Leverandør gæld, andre langfristende forpligtelser og anden gæld er alle poster, som ikke er yderligere 

uddybet i noterne. Dog stammer leverandørgælden fra den løbende drift, hvilket det også antages omkring de 

to andre poster, da ikke andet er oplyst. Derfor placeres posterne under finansielle forpligtelser.  
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Figur 21: Reformulering af balancen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Rentabilitetsanalysen  

Efter nu at have reformuleret egenkapitalen, resultatopgørelsen og balancen, vil jeg benytte disse med 

udgangspunkt i Dupont pyramiden, til at udarbejde min rentabilitetsanalyse og dermed belyse PANDORAs 

regnskabsmæssige nøgletal og udvikling historisk. På balance siden er der benyttet gennemsnitstal for det 

indeværende år. Dette er benyttet, så det i højere grad stemmer overens med virkeligheden og ikke blot tager 

udgangspunkt i balancetal for ultimo årene.  

 

Dupont pyramiden er vist i figur 22, her fremgår opdelingen mellem de forskellige områder og samspillet på 

tværs. Den vigtigste faktor i Dupont pyramiden og PANDORA er ROE. ROE er en sammenfatning af “Return 

on Equity” og betyder i sin enkelthed, afkast på egenkapitalen. Afkastet på egenkapitalen er vigtig, da det siger 

noget om virksomhedens evne til at skabe værdi, samt hvordan afkastet for investorerne i virksomheden har 

været og hvordan de altså har fået forrentet deres indskudte kapital.  
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ROE udarbejdes af en masse underliggende driver, som alle bidrager med deres påvirkning af ROE. Derfor er 

det også vigtigt at kaste et blik på disse elementer, for bedre at kunne vurderer fremtidige vækstrater og dermed 

udarbejde en budgettering. Dekomponeringen af ROE sker bedst ved at benytte Dupont Pyramiden, som er 

illustreret i figur 22.  

Figur 22: Dupont modellen 

 

Kilde: www.bgconv.com 

Dupont pyramiden er opbygget i 2 grene. Den ene beregnes på baggrund komponenterne tilknyttet 

driftsaktiviteterne, hvor den resterende gren tager udgangspunkt i de finansielle forhold. Dette gør at man helt 

op til niveauet inden ROE, har en opdeling af de finansielle forhold og driftsaktiviteterne.  

 

Jeg vil nu videre i min opgave og med udgangspunkt i Dupon Pyramiden, dekomponere ROE og dermed 

komme ind på de forskellige elementer. Dette vil jeg alt sammen også sammenholde med den udvikling, man 

har set i PANDORA indenfor de forskellige områder. For bedst muligt at kunne give et retvisende billede af 

PANDORAs udvikling og nøgletal, vil jeg samtidig inddrage og sammenligne dem med deres konkurrent 

Tiffany & Co. Tiffany & Co. er tidligere nævnt i min strategiske analyse under Porters Five Forces i afsnittet 

“Rivalisering mellem eksisterende virksomheder i branchen”. Tiffany og Co. benyttes, da det globalt er en af 

PANDORAs største konkurrenter og på tros af forskellene mellem de to virksomheder (som også nævnes i min 

strategiske analyse), vurderes det at Tiffany & Co. stadig er den virksomhed, som globalt bedst kan 

sammenlignes med PANDORA. Det globale aspekt var at foretrække, frem for en mindre lokal virksomhed, 

der dog måske i højere grad strategisk og segmentmæssigt kunne sammenlignes med PANDORA.  

Finansielle forhold 

På den finansielle side har man gearingen af virksomheden FGEAR (NFF/EK) og SPREAD (ROIC-R). 

FGEAR viser hvor meget af virksomheden, som er finansieret via egenkapitalen og hvor meget der er 

fremmedfinansieret. SPREAD viser forskellen mellem ROIC og R. ROIC er afkastet på den investerede 

http://www.bgconv.com/
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kapital og R er omkostningerne på de finansielle forhold (Nette finansielle omkostninger (NFO) / netto 

finansielle forpligtelser (NFF)). Ved at trække R fra ROIC (ROIC-R = SPREAD) får man dermed SPREAD, 

som er netto forholdet mellem de finansielle omkostninger og afkastet på den investerede kapital. Hvis 

SPREAD er positivt, vil det påvirke ROE i en positiv retning, da man via de finansielle forpligtelser har lavere 

omkostninger, end hvad man kan generere af afkast, ved at investere dem i virksomheden. Herefter 

sammenholdes dette med FGEAR, for dermed også at få den forholdsmæssige rigtige påvirkning i 

egenkapitalen og ROE.  

Ud fra ovenstående, kunne man godt få en opfattelse af, at man ved et positivt SPREAD blot skal forsøge at 

gearer sin virksomhed så meget som muligt, for at opnå så positiv en påvirkning på ROE, som muligt. Dette er 

dog en hård fin balance, for selvom ROE har en positiv værdipåvirkning, så kunne man antage, at man ved en 

højere gearing også vil opleve højere risikopræmie fra investorernes side, på baggrund af den forhøjede 

finansielle risiko. Det vil derfor altid være en balancegang mellem at finde den rette gearing og risiko og man 

vil derfor ikke ved et positivt SPREAD udelukkende kunne sige, at det gælder om at øge sin gældsandel. 

Modigliani og Millers var 2 økonomer og senere nobelprisvindere, som netop arbejdede med kapitalstrukturen 

og hvordan denne påvirkede værdien af en virksomhed. Hovedbudskabet var her, at kapitalstrukturen på 

baggrund af disse risikoændringer m.m., ikke havde nogen betydning for den endelig værdiansættelse af en 

virksomhed.
66

 

 

PANDORAs R, SPREAD og FGEAR ses af nedenstående figur 23. Her fremgår det at PANDORAs SPREAD 

fra 2009 og frem til 2013 har udviklet sig positivt. Tallene er beregnet på gennemsnitstal for de indeværende 

år, for at give det mest retvisende billede. Da SPREAD´et er positivt, vil det som udgangspunkt have en positiv 

indvikling på ROE, hvorfor fremmedkapital må anses som positivt i forhold til PANDORA, hvis man ikke 

tager udgangspunkt i en stigning i risikopræmien. PANDORAs gearing, og altså andel af fremmedkapital, har 

henover perioden været markant faldende. Det helt store fald ser man fra år 2009 til 2010. Dette skyldes dog 

PANDORAs børsnotering, hvor en stor del af PANDORAs tidligere Finansielle forpligtelser blev indfriet og 

gearingen derfor faldt. I 2013 ser man faktisk en negativ gearing, hvilket vil sige at PANDORA på dette 

tidspunkt rent faktisk har flere finansielle aktiver end finansielle forpligtelser. Den negative gearing gør 

faktisk, at selvom der er et positivt SPREAD, så har det en negativ påvirkning på ROE, da de finansielle 

aktiver bliver forrentet dårligere end driftsaktiverne og det afkast, som virksomheden ellers kunne have 

genereret for disse aktiver. Denne sammenhæng med en negativ gearing og et ellers positivt SPREAD, kunne 

være et argument for at PANDORA sagtens kunne optage fremmedfinansiering, til for eksempel udvidelsen af 

sine markeder eller andre af PANDORAs strategiske planer. Konklusionen må altså her være, at en forhøjelse 

af PANDORAs fremmedfinansiering ikke vil have nogen negativ effekt, men tværtimod en positiv effekt på 
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PANDORAs ROE og kunne derfor måske anses som en mulighed, for at optimere PANDORAs ROE og værdi 

via kapitalstrukturen. Dette er dog med risiko for at investorerne, på baggrund af den højere finansielle risiko, 

vil forlange en højere risikopræmie og værdien for PANDORA dermed vil være uændret.  

Figur 23: Finansielle forhold til beregning af ROE 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Driftsaktiviteterne  

Jeg vil nu bevæge mig over i den anden gren af Dupont Pyramiden og kigge på driftsaktiviteterne og blandt 

andet dekomponere ROIC.  

Overskudsgrad (OG) 

Overskudsgraden viser hvor stor en del af omsætningen, som ender med at blive til afkast. Dette er både med 

højde for Core og Non core driften. En så høj overskudsgrad som muligt, er derfor at fortrække, da den største 

del af omsætningen dermed ender ud i et overskud. Overskudsgraden beregnes ved at dividere 

driftsoverskuddet med omsætningen og er samtidig med udgangspunkt i den reformulerede resultatopgørelse, 

så den ikke bliver påvirket af de finansielle forhold. Dette gør også, at overskudsgraden er nem at sammenligne 

med andre virksomheder. En regulering i overskudsgranden vil ske ved forholdsmæssige ændringer mellem en 

virksomheds udgifter og indtægter.      

 

PANDORA har haft en noget svingende OG fra perioden 2009 og frem til 2013. Den har bevæget sig i et 

interval fra ca. 19% til 40% og har dermed i hele perioden leveret et positivt afkast på driften. Hvis man ser på 

perioden fra 2010 og frem til 2011, så var tendensen her dog nedadgående og man oplevede næsten en 

halvering af OG. Dette var ikke et specielt positivt tegn og man kunne frygte at OG ville forsætte den negative 

tendens. En del af årsagen til den faldende OG kan overføres til stigende salgs-, distribution og 

markedsføringsomkostningerne, samt administrationsomkostninger, hvilket kan skyldes PANDORAs 

strategiske ændringer i perioden, hvor man i højere grad gik over til markedsføring og kontrol over egne 

produkter via brandede salgskanaler, hvilket var en mere omkostningstung løsning. Ændringerne i strategien 

er nævnt i den strategiske analyse i afsnittet ”Strategi for salgskanaler nu og tidligere”. Den helt store 

forklaring på ændringen skal dog findes i de sikringsinstrumenter, som er tilknyttet driften. Her ser man i 2011 

posten “anden totalindkomst”, som er sikringsinstrumenter af blandt andet råvarer og valuta, at denne har en 

negativ effekt på OG på ca. 4,33%. Dette er en stor ændring i forhold til 2010, hvor samme post gav en positiv 

indvirkning på ca. 11%. Den væsentligste forskel på ændringen skal dermed findes her.  
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Den negative tendens og faldende OG, ville ikke have været en holdbar løsning for PANDORA i længden, 

hvorfor man kunne have frygtet, at denne ville forsætte. Dette var dog ikke tilfældet, for i 2012 fik man 

stabiliseret kurven. Her endte OG på ca. 20%, hvorfor der kun var tale om et lille fald i forhold til 2011. Man 

formåede altså til en vis grad at vende den negative tendens. En del af den positive regulering kommer dog 

reelt ikke fra den primære drift, men i stedet fra reguleringerne på sikringsinstrumenterne tilknyttet driften. 

Dette kan give et lidt sløret billede af PANDORAs reelle kerneforretning og udvikling fra 2011 til 2012. I 2012 

ser man også en lavere bruttoavance, som kan overføres til stigende guld og sølv priser i samme periode
67

. 

Denne sammenhæng mellem højere råvarepriser og faldende overskud er også nævnt i den strategiske analyse 

i afsnittet “Ændringer i råvarepriser ”.   

 

I 2013 oplever man en stigende avance på den primære drift, hvilket i høj grad kan udledes til en markant 

stigning i omsætningen, samtidig med at omkostningerne kronemæssigt er på nogenlunde samme niveau som i 

2012. Dermed vil de ved en højere omsætning udgøre en mindre avance og omvendt, hvilket er årsagen til den 

styrkede avance i den primære drift. Dog ser man igen effekten af markante reguleringer på PANDORAs 

sikringsinstrumenter tilknyttet driften, hvilket reelt gør at OG for 2013 ender på ca. 19% og dermed lavere end 

de 20% i 2012.   

 

PANDORAs store eksponering i fremmed valuta, samt eksponering i ædelmetaller gør, at PANDORA i høj 

grad benytter sig af sikringsinstrumenter som en del af driften. Disse sikringsinstrumenter kan svinge markant 

i værdi og dermed påvirke PANDORAs OG væsentligt. I den samlede vurdering af PANDORA, er det derfor 

nødvendigt både at kigge på den endelige OG og OG af den primære drift, som man dermed også får et indblik 

i PANDORAs reelle kerneforretning.  

 

For at vurdere niveauet for PANDORAs OG, har jeg sammenlignet den med deres konkurrent Tiffany og Co.. 

De har i samme periode som PANDORA, haft en markant lavere OG, som i 2008 og 2013 var helt nede 

omkring 5%. Sammenlignet med PANDORAs konkurrent Tiffany og Co., har PANDORA altså haft en meget 

tilfredsstillende OG over hele den analyserede periode. Den højere OG kan i høj grad udledes til PANDORAs 

effektive og omkostningsfokuserede tilgang til produktion i Thailand, hvor en stor del af Tiffany & Co´s 

produkt stadig ligger i USA.
68

 En bibeholdelse eller yderligere optimering af PANDORAs OG, vil overfor 

deres konkurrence situation med Tiffany & Co., være rigtig positiv.  
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 Figur 16, side  - Udvikling i sølv og guld  
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 Annual report 2013, Tiffany & Co. Side 9 
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Figur 24: Udvikling i overskudsgrad (OG) 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH)  

AOH er som tidligere nævnt aktivernes omsætningshastighed. Her ønskes så høj en AOH som muligt, da den 

illustrerer i hvor høj en grad en virksomhed kan omdanne driftsaktiverne og den investerede kapital til et salg. 

Det vil altså sige, at jo højere AOH, jo højere ROIC, da den investerede kapital dermed er blevet forrentet 

bedre.  

 

Jeg har valgt at beregnet AOH på baggrund af gennemsnitstal for de enkelte år, da det henover en års periode 

giver det mest retvisende billede. Aktivernes omsætningshastighed har henover den belyste periode været en 

smule svingende, med det højeste niveau i 2013, hvor AOH endte på ca. 1,52. Dette vil altså sige, at aktiverne 

blev omsat 1,52 gange for at nå omsætningen for året. Hvis man ser på hele perioden, så var tendensen fra 2009 

til 2010 opadgående, hvorefter niveauet var faldende frem til 2012, hvorefter AOH steg igen. Svingningerne 

kan både skyldes ændringer i omsætningen eller ændringer i driftsaktiverne. I den analyserede periode har 

omsætningen og Netto driftsaktiverne løbende fuldt hinanden i opadgående retning, dog ser man i 2010 og i 

2013 en større forskydning mellem de to poster. Her har omsætningen i forhold til udvikling i 

omsætningsaktiverne været mere stigende, hvilket også skaber de to toppe på kurven over PANDORAs AOH 

i figur 25 nedenfor. Specielt i 2013 ser man at omsætningen stiger markant og aktivernes omsætningshastighed 

nogenlunde bibeholdes på det sammen niveau som i 2012. Dette skaber en forhøjet AOH og dermed en positiv 

påvirkning på ROIC og i sidste ende ROE.  

Hvis man sammenligner PANDORAs AOH med Tiffany & Co.´s AOH i samme periode, så har det 

nogenlunde ligget på samme niveau med et interval på 1 - 1,5 i AOH. PANDORAs og Tiffany & Co.`s 

hastighed på omsætningen af driftsaktiver, ligger altså på nogenlunde samme niveau, hvorfor der 

konkurrencemæssigt ikke er nogen reel forskel her. Dog har PANDORA for 2013 vist en positiv tendens, 

hvorimod Tiffany & Co.´s AOH har været faldende. Hvis denne udvikling forsætter vil PANDORA dermed på 
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sigt opnå en styrket værdi overfor deres konkurrent Tiffany & Co..  

Figur 25: Udvikling i aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Return on invested capital (ROIC) 

ROIC er afkastet på den investerede kapital og udledes af AOH, som er aktivernes omsætningshastighed og 

Overskudsgraden (OG). ROIC afspejler det afkast, som man opnår på sin investerede kapital, hvorfor en så høj 

ROIC som muligt ønskes, da det har en positiv effekt på ROE.   

 

ROIC er en sammenfatning af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, hvorfor kurven for ROIC 

også i høj grad bevæger sig på samme måde, som de to andre nøgletal. Det ses at der fra 2009 til 2010 var en 

stigning i ROIC, hvorefter der var en faldende tendens frem til 2012. Dette kunne godt virke som en skidt 

udvikling, samt faretruende for den fremtidige værditilvækst. I 2013 ser man dog igen en pæn fremgang og 

stigning i ROIC, hvilket i høj grad kan afledes til stigning i omsætningen fra 2012 til 2013. Den højere 

omsætning har både en positiv indvirkning på AOH og OG, som dermed overføres til ROIC. ROIC ender på 

ca. 29% for år 2013.  

 

Netto omsætningen for PANDORA har altså en stor betydning for udviklingen i ROIC. Derfor kan mange af 

udsvingene også forklares via ændringer i omsætningen og evt. strategiske eller makroøkonomiske ændringer 

på PANDORAs markeder. Blandt andet har den forbedrede økonomiske situation i Europa og USA også været 

en del af forklaringen på omsætningsstigningen i 2013 og dermed den positive påvirkning af ROIC. Her 

oplevede man nemlig igennem 2012 og 2013 en vækst på de forskellige markeder, hvilket bidrog til et øget 

forbrug og økonomisk stabilitet. I perioden 2009 og 2010 oplevede man det modsatte, her var der tale om 

deflation og en stor økonomisk usikkerhed på de forskellige markeder. Dette gjorde at forbruget faldt, hvilket 
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havde en negativ påvirkning på PANDORAs salg, hvilket kan forklare en del af nedgangen i ROIC fra 2010 og 

frem til 2012.
69

 

 

For at få en indikation af niveauet for PANDORAs ROIC, så sammenholdes den med Tiffany & Co.´s i figur 

26 nedenfor. Her vises det at PANDORA igennem hele den analyserede periode har haft en ROIC, som ligger 

højere end Tiffany og Co. Dette er meget positivt, da det dermed viser at PANDORA har haft en højere 

forretning af deres investerede kapital end deres konkurrent. Derfor må man også antage, at niveauet for 

PANDORAs ROIC, sammenlignet med Tiffany & Co., har været pænt henover den analysere periode.  

Figur 26: Udvikling i afkastet på den investerede kapital (ROIC)  

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Return on equity (ROE) 

For at finde frem til ROE, lægges herefter ROIC og den finansielle gearing sammen, så man dermed samler de 

to elementer og kommer frem til det endelig afkast af egenfinansieringen. I en ugearet virksomhed, vil ROIC 

være lig med ROE.  

 

I figur 27 nedenfor ses udviklingen for ROE for den analyserede periode. Her fremgår det, at ROE har svunget 

fra ca. 23 % til 99 %. Udviklingen for ROE minder meget om udviklingen for ROIC, hvilket er helt forståeligt, 

da PANDORA løbende frem til 2013 nedbringer deres finansielle forpligtelser og de finansielle forhold 

dermed ikke påvirker ROE i et særligt væsentligt omfang længere. I 2008 kan man dog virkelig se effekten af 

den finansielle gearing, da ROIC reelt er lavere i 2008 end i 2009, hvilket er omvendt med ROE. Denne forskel 

skyldes gearingen i PANDORA på dette tidspunkt. Her oplevede man et positivt SPREAD på ca. 27% og en 

gearing på 2,36, som dermed påvirkede ROE i en positiv retning.  
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 Strategisk analyse - PESTLE, side 25,  afsnit ”Deflation i Europa og USA” 
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Da PANDORA i 2013 ikke længere har nogen gæld af betydning og dermed opnår positive netto finansielle 

forpligtelser, vil ROE stort set være det samme som ROIC, hvorfor driverne som påvirker ROIC, næsten i lige 

så høj grad, også vil påvirke ROE. Dermed er forventningerne til omsætning og strategiske ændringer også 

væsentlige at tage med i betragtningen omkring udviklingen af ROE nu og fremadrettet.  

 

Hvis man sammenligner ROE for PANDORAs og Tiffany & Co., så ligge PANDORAs ROE også her højere 

for hele perioden end Tiffany & Co.. Dette er rigtig positivt, da det dermed vil sige, at man ved at investerer i 

PANDORA, får en højere forrentning af sine penge, hvorfor dette kunne tale for, at investorer skulle invester i 

PANDORA frem for Tiffany og Co.. Her er der dog ikke taget højde for eventuelt forskelle i risikopræmier 

med m.m..  

Figur 27: Udvikling i afkast på egenkapital 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Konklusion på rentabilitetsanalysen  

Det er tydeligt at PANDORA igennem den analyserede periode gennemgik en række forskellige faser, som i 

sidste ende har haft betydning for nøgletallene. Man ser tydeligt at perioden fra 2010 og frem til 2012, bød på 

udelukkende fald i ROIC og ROE og fremtiden dermed også kunne virke lidt dyster, hvis denne trend skulle 

forsætte. I 2013 lader det dog til, at man har fået rettet op på tingene, da specielt AOH, ROIC og ROE præstere 

rigtig pænt for året. Disse ændringer skyldes i høj grad en forbedring af PANDORAs omsætning, som fra 2012 

til 2013 steg markant. Denne stigning kan udledes i forskellige årsager, som blandt andet skyldes PANDORAs 

strategiske ændringer, hvor PANDORA i højere grad har fokus på brandede salgskanaler, hyppigere produkt 

lanceringer og penetrering af nye markeder
70

. Samtidig har PANDORA i perioden oplevet en forbedret 
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økonomiske situation og vækst i USA og Europa, hvor man igennem 2009 og 2010 opleverede deflation og 

meget ringe vækst. Her har man i løbet af 2012 og 2013 i stedet oplevet en positiv udvikling og vækst i 

markederne, som i sidste ende medfører et øget forbrug og økonomisk stabilitet.
71

 På baggrund af den 

forberede økonomiske situation i USA og Europa, samt PANDORAs strategiske ændringer og planer om 

penetrering af nye markeder, kunne man godt forvente, at PANDORA fremadrettet vil kunne skabe en ROE på 

samme niveau som i 2013 eller evt. højere.  

Budgettering  

Jeg vil nu på baggrund af min strategiske analyse af PANDORA, samt min regnskabsanalyse af de historisk 

økonomiske forhold, lave en budgettering af en fremtidig periode for PANDORA. Budgetteringen er med 

udgangspunkt i PANDORAs value drivers og en vækst i disse. Herefter og ud fra budgettet estimeres det 

fremtidige cash flow, som efterfølgende benyttes til at værdiansætte PANDORA via DCF modellen.   

 

Budgettering er dog en svær disciplin og gøres med en vis usikkerhed, da man spår om en udvikling et sted ude 

i fremtiden. En vigtig faktor for at bibeholde realismen i budgetteringen, er valget af længde på 

budgetperioden. Her er det vigtigt, at man vælger en periode, hvor man stadig forventer at kunne budgetter de 

fremtidige poster, med en stadig forholdsvis stor præcision i antagelserne, så budgetteringen ikke bliver 

urealistisk. Jeg har i min budgettering valgt en periode på 6 år efterfulgt af terminalværdien. Dette er valgt, da 

jeg mener at 6 år, er den maksimale periode, som jeg vil kunne budgettere value driverne og stadig opretholde 

en høj realisme i mine antagelser. Efter de 6 år, mener jeg, at risikoen for fejlantagelser m.m. bliver for stor og 

realismen i budgetteringen dermed falder, hvorfor de 6 år er valgt. Efter den budgetterede periode når væksten 

et “steady state”, som også kaldes terminalværdien. Dette er en vækstrate, som indikerer den fremtidige 

uendelige vækst. Det er selvfølgelig urealistisk at antage, at væksten udover de 6 år vil være fast. 

Terminalværdien bør derfor anses som et fremtidigt samlet gennemsnit.   

Til budgetteringen af 2014 vil jeg så vidt muligt inddrage allerede oplyste økonomiske forhold og udvikling i 

PANDORA, for at belyse en så korrekt budgettering for 2014 som muligt.  

I forhold til budgetteringen og den praktiske tilgang, så findes der her forskellige muligheder og forskellige 

detaljeorienteret tilgange til, at belyse de fremtidige forhold indenfor udviklingen i omkostninger, indtægter, 

driftsaktiver m.m.. Jeg har valgt, at lave en budgettering på baggrund af følgende elementer, væksten i 

omsætningen, aktivernes omsætningshastighed, der samtidig er med til at indikere udviklingen i 

driftsaktiverne og overskudsgranden, som inddrager og samler de omkostningsmæssige forhold i PANDORA. 

Jeg har dette, da jeg ikke mener, at der via de officielle oplysninger om PANDORAs årsrapport er tilstrækkelig 

information til at kunne budgettere hver enkelt aktivitetslinje. Dog vil jeg inddrage relevante punkter og 
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specielle forhold m.m., under de før nævnte budgetteringsmæssige elementer, når det er relevant og kan være 

med til at indikere en mere korrekt budgettering for de pågældende år.  

Omsætning 

PANDORA lå i perioden fra 2009 og frem til 2012, på et næsten uændret omsætningsniveau, hvorefter man i 

2013 viste en pæn fremgang, hvilket har udmundet sig i stigninger i både ROIC og ROE. Som tidligere nævnt, 

kan disse stigninger udledes i ændringerne strategisk, hvor PANDORA i højere grad har fokus på brandede 

salgskanaler, lanceringen af nye produkter og penetrering af nye markeder, samtidig med en positiv 

økonomisk udvikling i USA og Europa.  

Figur 29: Historisk omsætning  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

På baggrund af min strategiske- og rentabilitetsanalyse, har jeg i høj grad berørt mange af de områder, som 

omhandler og påvirker PANDORAs omsætning. Dog mangler jeg et overblik over PANDORAs fordeling af 

omsætning geografisk og hvordan udviklingen her har været. Derfor vil jeg nu belyse dette, for dermed at 

kunne sammenfatte mine konklusioner og analyser, for at komme frem til mine fremtidige budgetterede 

vækstrater for omsætningen.  

Omsætningsudvikling og fordeling på de forskellige geografiske markeder 

I figur 28 ses omsætningsudviklingen fordelt på PANDORAs geografiske hovedmarkeder fra 2010 frem til 

2013.  

Figur 28: Omsætningsudvikling fordelt på markeder 

 

Kilde: Egen tilvirkning, med information hentes fra PANDORAs årsrapporter 

Her ser man, at udviklingen i USA og i det øvrige Amerika løbende har haft en omsætningsmæssig positiv 

udvikling. Dette gælder reelt set for samtlige år, men dog med den mest stabile udvikling i det øvrige Amerika, 
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hvor den procentuelle udvikling fra år til år, næsten har været den samme. I USA var omsætningen fra 2010 til 

2012 svagt stigende, hvor man herefter i 2013 oplever en markant stigning på ca. 24,1 % i forhold til 2012. Den 

store vækst i USA skyldes, ifølge PANDORA selv, en stigende efterspørgsel efter PANDORAs nyere 

produkter, samt et forbedret butiksnetværk.
72

  

 

Udover USA var omsætningen i det øvrige Europa iøjnefaldende høj i forhold til 2012. Denne 

omsætningsstigning skyldes i høj grad en flot udvikling i Italien, Frankrig og Rusland, hvor PANDORA 

samlet åbnede 74 nye Konceptbutikker i 2013 fordelt på de 3 lande.
73

 Som nævnt i afsnittet “Skræddersyet 

tilgang til nye markeder”, så anser PANDORA også fremadrettet de 3 lande, som gode potentielle vækst 

områder, hvorfor de fremadrettet også vil have gode forventninger og fokus på landene. I Storbritannien og 

Tyskland opleverede man også en omsætningsmæssig fremgang fra 2012 til 2013. I Storbritannien var 

fremgangen på hele 33,3%, som må betragtes som en væsentlig fremgang. Udviklingen skyldes blandt andet 

introduktionen af en eSTORE, salg af PANDORAs nye produkter og et forbedret butiksnetværk.
74

 

Udviklingen i Tyskland var ikke procentuelt lige så markant, men fremadrettet har man dog gode 

forventninger til udviklingen, på baggrund af blandt andet åbningen af en eSTORE.  

 

I Australien har omsætningsudviklingen været en smule faldende i perioden fra 2010 til 2013, men niveauet 

ligger dog nogenlunde på samme niveau som tidligere. I 2013 oplevede man for første gang i perioden en 

fremgang i omsætningen. I det øvrige Asien og Stillehavsområdet har omsætningen hen over perioden været 

forholdsvis svingende, men dog med en procentuel stor vækst for hele perioden, hvis man sammenligner 

tallene fra 2010 og 2013. Samtidig er det også et marked, som PANDORA vurderer at have et stort potentiale 

fremadrettet, med blandt andet Kina som verdens største smykkemarked.
75

 

 

Generelt over hele linjen var der i samtlige lande omsætningsstigninger fra 2012 til 2013, hvilket også tyder på 

et omsætningsmæssigt godt år for PANDORA.  

Sammenfatning og budgettering af omsætningen.  

Udviklingen i de forskellige landes omsætning, som belyses i afsnittet ovenfor, bekræfter også, at PANDORA 

via sine brandede salgskanaler, produktlanceringer og penetrering af nye markeder faktisk formår at øge deres 

omsætning. Samtidig er det også illustreret i afsnit “Fordeling af salgskanaler og omsætning”
76

, at 

omsætningen via de brandede salgskanaler generelt er markant højere end i de ikke brandede, hvorfor en 
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ændring og opgradering af deres salgskanaler statistisk set vil medfører en omsætningsstigning. Den løbende 

fokus og strategi på at anvende brandede salgskanaler, vil altså på sigt medfører en positiv effekt på 

PANDORAs omsætning. PANDORA forventer i løbet af 2014, at tilføje mere end 175 nye konceptbutikker
77

, 

hvilket i høj grad understreger PANDORAs vilje og fokus på dette, samtidig med at det må vurderes at have en 

positiv effekt på PANDORAs omsætning indenfor de næste par år.  

 

Samtidig ønsker PANDORA også på sigt at udvide deres markedsområder i flere lande, hvilket de historisk set 

har haft stor succes med. Landene som PANDORA ønsker at fokusere på er Rusland, Italien, Frankrig og 

Kina. Dette er alle sammen lande med et stort potentiale og muligheder for vækst. Frankrig og Italien minder i 

høj grad om mange af de europæiske lande, som PANDORA allerede i dag befinder sig i, hvormed 

PANDORA vil kunne trække på nogle af sine tidligere gode erfaringer. Samtidig oplever man i Rusland en 

forholdsvis høj vækst, hvilket er nævnt i min strategiske analyse “Mulighed for penetrering af nye markeder 

eller udvidelse på eksisterende markeder”. Dette gør at de makroøkonomiske forhold i Rusland er godt på 

plads i forhold til et salg af forbrugsgoder i landet, dog kan man blive mødt af hårde adgangsbarriere eller 

lignende, da den russiske kultur skiller sig ud fra den europæiske, hvilket kan hindre eller udskyde det 

fremtidige potentiale, som findes i Rusland.  

Mulighederne for vækst i disse 3 lande må dog vurderes at være gode, samtidig med at omsætningen under 

“øvrig Europa” illustreret i ovenstående afsnit og figur, hvor de 3 lande befinder sig, har været markant 

stigende hen over de sidste par år. PANDORA ønsker i løbet af 2014, at etablere sig stærkere i disse 3 lande
78

, 

hvorfor man allerede i løbet af 2014 og 2015 kunne forvente, at dette kunne have en effekt på omsætningen.  

  

Kina er et forholdsvist nyt markedsområde for PANDORA og et marked, hvor man har store forventninger 

fremadrettet. Kina er i dag det største smykkemarked i verden
79

, hvorfor potentialet her også må vurderes at 

være stort. Samtidig oplever man også en øget velstand, som også er nævnt i min PESTLE-analyse i afsnittet 

“Sociokulturelle forhold” side 21. Der forventes altså i Kina en potentielt stor omsætningsvækst fremadrettet. 

Dog kan de kulturelle forhold være en hindring for PANDORA.  

 

Samtidig har PANDORA også positive forventninger til deres eSTORE, hvor de i januar 2014 åbnede en 

eSTORE Tyskland, Østrig og Frankrig
80

, hvilket forventes at kunne bidrage positivt til omsætningen på sigt. 

Samtidig forventes det at åbne i flere lande hen over de næste par år.  

     

Man oplever i USA og Europa en økonomisk bedring i markederne og væksten er igen på rette vej. Dette er 
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positivt for PANDORA nu og på sigt, da langt størstedelen af PANDORAs omsætning ligger i henholdsvis 

USA og Europa. Et forventet økonomisk opsving og bedring i markederne her, vil altså påvirke PANDORAs 

omsætning positivt. Dog er der også risiko for et dobbelt dip, som vil have den opvendte effekt, men som dog 

ikke forventes. Samtidig har der også i både Europa og USA, været en pæn økonomisk fremgang, som 

illustreret i ovenstående afsnit “Omsætningsudvikling og fordeling på de forskellige geografiske markeder”. 

 

PANDORA ønsker fremadrettet også at fokusere på nye produktlanceringer og produkttyper. Her er det 

specielt markedet for ringe, som PANDORA endnu ikke i væsentligt omfang har formået at trænge ind på. 

Dette er dog et fokusområde for PANDORA og da ringe er det største smykkeprodukt område, bør potentialet 

her være stort. Hvis det lykkes for PANDORA at trænge ordentligt ind her, samt evt. på nogle af deres andre 

områder, som ure m.m., hvor horisonten dog ser ud til at være længere væk, vil det have en positiv effekt på 

omsætningen fremadrettet. Denne udvikling af produkttyperne, mener jeg også er en nødvendighed for 

PANDORA, da  

størstedelen af deres salg i dag kommer fra Charm kollektionen, som består af armbånd og vedhæng. Charm 

kollektionen udgjorde samlet 82,7 % af omsætningen i 2013, hvormed det også må betegnes som en stor risiko 

for PANDORA fremadrettet. Hvis denne kollektion og koncept går af mode, vil det have en væsentlig 

betydning for PANDORAs omsætningsgrundlag nu og på sigt. Det tyder dog ikke endnu på, at dette er ved at 

ske, men det er bestemt en vigtig betragtning og risiko for PANDORA. Omsætningen vurderes, på baggrund af 

fokus på og udvidelse af nye produktområder og en stadig positiv udvikling i Charms kollektion
81

, at det har en 

positiv effekt på omsætningen på kort sigt. Fremadrettet kan man dog frygte, at Charm kollektionen går af 

mode og bevæger sig over i “Cash Cow” stadiet. Dette vil gøre, at Charm kollektionen ikke længere vil bidrage 

til den store vækst i omsætningen, samt med risiko for at omsætningen på sigt begynder at falde. Derfor er det 

vigtigt, at PANDORA får etableret nye produkter på markederne, som evt. kan overtage en del af 

omsætningen.  

 

I min strategiske analyse under afsnittet “Ændringer i råvarepriser ”, er sammenhænget mellem guldpriserne 

og efterspørgslen på smykker illustreret. Her kan det konkluderes, at der ved faldende guldpriser vil være en 

stigende efterspørgsel på smykker og omvendt. Goldman Sachs forventer, at guldpriserne i løbet af 2014 og 

2015 vil falde til ca. 1050 dollar pr. ounce, hvor prisen i dag er ca. 1250 doller pr. ounce. Dette vil altså 

medføre en stigende efterspørgsel på smykker og dermed påvirke PANDORAs omsætning positivt.  

 

PANDORAs globale konkurrence situation, med få store udbyder og en masse mellemstore og mindre 

konkurrenter i de lokale markeder gør også, at jeg vurderer, at PANDORA her har en fordel. Samtidig 

henvender de største globale virksomheder, som blandt andet Tiffany & Co., sig til “high luxury” og altså et 
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lidt andet segment end PANDORA, som gerne vil ramme segmentet “affordable luxury”, hvorfor de derfor i 

dette segment i øjeblikket må vurderes som markedsleder. Dog er der stadig en væsentlig konkurrence mellem 

PANDORA og blandt andet Tiffany & Co., da de begge befinder sig på smykkemarkedet og er i kamp om 

forbrugernes luksusforbrug. Henover perioden fra 2009 og frem til 2013, har PANDORA dog leveret 

væsentligt bedre nøgletal end Tiffany & Co., hvilket må opfattes positivt i forhold til konkurrencesituationen 

og den fremtidige udvikling. Konkurrencesituationen globalt må altså derfor fra PANDORAs side vurderes at 

være fornuftig, da PANDORA via sit brand og økonomiske muskler har en fordel overfor mindre og 

mellemstore virksomheder på de lokale markeder. Dette giver altså også gode muligheder for en fremtidig 

vækst i omsætningen.  

 

PANDORA forventer selv en omsætning for 2014 på over 10 mia.
82

, hvilket de stadig holder fast i. 

Kvartalsrapporten for 1 kvartal 2014 er endnu ikke udkommet, hvorfor der ikke kan tages udgangspunkt i 

denne. Dog er meldingerne i forhold til PANDORAs udvikling og opfyldelse af egne mål positive. Dettes ses 

blandt andet i flere analyser i 2014.
83

 Der er altså ingen nyere udmeldinger eller tendenser, som har en negativ 

effekt på forventningerne til omsætningen for 2014, hvorfor en omsætning på over 10 mia. stadig må vurderes 

at være realistisk.  

 

På baggrund af mine analyser og iagttagelser, mener jeg, at man i løbet af de næste par år vil kunne se en pæn 

vækst i PANDORAs omsætning. I løbet af 2014 og 2015, mener jeg, at man vil kunne se en positiv udvikling 

på baggrund af PANDORAs større fokus på landene Rusland, Frankrig og Italien, samt udvidelsen af deres 

brandede salgskanaler. Jeg har estimeret med en vækst på 20% i 2014 og en yderligere vækst 23% i 2015. 

Omsætningen lander dermed for 2014 på 10,8 mia., hvilket sammenholdt med PANDORAs egne 

forventninger også virker realistisk, dog med en lille opjustering. Vækstraterne for 2014 og 2015, mener jeg 

også, at den økonomiske bedring i USA og Europa er med til at underbygge, samt forventningerne til en 

faldende guldpris, som vil medfører en stigende efterspørgsel på smykker. I perioden 2016 og 2017, tror jeg, at 

man fra PANDORAs side begynder at få fat i markedet i Kina, hvor der i dag findes et stort potentiale. Jeg tror 

at det gør, at man samtidig via eSTORE´s og en stadig fokus på salgskanaler kan skabe en vækst på 25% i 2016 

og en vækst på 23% i 2017. Den lille nedgangn fra 2016 til 2017, mener jeg vil være en naturlig antagelse i 

forbindelse med, at man har fået etableret sig i Kina og dermed har reddet den første bølge af sig. Samtidig 

mener jeg også, at udviklingen i USA og Europa henover 2016 og 2017, vil påvirke dette positivt, da jeg stadig 

tror på, at der vil være en effekt af en bedre styring af salgskanaler og en general økonomisk fremgang i 

samfundet. 
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Efter 2017 tror jeg, at væksten i omsætning vil begynde at falde. Det er på baggrund af en faldende interesse og 

salg i Charm kollektionen, på de i dag største af PANDORAs markeder, så som USA, Storbritannien, Tyskland 

og Australien. Jeg tror på dette, da der med alt sandsynlig sker et mode og trend skifte i branchen og Charm 

kollektionen efterhånden har eksisteret længe på disse markeder. Her er det altså vigtigt, at PANDORA via nye 

produktområder og uviklingen af deres eksisterende Charm koncept, kan blive ved med at optimere og udvikle 

deres produkter, så de stadig er attraktive. Jeg mener, at det er en stor udfordring, som PANDORA står overfor, 

da de indtil videre hovedsageligt har skabt deres omsætning på et produktområde indenfor smykkeverdenen. 

På baggrund af en løbende penetrering af nye markeder, tror jeg dog, at man kan modsvare dette fald en smule 

og dermed stadig opretholde en vækst i 2018 på 10% og i 2019 på 5%.  

Figur 30: Budgetteret vækst i omsætning  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Hvis man sammenligner disse vækstrater med forventningerne til den generelle udvikling i smykkesalget i 

USA, så forventer PANDORA i USA en stigning på ca. 15% hen over perioden fra 2013 og frem til 2018
84

. 

Budgetteringen for PANDORA ligger altså vækstmæssigt væsentligt over dette niveau, hvorfor de dermed vil 

være nødsaget til at stjæle markedsandele fra deres konkurrenter i USA, for at opretholde denne vækst i USA. 

Dog forventes det, at en stor del af væksten kommer fra penetrering af nye markeder og optimering af 

salgskanaler, hvorfor den budgetterede vækstrate stadig virker realistisk.  

Terminalværdien 

Den fremtidige vækst efter 2019, mener jeg, at PANDORA bør sikre via løbende optimering af deres Charm 

kollektion og udviklingen af nye produktområder, som ringe m.m., hvor der i dag ligger et stort potentiale, da 

det er de mest solgte smykker globalt. Samtidig bør væksten også komme fra en stadig fortsættende 

penetrering af nye markeder og udvidelse af deres brandede salgskanaler. Jeg har ud fra dette fastsat en 

terminalværdi på 3%, som jeg mener afspejler de udfordringer, men samtidig også de potentielle muligheder, 

som PANDORA står overfor. Terminalværdien skal samtidig afspejle PANDORAs vækst i al fremtid, hvorfor 

det er vigtigt at være realistisk omkring denne, da den samtidig også udgøre langt størstedelen af den 

fremtidige omsætning.  

 

I forhold til terminalværdien, som er fastsat til 3%, har jeg sammenholdt denne med forventningerne til USA´s 

inflation, som er uddybet i min strategiske analyse i afsnittet “Deflation i Europa og USA”, samt den 

gennemsnitlige inflation fra år til år i henholdsvis 00érne og 10érme. USA er valgt, da det er her PANDORA 

har sin største omsætning. Prognosen for inflationen viser, at man i 2018 forventer en inflation på 2,23%, 
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hvilket sammenholdt med PANDORAs terminalværdi er meget tæt på hinanden. Dog er PANDORAs 

terminalværdi en smule højere end forventningerne til inflationen, hvilket jeg mener er realistisk, da det må 

forventes, at PANDORA kan skabe et bedre afkast og vækst, end hvad de reelt får foræret af markedet. Hvis 

PANDORAs terminalværdi var sat til 2,23%, ville deres nutidsværdi og omsætning blot fastholde samme 

niveau rent købekraftsmæssigt, som ved indgangen af terminalværdien. De 2,23% indikere også ca. det 

gennemsnitlig inflations niveau man har oplevet i 00érne og 10érne
85

, hvorfor dette inflationsniveau virker 

som en rimelig sammenligning.  

 

Disse antagelser og forventninger til udviklingen, mener jeg er med til at underbygge realismen og 

forventningerne til PANDORAs terminalværdi på 3%, hvorfor denne fastholdes.  

Aktivernes omsætnings hastighed (AOH)  

Jeg vil nu fastlægge budgetteringen af aktivernes omsætningshastighed. Dette gøres for at følge udviklingen i 

aktivernes omsætningshastighed, men samtidig også for at kunne udlede netto driftsaktiverne i den 

budgetterede periode. Dette er nødvendigt, da netto driftsaktiverne skal benyttes i den endelige udregning af 

værdiansættelsen af PANDORA. Jeg vil inddrage relevante ting fra mine strategiske- og regnskabsanalyser til 

at fastsætte udviklingen i AOH. Samtidig skal der gøres opmærksom på, at reguleringerne i AOH 

sammenholdt med reguleringerne i omsætningen, hvorfor det kun er ændringer der skaber en forholdsmæssig 

ændring overfor omsætningen, der inddrages.  

 

PANDORA har i 2014 planer om at etablere et nyt produktionsanlæg i Thailand. Dette vil medføre, at 

driftsaktiverne vil stige og da effekten af det nye produktionsanlæg ikke forventes at kunne ses i omsætningen 

allerede det første år, forventes det derfor også, at AOH vil falde i løbet af 2015 på baggrund af dette.  

 

PANDORA har løbende arbejdet på en forbedring og styring af deres varelager, hvilket også er nævnt i min 

strategiske analyse i afsnittet “Strategi for salgskanaler nu og tidligere”, hvor man i dag kan følge salget fra dag 

til dag i ens konceptbutikker. Dette er en styrkelse for PANDORA, da de dermed bedre kan styre og tilpasse 

deres lagerbeholdninger. Dette mener jeg vil have en positiv effekt på AOH og dermed på sigt få AOH til at 

stige.  

 

Styrkelsen af PANDORAs salgskanaler, produktlanceringer og penetrering af nye markeder, vil som tidligere 

nævnt være med til at øge omsætningen fremadrettet. Jeg mener at AOH og netto driftsaktiverne til en vis grad 

forholdsmæssigt vil følge med her. Dog forventes den fremtidige omsætningsvækst at være forholdsvis 

markant, hvorfor jeg mener at den forholdsmæssige forskel på udviklingen mellem driftsaktiverne og 
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omsætningen, vil være stigende da væksten i driftsaktiverne ikke kan følge med væksten i omsætningen. Dette 

vil på sigt føre til en stigende AOH. 

 

Jeg har i budgetteringen af AOH lagt følgende vækstrater ind, baseret på ovenstående antagelser samt mine 

udarbejdede konklusioner og analyser. AOH forventes at falde i løbet af 2014 og 2015, hvilket i høj grad 

skyldes etableringen af et nyt produktionsanlæg i Thailand. Budgetteringen er lagt ind med vækst i 2014 på 

-3% og -5% for 2015. Fra 2015 og fremefter forventes det dog at AOH er stigende på baggrund af en 

forholdsmæssig større stigning i omsætningen end i driftsaktiverne. Dette har også historisk vist sig at være 

tendensen, når omsætningen har været mærkbart stigende, hvilket også er nærmere uddybet i min 

regnskabsanalyse i afsnittet “Aktivernes omsætningshastighed (AOH)”. Det forventes derfor efter 2015, at 

AOH løbende er stigende, med henholdsvis 3% i 2016, 8% i 2017, 5% i 2018 og 3% i 2019. Denne udvikling 

illustrerer også meget godt sammenspillet med den forventede vækst i omsætningen og efter at det ny 

produktionsanlæg i Thailand er indregnet. De høje stigninger i 2016 og 2017, skal altså afledes til høje ventede 

vækstrater for omsætningen i disse år. I figur 31 illustreres budgettering for AOH.  

Figur 31: Budgetteret AOH 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Overskudsgrad (OG)  

Jeg vil nu via min strategiske og regnskabsmæssige analyse, udearbejde budgetteringen for overskudsgraden. 

Overskudsgraden benyttes til at fastsætte omkostningsforholdene i den budgetterede periode, hvorfor jeg har 

valgt at udarbejde OG ud fra reguleringer i de forskellige omkostningsavancer og poster. Det er vigtigt at være 

opmærksom på, at OG sammenholdes med udviklingen i omsætningen, hvorfor vækstraterne som indlægges i 

budgetteringen, er de forventede afvigende vækstrater i forhold til de budgetterede vækstrater i omsætningen.    

 

PANDORAs største omkostning ligger i deres vareforbrug, hvor det hovedsagelig er råvarerne guld og sølv, 

som PANDORA arbejder med. Her har PANDORA, som nævnt i min strategiske analyse i afsnittet 

“Ændringer i råvarepriser”, haft en løbende stigende prisudvikling fra år 2010 og frem til 2012, hvor priserne 

toppede. Disse prisstigninger har igennem perioden haft en negativ effekt på PANDORAs råvareomkostninger 

og dermed påvirket OG negativt. Forventningerne fremadrettet er dog, at priserne vil begynde at falde, i takt 

med at investorerne igen tør flytte deres investeringer over imod et højere afkast og risiko. Goldman Sachs 

forventer at guldpriserne vil kunne falde til ca. 1050 dollar pr. ounce.
86

 Man kunne dermed godt formode, at 

PANDORA i løbet af 2015 og 2016 vil opleve besparelser på deres råvareomkostninger. Man må antage, at 
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PANDORA via deres strategi om at sikre risikoen på ændringer i råvarepriserne, allerede har sikret sig for det 

meste af 2014 og derfor først vil kunne få glæde af et fald i råvarepriserne i løbet af 2015 og fremefter. Der 

forventes derfor kun en lille styrkelse af bruttoavancen, hvorefter det forventes at bruttoavancen stiger til ca. 

73%, hvilket også sammenholdes med, at dette var bruttoavancen i 2011, hvor forventningerne til prisen på 

guld og sølv stort set var den samme. Efter 2017 er der indlagt et lille fald i bruttoavancen til  

71 %, som fastholdes igennem resten af budgetperioden. 70% er ca. den gennemsnitlige bruttoavance for 

PANDORA i perioden 2009 og frem til 2013. 

Figur 32: Budgetteret bruttoavance 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Salgs-, distributions- og markedsføringsomkostninger, samt administration og af- og 

nedskrivninger.  

PANDORAS strategi om at øge antallet af brandede salgskanaler, vil om alt andet lige få omkostningerne til 

salg, markedsføring og administration m.m. til at stige. Dog vurderes det ikke, at disse ændringer 

forholdsmæssigt overfor omsætningen har en særlig stor betydning. Det formodes, at i takt med at disse 

omkostninger stiger, vil omsætningen også stige, hvormed avancen næsten vil bibeholdes på samme niveau. 

Dog er der lagt en lille stigning ind i avancen på baggrund af dette.  

 

PANDORAs løbende penetrering og styrkelse af positioner i nye markeder, medfører løbende omkostninger 

til markedsføring, etablering m.m.. Dog er det en udvikling, som PANDORA har været i gang med længe, 

hvorfor disse omkostninger derfor også løbende har været indregnet i de historiske OG. Samtidig forventer jeg, 

at omsætningen i takt med disse stigninger, vil følge med, hvorfor dette ikke ændrer på avancen over for 

omsætningen.  

 

Hele PANDORAs produktion ligger i Thailand, hvilket er valgt på baggrund af de lavere 

produktionsomkostninger. Det forventes ikke at disse omkostningsavancer kommer til at stige, da PANDORA 

løbende har fokus på optimering og omkostningsminimering. Dog etablerer PANDORA i 2014 et nyt 

produktionsanlæg
87

, som skal sikre deres produktion og omkostningsniveau ved yderligere vækst og 

markedspenetrering fremadrettet. Det kan ikke forventes, at omsætningen vil stige med samme niveau, som 

omkostninger til det nye produktionsanlæg, hvorfor det må antages, at der i løbet af 2015 og 2016 vil være en 

større avance på administrationen og produktionsomkostninger, indtil produktionsanlægget er oppe og køre på 
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fuld blus. Efter 2016 tror jeg, at produktionen i Thailand løbende vil være med til at kunne styrke PANDORAs 

OG, på baggrund af løbende omkostningsoptimering og udvikling, hvorfor jeg forventer at omkostningerne til 

dette vil falde.  

 

Ud fra ovenstående er følgende avancer derfor lagt ind i beregningen af OG. Der forventes at salgs-, 

distributions- og markedsføringsomkostninger beholdes på nogenlunde samme niveau i 2014, som i 2013. 

Herefter forventes det at salgs-, distributions- og markedsføringsomkostninger samt 

administrationsomkostninger stiger i 2015 og 2016, som følge at det nye produktionsanlæg i Thailand. 

Samtidig forventes det også at udvidelsen af PANDORAs brandede salgskanaler, også vil øge omkostningerne 

i denne periode. I 2016 og frem til 2019, mener jeg, at man vil se en styrkelse af avancerne, da det må forventes 

at produktionsanlægget i Thailand er oppe og kører, og man dermed bedre får udnyttet og optimeret 

produktionen. Samtidig mener jeg, at PANDORAs løbende fokus på omkostninger, distributionen og 

markedsføring m.m., vil kunne føre til en positiv effekt fremadrettet og gøre, at avancerne fremadrettet vil 

styrkes. Der er budgetteret med et faldende avance niveau frem til 2018, hvorefter avancen fastholdes. Avance 

niveauet i terminalværdien er fastsat lid lavere end det historisk gennemsnitlige niveau for avancerne. 

 

Af- og nedskrivningerne er lagt ind med et ca. gennemsnitligt niveau, baseret på de historiske data over den 

analysere periode. Dette er valgt, da der ikke via offentligt tilgængelige dokumenter eller årsrapporten, har 

været oplysninger til at kunne angive andet.  

Figur 33: Budgetteret omkostninger  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Sikringsinstrumenter og skat 

PANDORA benytter sig meget af sikringsinstrumenter overfor både deres råvarer og valutakurser, hvilket er 

tilknyttet driften og derfor indgår i OG. Dog er disse reguleringer svære at budgettere, da der ikke via 

årsrapporterne og den offentlige tilgængelige information, er oplysninger nok til dette. Derfor har en realistisk 

påvirkning af disse poster heller ikke været muligt. Via de historiske data viser det sig, at disse poster 

gennemsnitlig har påvirket OG med en positiv effekt på 1,92% over den analysere periode. Dog mener jeg 

ikke, at det vil være forsvarligt at lægge dette estimat ind i den fremtidige budgettering, da det ville være 

urealistisk at antage, at PANDORA fremadrettet også vil kunne have en positiv effekt af deres 

sikringsinstrumenter. Derfor har jeg valgt, at lade påvirkningen fra disse poster være 0% i budgetteringen, da 

jeg mener, dette er at foretrække frem for en positiv påvirkning, som gennemsnittet indikere.  
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I skatteberegningen er der taget højde for den danske selskabsskat på 25%.
88

 

Figur 34: Budgetteret skat og anden totalindkomst 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Overskudsgrad (OG) – konklusion  

Som det ses af nedenstående figur 35, ses udvikling i OG, udledt af reguleringerne i de forskellige 

omkostningsavancer. Her vises det, at OG reelt holdes på et forholdsvis stabilt niveau fra 2014 og frem til 

2016, på baggrund af henholdsvis op og nedadgående tendenser i de forskellige omkostningsområder. Fra 

2017 og fremefter ser man en styrkelse af OG frem til terminalperioden.  

Figur 35: Budgetteret OG 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

PANDORA forventer selv en EBITDA-margin på 35% i 2014
89

, hvilket de har meldt ud i deres årsrapport 

2013 og som stadig fastholdes. Ud fra min budgettering holder denne antagelse også for 2014, da OG fra salg 

før skat (32,52%) + af- og nedskrivninger (2,49%), ca. giver en EBITDA-margin på 35%.  

Værdiansættelse 

Efter udarbejdelsen af budgetteringen for PANDORA, er jeg nu klar til at kunne bevæge mig over i selve 

værdiansættelsen af PANDORA. Via budgetteringen, kan jeg nu udarbejde de fremtidige Cash flow, som 

efterfølgende skal tilbagediskonteres, med en faktor. Denne faktor kaldes WACC. WACC´en kan beskrives 

som de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (Weighted Average Cost of Capital). Da WACC´en er 

den faktor, som der skal tilbagediskonteres med, har denne derfor også en stor betydning for den endelige 

værdiansættelse og udsving, hvorfor det er vigtigt at WACC´en er så retvisende som muligt. Jeg vil i mit 

efterfølgende afsnit beregne WACC´en for PANDORA.  

WACC 

WACC´en består af flere forskellige elementer, som alle skal være med til at sammenfatte de samlede vægtede 
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gennemsnitlige kapitalomkostninger. Elementerne til fastsættelsen af WACC, består derfor også af både 

finansieringsomkostninger såvel som afkastkrav m.m. fra investorerne. De samlede faktorer, som benyttes til 

at beregne WACC, ses nedenfor. Disse faktorer vil jeg nu begynde at fastsætte, for dermed til sidst at kunne 

beregne WACC:  

 Risikofri rente 

 BETA 

 Markeds risikopræmie   

 Selskabsspecifikt risikotillæg 

 Selskabsskatteprocent 

Risikofri rente  

Den risikofri rente, er efter teorien, den rente, som man i markedet kan placere sine midler til risikofrit. I 

princippet skal der faktisk anvendes en risikofri rente med udløb samme år som de fremtidige cash flow, 

hvormed man vil skulle benytte sig af flere forskellige statsobligationer med udløb på varierende tidspunkter. 

Dette vil umiddelbart være en lang proces, som samtidig også ville gøre, at man for hvert år også skulle 

udregne en nye WACC. Denne tunge proces gør ofte, at man i stedet benytter sig af en 10-årig statsobligation 

til at fastsætte den risikofri rente
90

, hvilket jeg også i min udarbejdelse af WACC vil gøre.   

 

Da PANDORA er børsnoteret i Danmark og dermed vil have mange danske investorer, vil jeg starte med at se 

på den danske 10-årige statsobligation, for derefter at sammenligne den med niveauet i euroområdet og USA. 

Den 10-årige danske statsobligation ligger i øjeblikket på ca. 1,6%., hvilket er illustreret i figur 36 nedenfor. 

Hvis man sammenholder dette med den 10-årige rente i henholdsvis eurolandene og USA, så ligger 

renteniveauet i Danmark næsten på samme niveau, som man oplever i eurolandende, hvorimod renten i USA 

er væsentligt højere. I Eurolandene er renten 1,57% og i USA er renten 2,7%. Dette er også illustreret i 

nedenstående figur 36, som er en renteprognose indhentet fra Jyske Bank. Her ses det også, at man i løbet af de 

næste 6 måneder forventer rentestigninger på ca. 0,4% i de 3 områder.   
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Figur 36: 10-årige rente og forventninger indenfor 12 mdr. 

 

Kilde: Jyske Bank, www.jyskebank.dk  

På baggrund af ovenstående iagttagelser omkring et nogenlunde ens renteniveau i Danmark og Eurolandene 

samt et højere niveau i USA, vil jeg fastlægge et niveau gennemsnitligt baseret på de 3 lande, samt regulere en 

smule for de forventede rentestigninger. Gennemsnittet for de 3 lande på den 10-årige statsobligation er 1,96% 

og med en forventet rentestigning i løbet af det næste halve år på 0,4%, vil jeg regulere for halvdelen af dette, 

det vil sige med 0,2%. Årsagen til at jeg også regulerer for de fremtidige forventede rentestigninger, skyldes at 

en investor på kort sigt i princippet blot vil kunne afvente situationen og dermed på få måneder kunne opnå en 

højere risikofri rente. Derfor mener jeg også, at det er vigtigt at tage denne del med i betragtningen. Den 

risikofri rente til beregning af WACC, fastsættes derfor ud fra ovenstående til 2,16%  

BETA 

BETA er en betegnelse for den systematiske risiko for en given aktie. Den indikerer aktiens kursfølsomhed iht. 

markedsporteføljen og er den risiko, som ikke kan bortdiversificeres ved en ellers veldiversificeret portefølje. 

BETA påvirker altså ejernes afkastkrav og jo højere BETA, jo højere vil afkastkravet også være. Hvis BETA 

er 0, vil det svarer til en risikofri investering. Hvis BETA er mindre end 1, vil risikoen være mindre end på 

markedsporteføljen og hvis BETA er større end 1, vil risikoen være større end markedsporteføljen. Med en 

BETA på 1 er risikoen den samme, som på markedsporteføljen. Dermed vil man altså via BETA-værdien på en 

aktie, kunne vurderer hvordan risikoen på denne aktie er, overfor markedsporteføljen.   

Figur 37: BETA forklaring  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

BETA kan beregnes ved at lave en kovariansanalyse af det løbende afkast for henholdsvis PANDORA og 

sammenholde den med afkastet for en markedsportefølje. Denne portefølje kunne f.eks. være C20-indekset, 

som i forhold til PANDORA ville være en oplagt markedsportefølje, at sammenholde PANDORA med. Med 
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beregningen af de forskellige afkast, ville man herefter kunne beregne en BETA-værdi. En beregnet BETA 

ville dog i dette tilfælde have sine begrænsninger og udfordringer. Blandt andet vil BETA-værdien blive 

beregnet på et historisk grundlag, som ikke i sig selv bør indikere den systematiske risiko fremadrettet, som er 

den vi er interesseret i, ved en værdiansættelse af PANDORA. Samtidig blev PANDORA børsnoteret i oktober 

2010 og er derfor stadig forholdsvis ny på Børsen. Dette gør, at der til en vis grad, kan være mangel på nok 

historisk data, til at kunne beregne en præcis og retvisende volatilitet og BETA for PANDORA. På baggrund 

af disse udfordringer og usikkerhed om realismen i en beregnet BETA, vil jeg i stedet benytte mig af 

anerkendte analysefirmaers vurdering og beregning af BETA.  

 

I nedenstående figur 38, er der indhentet BETA-værdier for PANDORA fra 1. kvartal 2011 og frem til 

1.kvartal 2014. Her er det tydeligt, at der løbende har været et forskelligt syn på PANDORAs BETA-værdi. I 

Q3 2011 havde Proinvester en BETA-værdi på 1,51, hvorefter man i 2013 og 2014 ser BETA-værdier på 

henholdsvis 2,31 og 2,52. En del af årsagen her, mener jeg, at man bør finde i den meget turbulente 

kursudvikling fra PANDORAs børsnotering og frem til i dag. Dette har gjort, at man herefter har vurderet 

PANDORAs BETA-værdi til at være højere end, hvad man havde i 2011, da den turbulente kursudvikling for 

alvor først brød ud i 3Q 2011
91

.  

Figur 38: BETA-værdier 

 

Kilde: Egen tilvirkning, med indhentet BETA-værdier fra markedet 
92

 

De nyeste BETA-værdier fra Euroinvestor og Financial Times, mener jeg derfor også på nuværende tidspunkt 

,er de mest retvisende, hvorfor jeg derfor også vil tage udgangspunkt i disse to til fastsættelsen af min 

BETA-værdi. Begge BETA-værdier ligger meget tæt på hinanden, og er stort set udarbejdet indenfor det sidste 

halvanden år. BETA-værdien fra Euroinvestor er dog ca. 1 år ældre end BETA-værdien fra Financial Times. 

Jeg mener dog ikke, at der indenfor dette år, er sket nogle væsentlige ændringer eller lignende, som gør at 

BETA-værdien fra Financial Times er mere korrekt end BETA-værdien fra Euroinvestor. Til min videre 

fastsættelse af BETA, har jeg benyttet mig af et gennemsnit af de to BETA-værdier som giver 2,42 

((2,31+2,52)/2).   

 

En BETA-værdi på 2,42 for PANDORA, mener jeg dog er høj, i forhold til de konklusioner m.m., som jeg via 

min strategiske- og regnskabsanalyse er kommet frem til. Baseret på at PANDORA har fået styr på sin strategi, 

som samtidig udmunder sig i en økonomisk positiv udvikling. Samtidig illustrerer min sammenligning af 
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PANDORAs rentabilitet med Tiffany &Co. også, at de over en længere periode har præsteret nogle bedre tal 

end deres konkurrent. Derfor mener jeg, at det kunne være interessant, at se på hvor Tiffany og Co.´s BETA 

ligger til sammenligning. Her viser det sig, at Financial Times har fastsat en BETA på Tiffany & Co. på 1,82,
93

, 

hvilket er markant lavere end PANDORAs. Dog skal det pointeres, at der kan sås tvivl om rigtigheden i denne 

sammenligning, da Tiffany & Co. bliver sammenlignet med markedsporteføljen i USA og PANDORA bliver 

sammenholdt med markedsporteføljen i Danmark. Jeg mener dog stadig, at dette sår tvivl om rigtigheden af 

PANDORAs beregnede gennemsnitlige BETA på 2,41. Derfor vil jeg også på baggrund af mine egne 

konklusioner og udredninger, samt sammenligningen med Tiffany & Co., regulere PANDORAs BETA ned til 

et niveau, som jeg finder mere korrekt baseret på forventningerne til fremtiden. BETA-værdien, som jeg vil 

benytte til udregningen af WACC, har jeg derfor fastsat til 2,1. Dette er stadig en BETA, som ligger over 

mange af de største danske virksomheder, ifølge Euroinvestor
94

, hvor PANDORAs BETA fra Q1 2013 på 2,31 

er indhentet.  

 

Ud fra disse sammenligninger og min strategiske samt regnskabsmæssige analyse, mener jeg altså, at en 

BETA-værdi på 2,1 er realistisk og berettiget. Niveauet for BETA, sammenlignet med andre større danske 

virksomheder, er stadig højt, hvilket jeg også mener, er retvisende. På baggrund af min strategiske analyse og 

fremtidsperspektiver for PANDORA, tror jeg dog godt, at man på sigt, vil kunne se en endnu lavere BETA, i 

takt med at deres strategi og udvikling viser sig stabil hen over en årrække. Men på nuværende tidspunkt, 

mener jeg godt, at en BETA-værdi på 2,1 kan forsvares. En BETA-værdi på 2,1 vil dermed også sige, at 

risikoen på PANDORA vurderes at være væsentligt større en markedsporteføljen. Denne antagelse må også 

vurderes at være korrekt, hvilket blandt andet kan overføres til PANDORAs korte, men meget turbulente 

historik på Børsen, deres mangel på vækst fra perioden 2010 til 2012. Risikoen for modeændringer og en stor 

omsætning tilknyttet et produktområde samt mangel på en stabil historik.  

Markeds risikopræmie 

Markeds risikopræmie kan defineres som det merafkast man forventer at få, ved at investerer i aktier, frem for 

en risikofri rente.
95

 Det kan være en smule besværligt at definere markeds risikopræmien, men som 

udgangspunkt findes der 3 forskellige tilgangsvinkler
96

. Den historiske tilgang, hvor man via historiske data 

beregner det historiske afkast på aktier og sammenholder dette med afkastet på den risikofri rente. Den 

fremadskuende tilgang, hvor risikopræmien estimeres via forventninger til fremtiden og de aktuelle 
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aktiekurser, samt den rundspørgende metode, hvor man i et marked reelt laver en rundspørge og beder 

investorer om at estimere deres risikopræmier, hvorefter man ud fra dette beregner et skøn for risikopræmien. 

Jeg vil i min fastsættelse af risikopræmien, benytte mig af analyser og redegørelser baseret på de historiske 

data, men samtidig også inddrage forventninger til fremtiden, for dermed at kunne fastsætte den mest præcise 

risikopræmie.  

 

Jeg har i min estimering af risikopræmien valgt at tage udgangspunkt i en analyse fra SparNord og 

sammenholdt denne med andre analyser og redegørelser for risikopræmien. I figur 39 ses udviklingen i 

risikopræmien, baseret på SparNords analyse. Her fremgår det at risikopræmien fra 1992 og frem til 2003 lå på 

et meget lavt niveau og man var altså villig til at påtage sig en risiko, uden at det reelt afspejlede sig væsentligt 

i risikopræmien. Fra 2004 og frem til 2008 ser man en løbende stigning i risikopræmien, hvorefter den igen 

falder. I 1. kvartal 2014, hvor analysen er udarbejdet, ser man en risikopræmie på ca. 5,40%, som er væsentligt 

over den gennemsnitlige risikopræmie på ca. 2,75% for perioden. Tendensen gennem de sidste par år, har altså 

været, at investorerne har forlangt en større risikopræmie for deres investeringer, hvilket kan sammenholdes 

med den økonomiske usikkerhed og finansielle krise, som man har oplevet i både USA og Europa.     

Figur 39: Risikopræmie på europæiske aktier  

 

Kilde: SparNord, www.investeringsportal.sparnord.dk 

Risikopræmien vurderer SparNord altså i starten af 2014 til at ligge på ca. 5,40%, hvor man i SEBinvest i 

starten af 2013, havde estimeret risikopræmien til 6,5%
97

. Denne estimering fra SEBinvest side, stemmer også 

meget godt overens med niveauet i grafen fra SparNord hen over samme periode, hvorefter man netop oplever 

faldet til 5,40% frem til starten af 2014. Fremadrettet forventes der et fortsat fald i risikopræmierne i takt med 

en bedring af de europæiske økonomier og sunde virksomheder.
98

 Samtidig er risikopræmien også høj i 
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http://seb.dk/siteassets/sebinvest/for-investorer/download/regnskaber-og-udbytte/ucap-invest/2013_halvarsrapport_ucap

_invest.pdf 
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forhold til de gennemsnitlige historiske niveauer. Ud fra disse analyser og antagelser, vil jeg altså fastsætte min 

risikopræmie til beregningen af WACC. Jeg vil tage udgangspunkt i antagelsen om en risikopræmie på 5,4% 

fra første kvartal 2014, men samtidig også regulere denne for de positive meldinger omkring en forventet 

faldende risikopræmie. Derfor har jeg fastsat risikopræmien til at være 5%.  

Selskabsspecifikt risikotillæg 

Ved selskabsspecifikt risikotillæg, menes det tillæg, som långiver tillægger for at kompensere for den risiko, 

som långiver har. Dette tillæg vil som udgangspunkt være forskelligt fra virksomhed til virksomhed og kan 

opgøres på to forskellige måder. Enten ved at iagttage kreditvurderinger m.m., for den vej igennem at fastsætte 

risikotillægget eller ved at udregne virksomhedens rente baseret på de finansielle forhold. Jeg vil benytte mig 

af løsning nummer to og dermed benytte mig af en udregning af PANDORAs rente.  

 

PANDORA havde i 2013 samlede renteudgifter for 5 mio.
99

 og finansielle forpligtelser på i alt 49 mio.. Dette 

svarer altså til, at PANDORA har betalt en rente på 10,2% (5/49*100). De 10,2% fratrukket den risikofri rente, 

som tidligere er fastsat til 2,16%, giver altså et selskabsspecifikt risikotillæg på 8,04% (10,2-2,16), som jeg vil 

benytte i min videre udredning af WACC.  

Selskabsskatteprocent 

Selskabsskatteprocenten er fastsat til 25%, som er den danske selskabsskattesats.
100

  

WACC – Konklusion  

Jeg vil nu benytte mine fastsatte faktorer, til en endelig udregning af WACC. Samtidig skal der i beregningen 

af WACC også tages højde for fordelingen af netto finansielle forpligtelser og egenkapital, da WACC´en er en 

vægtet fordeling mellem ejernes afkastkrav og omkostningerne på de finansielle forpligtelser.   

 

PANDORA opnåede i 2013 positive netto finansielle forpligtelser, hvorfor disse reelt har haft en forhøjet 

effekt på WACC. En positiv saldo på netto finansielle forpligtelser, har altså en forhøjet effekt på WACC´en, 

da disse forpligtelser reelt indgår som egenkapital, men ikke bliver forrentet via driften. Ved omvendt negative 

finansielle forpligtelser, vil det ofte sænke WACC´en, da fremmedkapitalen er billigere end ejernes 

afkastkrav. Dog er dette en balancegang, da man kan formode, at elementer i WACC´en samtidig også ville 

stige, på baggrund af en forhøjet finansiel risiko. Dette kan dermed udligne effekten af den billigere 

fremmedkapital og reelt gøre, at de negative finansielle forpligtelser ikke har nogen effekt på WACC´en 

alligevel. Dette er også underbygget af Modigliani og Millers kapitalstruktur teori, som er yderligere uddybet i 

afsnittet “Finansielle forhold”. Hvis man dog antager, at den forhøjede finansielle risiko, ikke udligner 
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 Pandora, årsrapport 2013 - side 76, note 4,6.  
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effekten af den billigere fremmedkapital, så vil effekten have en positiv påvirkning på WACC´en. Dermed er 

virksomheden ikke tvunget til at præstere lige så høje afkasttal for at leve op til ejernes afkastkrav, hvilket vil 

øge værdien af virksomheden og dermed have en positive effekt. I PANDORAs tilfælde kunne man godt 

argumentere for, at de burde kigge på deres kapitalstruktur, da de finansielle forpligtelser reelt har en negativ 

effekt på WACC´en og det samlede krav til PANDORAs afkast dermed er højere. Med en ændring af 

kapitalstrukturen, kunne man formode, at der var en smule at hente i form af en billigere fremmedkapital og 

dermed en lavere WACC, forudsat at man ville kunne skabe det samme afkast, som hidtil for den nye 

fremmedkapital. Hvis man kunne dette, ville det altså reelt kunne have en positiv effekt på PANDORAs værdi.  

 

WACC´en beregnes ud fra følgende formel, som ses I figur 40 nedenfor. Først beregnes ejernes afkastkrav, 

herefter findes de finansielle omkostninger og derefter benyttes disse to udregninger til at finde den vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostning, WACC.  

 

Figur 40: Beregning af WACC 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

I forhold til mine før omtalte antagelser og estimering af de forskellige elementer I WACC, har jeg nu udregnet 

WACC for PANDORA til at være 12,719 %. Beregningen og de forskellige elementer i WACC ses i figur 41 

nedenfor. På baggrund af min nu fastsatte WACC, vil jeg gå videre med min endelige værdiansættelse af 

PANDORA.   

Figur 41: WACC fastsættelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Værdiansættelse fortsat  

Jeg vil nu på baggrund af min tidligere budgettering og udarbejdelse af WACC, beregne værdien af 

PANDORA. Dog vil jeg først beskrive de to værdiansættelsesmodeller DCF- og RIDO-modellen, som er 

anvendt i værdiansættelsen. 

DCF-moddellen  

DCF står for ”Discounted Cash Flow” og kendes også som FCFF ”Free Cash Flow to Firm”.  

 

Modellen tilbagediskonterer de fremtidige Cash flow til aktionærerne, som dermed udgør værdien af 

virksomheden. Herefter fratrækkes netto finansielle forpligtelser, hvorefter man har værdien af egenkapitalen. 

Værdien af egenkapitalen kan herefter fordeles på antallet af aktier i virksomheden, hvorefter man har 

aktiekursen.  

 

Modellen kan kritiseres for sin brug af terminalværdien, som udgør langt størstedelen af det samlede 

fremtidige cash flow. Estimeringen af terminalværdien er derfor utrolig vigtig og afgørende for den endelig 

værdiansættelse, hvorfor estimeringen af den bør være velovervejet og begrundet.    

RIDO-Modellen  

RIDO-modellen baseres på samme data, som DCF-modellen, forskellen er dog at man i RIDO-beregningen 

laver en tilbagediskontering af residualindkomsten.  

 

Den tilbagediskonterede residualindkomst tillægges herefter nettodriftsaktiverne, som dermed giver værdien 

af virksomheden. Denne værdi fratrækkes herefter de netto finansielle forpligtelser, hvorefter værdien kan 

fordeles på antal aktier i virksomheden og man derefter har aktiekursen.   

 

Fordelen ved RIDO-modellen er at denne ikke i lige så høj grad som DCF-modellen er påvirket af 

terminalværdien. Samtidig kan det være en fordel at bruge denne i virksomheder, hvor det frie cash flow er 

svær at fastsætte eller hvor det evt. er negativt. En ulempe ved RIDO-modellen er, at den ikke kan tage højde 

for evt. regnskabsmanipulation.  

 

Ved en korrekt beregning vil RIDO-modellen, med antagelse om brugen af samme værdier, som i 



Kent Due-Frederiksen   Copenhagen Business School 

Værdiansættelse af Pandora   HD i Finansiering   

Side 74 af 96 

 

 

DCF-modellen, vil de to modeller give den samme estimerede kursværdi, hvorfor RIDO-modellen kan 

benyttes til kontrol af DCF-modellen.  

Værdiansættelse PANDORA 

Jeg vil nu benytte DCF-modellen til at beregne værdien på PANDORA og derefter kontrollere denne med 

RIDO-modellen. I nedenstående figur 42 ses beregningerne for værdiansættelsen af PANDORA.  

Figur 42: Værdiansættelse via DCF- og RIDO-modellen

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Jeg er nu via min budgettering og beregning af WACC, samt de forangående analyser og konklusioner, 

kommet frem til en værdiansættelse af PANDORA. Den estimerede virksomhedsværdi på PANDORA er 

beregnet til 47.146 mio. kr., hvilket svarer til en aktiekurs på 362,26 kr.. 

 

Estimatet af kursen afviger altså derfor fra den aktuelle kurs i markedet, observeret d. 10/5 2014 til 351,60 kr. 
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pr. aktie på Børsen OMX C20. Ud fra min værdiansættelse vurderes det altså, at PANDORA er svagt 

undervurderet, da mit kursestimatet ligger ca. 3% over den aktuelle kurs. Dog må det vurderes, at mit estimat 

ligger meget tæt på den aktuelle kurs i markedet, hvorfor det ud fra mit estimat af aktien må antages, at 

PANDORA i øjeblikket er forholdsvis korrekt prissat.  

 

Hvis man sammenholder mit estimat for kursen, med andres forventninger til kursudviklingen i PANDORA, 

så ses det af nedenstående figur 43, at flere banker forventer, at kursen bør stige yderligere. Her ses blandt 

andet kursmål på henholdsvis 385 kr. fra Alm. Brand, 410 kr. fra Jyske Bank og 450 kr. fra Arbejdernes 

Landsbank Bank. Niveauet ligger altså gennemsnitligt et stykke over min estimering af kursen.   

Figur 43: Kursmål for PANDORA  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Min estimerede kurs på 362,26 ligger altså ca. 13% under det gennemsnitlige niveau for de 3 kursmål. At min 

kurs ligger under de generelle forventninger, kan skyldes, at min estimering er baseret på et for pessimistisk 

forhold, sammenlignet med markedet. Samtidig er selve værdiansættelsen af en meget følsom størrelse, som 

hurtigt kan skabe ændringer i den beregnede værdi. Jeg vil derfor nu foretage en følsomhedsanalyse, for at få et 

indblik i, hvordan min estimering af kursen udvikler sig, ved ændringer i forskellige faktorer.  

Følsomhedsanalyse  

Som tidligere nævnt, er værdiansættelsen forholdsvis følsom overfor ændringer i forskellige faktorer, hvorfor 

det er interessant at se på, hvordan den estimerede kurs udvikler sig ved ændringer.  

Påvirkning af WACC og vækst  

I nedenstående figur 44, ses sammenspillet med udviklingen i WACC og ændringer i væksten for 

terminalværdien, overfor den estimerede kurs på PANDORA. WACC har, som tidligere nævnt, en stor 

påvirkning på den estimerede værdi, da det netop er denne værdi, som der tilbagediskonteres med, hvorfor det 

derfor er interessant at se på denne. Den anden faktor er væksten i terminalperioden, hvilket er interessant at 

kigge på, da den udgør ca. 73% af det samlede fremtidige cash flow.  

 

I forhold til figuren, så skal det dog nævnes, at sammenspillet mellem en vækst i terminalværdien og dermed 

en ændring i markedsværdien, og betydningen heraf overfor WACC´en, ikke er medtaget i beregningen. 

WACC´en vil nemlig normalt ændre sig ved ændringer i markedsværdien, da den beregnes på baggrund af det 

vægtede forhold mellem markedsværdien og de finansielle forpligtelser. Justeringerne vurderes dog ikke at 

være af en særlig stor betydning, hvorfor figuren stadig vurderes at være anvendelig.  
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Figur 44: Følsomhedsberegning, WACC og vækstrate i terminalværdien 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Af følsomhedsanalysen mellem WACC og væksten i terminalværdien, overfor den estimerede kurs, ses det 

hvordan kursen udvikler sig ved procentuelle ændringer i WACC og væksten i terminalværdien. I figuren 

illustrere farven gul, de senarier, hvor kursen er under den aktuelle kurs på 351,60. Den brune farve indikerer 

de situationer, hvor kursen er over det gennemsnitlige kursmål indhentet fra de 3 banker i figur 43. Grøn 

indikerer det rum, hvor den estimerede kurs er mellem disse to. Samtidig viser figuren også, at kursen stiger, 

ved fald i WACC og stigninger i væksten for terminalværdien og omvendt. Samtidig ser man også, at kursen i 

lidt højere grad påvirkes af ændringer i WACC, frem for ændringer i terminalværdien. Hvis WACC falder med 

1%, vil kursen ændre sig til kurs 412 og ved en stigning på 1% vil den ændre sig til kurs 322. Ændringer i 

væksten på terminalværdien ændrer ikke kursen i lige så høj grad. Her ser man ved en stigning på 1% en kurs 

på 386 og ved et fald en kurs på 343.   

 

Min fastsættelse af WACC og terminalværdien har altså haft en stor betydning for min endelige estimering af 

kursen, hvorfor disse kan være med til at påvise årsagen til forskellen i henholdsvis den aktuelle kurs i 

markedet og kurmålene fra de 3 banker. Uden en yderligere uddybende kig på de forskellige faktorer, som 

påvirker WACC´en og terminalværdien, er sandsynligheden størst for at kursen går under dagskursen på 

351,60, fremfor en stigning over det gennemsnitlige kursmål fra de 3 banker, hvis det antages, at der er lige 

stor sandsynlighed for en stigning og et fald.   

 

Ud fra figuren kan man altså konkludere, at estimeringen af kursen er en følsom størrelse, som nemt påvirkes 

af ændringer i WACC og væksten i terminalværdien. Derfor kan man også antage, at det højere gennemsnitlige 
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kursmål fra de 3 banker, kan skyldes en lavere fastsættelse af WACC eller en højere vækst i terminalperioden. 

Jeg mener dog ikke, ud fra min strategiske samt regnskabsmæssige analyse, at en højere vækstrate på 

terminalværdien kan underbygges eller forsvares. Dette er også yderligere uddybet i mit afsnit ved navn 

”terminalværdien”. I forhold til WACC´en, så har de finansielle forpligtelser for PANDORA ikke den store 

betydning, hvorfor det umiddelbart vil være i ejernes afkastkrav, at der vil kunne findes påvirkelige faktorer. 

Under ejernes afkastkrav er det specielt BETA og markedsrisikopræmien, som påvirker WACC´en. Hvis man 

kigger på disse to og min fastsættelse af dem, så har jeg i begge elementer fastsat en reguleret lavere sats, end 

hvad der er indhentet i markedet. Derfor mener jeg heller ikke, at en yderligere nedsættelse af BETA eller 

markedsrisikopræmien, som vil medføre et fald i WACC´en, er realistisk. Disse ting gør, at en tilnærmelse til 

bankernes gennemsnitlige kursmål, via disse to elementer, ikke umiddelbart virker realistisk ud fra mine 

konklusioner og antagelser. Her virker en estimering af kursen i nedadgående retning mere sandsynlig, på 

baggrund af mine egne WACC nedsættende reguleringer, i forhold til den indhentede højere BETA og 

markedsrisikopræmien i markedet.  

Positiv og negativ Case.  

Da følsomheden overfor WACC og væksten i terminsperioden er berørt, vil jeg som den sidste del af min 

følsomhedsanalyse, udarbejde en negativ og positiv case, med reguleringer i OG. Reguleringerne i OG er 

valgt, da dette indirekte berører omkostningerne samt omsætningen i PANDORA. Disse poster er tidligere 

fastsat ud fra min budgettering og kan derfor indeholde en vis usikkerhed, som jeg nu via en positiv og negativ 

case ønsker, at berøre og vise effekten af. WACC´en fastholdes på det tidligere beregnede niveau på 12,719, 

men med reguleringer for en stigende og faldende markedsværdi, hvilket vil påvirke WACC´en henholdsvis 

positivt og negativt i de to cases. Årsagen til denne regulering skyldes, at WACC´en beregnes på baggrund af 

det vægtede forhold mellem markedsværdien og de finansielle forpligtelser, og når dette forhold ændrer sig, på 

baggrund af reguleringer i value driverne, så vil WACC´en i sidste ende også ændre sig.  

Negativ case 

Hvis PANDORAs penetrering af nye markeder og satsningen på brandede salgskanaler slår fejl, vil det have en 

negativ effekt på de tidligere budgetterede poster og OG. Derudover forventes det i budgetteringen, at guld og 

sølvpriserne falder. Hvis dette ikke viser sig at være tilfældet, vil det øge PANDORAs omkostninger i forhold 

til det budgetterede. Samtidig kunne omverdenens forhold, som uro i Thailand, påvirke PANDORAs negativt, 

da de har hele deres produktion samlet der. Der er altså flere faktorer, som har spillet ind i budgetteringen af 

PANDORA, men som på sigt kan slå fejl. Derfor vil jeg nu udarbejde en negativ case, baseret på en vækst 

nedgang på 15% i forhold til det tidligere budgetterede niveau. De 15% er valgt, da det vurderes at være en 

sandsynlig niveauændring i OG.  
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Figur 45: Værdiansættelse negativ case 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Med forudsætningen om en nedgang på 15% i OG, i forhold til det tidligere budgetterede niveau, lander den 

estimerede kurs på PANDORA på 299. Dette er et fald i kursen på ca. 17% i forhold til min tidligere estimere 

kurs på 362. Samtidig er det ca. 15% under den aktuelle kurs i markedet observeret til 351,60. Der er altså på 

baggrund af denne regulering tale om et væsentligt fald i den estimere kurs for PANDORA.  

Positiv case  

I et positivt senarie, hvor man ser, at PANDORA i højere grad end forventet i budgetteringen, lykkes med 

penetreringen af nye markeder, optimeringen af deres salgskanaler, lanceringen af produkter og optimeringen 

af deres nuværende produktion og distribution, vil man se en styrkelse af OG. Samtidig vil yderligere faldende 

guld- og sølvpriser også kunne have en positiv effekt på OG fremadrettet. Der antages i det positive senarie, 

ligesom i den negative case, at OG ændrer sig 15% i forhold til det budgetterede niveau, dog i dette tilfælde 

stigende. De 15% er her også valgt, da det vurderes at være en sandsynlig niveauændring i OG. 

Figur 46: Værdiansættelse positiv case 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Med en positiv ændring af OG med 15%, estimeres kursen for PANDORA til 426. Dette er en stigning på 18% 

i forhold til det tidligere estimerede kursniveau på 362. Samtidig er niveauet her over det gennemsnitlige 

kursmål fra de 3 banker på 415. Det kunne altså godt være, at et mere optimistisk syn på omkostninger og OG, 

som bankerne forventer og i forhold til mine antagelser i budgetteringen.  

Konklusion følsomhedsanalyse 

Ovenstående analyser viser altså, at budgetteringen og de fastsatte forudsætninger, skal være velovervejede og 

begrundet, da de i sidste ende har en stor indvirkning på den endelige værdiansættelse. Dette gælder lige fra 
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WACC, væksten i terminalværdien til de fastsatte omkostninger og omsætningen i budgetteringen. I de to 

ovenstående cases, mener jeg, at man har med to forholdsvis markante, men ikke usandsynlige ændringer at 

gøre. Dette skaber altså et usikkerhedsmoment i forhold til min estimering af PANDORAs kurs, hvilket man 

som investorer skal være opmærksom på. Jeg vil dog ud fra min følsomhedsanalyse vurdere, at et kursinterval 

for PANDORA med stor sandsynlighed vil ligge mellem 299 og 445. Dette interval er fastsat ud fra 

reguleringer i WACC og væksten i terminalværdien, samt med udgangspunkt i den negative og positive case, 

hvor der reguleres i OG. De 299 er hentet med udgangspunkt i et fald på 1% i væksten for terminalværdien og 

en stigning i væksten for WACC på 1%. De 445 er hentet fra min positive Case. De 299 og 445 er dermed mine 

to ydrepunkter i min følsomhedsanalyse, hvorfor disse er valgt. 

Konklusion 

Jeg har nu belyst både interne og eksterne forhold, i form af strategiske og økonomiske analyser, som kunne 

have indflydelse på PANDORAs drift og benyttet DCF modellen til at udarbejde en værdiansættelse på 

PANDORA. Disse forhold vil jeg nu inddrage i en endelig konklusion.  

PANDORA blev børsnotereret tilbage i oktober 2010 og oplevede efterfølgende en turbulent kursudvikling 

hen over de efterfølgende år. Blandt andet oplevede man i 2011, at kursen på en dag faldt ca. 70 % til kurs ca. 

50. Efterfølgende har kursen dog løbende udviklet sig positivt og man ser i dag en aktuel kurs på 351,60 

observeret d. 10/5 2014 på Børsen OMX C20.  

De positive ændringer og den stigende kurs, skyldes i høj grad en række strategiske ændringer i PANDORA. 

Her kan en stor del af årsagen udledes til en større kontrol over salgskanaler og målrettelse af markedsføring til 

det rette segment, via etablering af flere koncept, shop-in-shops og Guld-forhandlere, samt opgraderingen af 

eksisterende forhandlere til disse grupper. Samtidig har man øget fokusset på produktudvikling og hyppigere 

lanceringer, samtidig med at produkter og materiale tilrettes hurtigere i forhold til efterspørgslen i markedet. 

Denne efterspørgsel følges i dag tættere, via et nyt salgssystem, hvor PANDORA fra dag til dag har mulighed 

for at følge salget i konceptbutikkerne. Dette bidrager også med en bedre styring af lagerbeholdninger hos 

forhandleren og en bedre vurdering af udviklingen i salget og omsætning til forbrugerne og i sidste ende 

PANDORA.  

Af PANDORAs samlede omsætning, stammer 83% fra PANDORAs Charm kollektion. Dette udgør altså en 

omsætningsmæssig stor risiko for PANDORA, da man ved mode eller trend skifte, kunne være bekymret for 

en væsentlig omsætningsmæssig nedgang i denne produktgruppe. PANDORA forsøger dog at udvikle nye 

produktkategorier, som f.eks. ringe og ure, som på sigt skal være med til at løfte en procentuel større andel af 

omsætningen, hvilket også langsomt går i den rigtige retning. Overordnet er det dog vigtigt, at PANDORA 

udvikler nye produkter, så de ikke i lige så høj grad fremadrettet er afhængige af Charm kollektionen.  
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Samtidig er det for PANDORA lykkes at penetrere nye markeder, samt udvikle deres eksisterende med succes, 

hvilket specielt viser sig i en positiv økonomisk udvikling i 2013. Tidligere havde man i PANDORA opleveret 

en faldende ROIC og ROE fra 2009 og frem til 2012, samt svigtende forventer til væksten. Dette er nu vendt, 

og fremtiden anses vækstmæssigt som positivt. Her er det specielt en udvikling af markederne, Rusland, 

Frankrig og Italien, samt på længere sigt Kina, som man har store forventninger til. Samtidig oplever 

PANDORA også en fremgang på sine største markeder i henholdsvis USA og de etablerede lande i Europa, 

hvilket i høj grad også skyldes en forbedret samfundsmæssig økonomi, hvor der i højere grad bliver set på 

fremtiden med positive briller og en forventning om stigende vækst og forbrug. Samtidig har PANDORA en 

velfungerende og omkostningsfokuseret produktion i Thailand, hvor de i 2014 – 2015 udvider yderligere med 

et produktionsanlæg. Den samlede produktion i Thailand udgør dog også en risiko, da man ved uro i Thailand 

eller ved andre omverdens forhold, vil opleve et stort problem, hvis det ikke er muligt at kunne opretholde en 

import og eksport, samt produktion i Thailand. Konkurrencemæssigt oplever PANDORA en position, som 

markedsleder indenfor sit segment og på et globalt niveau. Lokalt oplever PANDORA dog stor konkurrence 

fra mange små og mellemstore smykkeproducenter, dog må det vurderes, at PANDORA har en fordel i forhold 

til sin økonomiske størrelse.    

De ovenstående konklusioner, gør altså at budgetteringen af væksten og udviklingen i PANDORA, ses i et 

positivt lys, hvilket er det, som der er taget højde for i fastsættelse af de forskellige value drivers. Her er 

omsætningen lagt ind med vækst på 20-25 %, henover de næste par år, hvorefter den falder mod 

terminalperioden og ender i en terminalværdi på 3%. I forhold til AOH og OG, så er disse specielt påvirket af 

det nye produktionsanlæg i Thailand, samtidig med, at der i OG er reguleret for forventede faldende 

råvarepriser.  

Efter budgetteringen blev WACC fastsat til 12,719, ud fra både markedsantagelser, beregninger og personlige 

reguleringer i forhold til mine tidligere analyser og betragtninger af PANDORA.  

Med udgangspunkt i min budgettering og WACC, er PANDORAs estimerede værdi fastsat til 47.146 mio., 

som svarer til en aktiekurs på 362,26. Dette er aktuelt ca. 3% over markedskursen, observeret d. 10/5 2014 på 

Børsen OMX C20, men ca. 13% under det gennemsnitlige kursmål for AL-Bank, Alm. Brand og Jyske Bank. 

På baggrund af mine positive antagelser omkring budgetteringen og væksten fremadrettet, samt fastsættelsen 

af WACC, må det altså vurderes, at dette allerede er indregnet i den nuværende kurs i markedet. Derfor 

forventes der heller ikke ud fra min estimering af kursen, at der er mulighed for en særlig stor ”up sight”. 

Sammenholdt med det gennemsnitlige kursmål fra de 3 banker på 415, vurderes dette altså umiddelbart at være 

for højt. Dog er der udarbejdet en følsomhedsanalyse, for at påvise udsvingene i den estimerede kursværdi 

overfor ændringer i forskellige faktorer.  
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Her er det påvist, at værdiansættelsen er en følsom størrelse, hvorfor de fastsatte forudsætninger skal være 

velovervejede og begrundede. En ændring af WACC eller væksten for terminalværdien, så en estimering af 

kursen ender i niveauet omkring bankernes gennemsnit, vurderes ikke at være realistisk. Dermed kan 

antagelser omkring yderligere optimering af omkostninger og styrkelse af OG, i forhold til mine budgetterede 

forhold, dog godt være et parameter, som man kunne diskutere. Her ses det ved en vækst i OG på 15%, at 

kursen estimeres til 426, som er over bankernes gennemsnit. Sandsynligheden for en nedgang er dog også til 

stede, hvor der ved et fald i væksten på OG med 15% estimeres en kurs på 299.  

Ud fra ovenstående, kan jeg altså konkludere, at PANDORAs aktuelle kurs på 351,60 i høj grad afspejler min 

egen estimerede kursværdi af PANDORA på 362,26. Ud fra min følsomhedsanalyse, kan jeg dog konkludere 

et kursinterval fra 299 til 445. Dette giver en overvejende sandsynlighed for et ”up sight” i forhold til den 

aktuelle kurs på 351,60 for PANDORA. Ud fra disse to betragtninger, vil jeg fra en investors synspunkt, have 

en anbefaling med overvægt til køb. Dette er hovedsageligt på baggrund af mit kursinterval, hvor chancen for 

”up sight” er ca. 64%
101

. ”Up sight” vil jeg dog vurdere til at være lavt, hvorfor risikoen for en ”down sight” er 

af en væsentlig størrelse og betydning, hvilket man som investorer skal være opmærksom på.      

Samtidig mener jeg, at det indhentede gennemsnitlige kursmål fra de 3 banker, er for positivt fastsat i forhold 

til PANDORAs nuværende værdi. Mine konklusioner skal dog vurderes med et forbehold, da 

værdiansættelsen netop er meget følsom overfor de indlagte forudsætninger i beregningen. Disse 

forudsætninger kan fra et andet synspunkt eller med mulighed for anden information og materiale, forudsættes 

anderledes og dermed i sidste ende skabe en anden estimeret værdi.    

  

                                                           
101

 ”Up sight” mulighed ud fra kursinterval, (445-351,60) / (445-299) = 64%  
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PANDORABilag 1, Påvirkning af resultat og egenkapital ved valutaændringer  

 

 

 

Kilde: PANDORA, årsrapport 2013 – side 74 
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Bilag 2: PANDORA – Budgettering, for Base Case.  

 

Vækstraterne i omsætningen, OG og AOH ses nederst.  
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Bilag 3:WACC beregning for Base Case, Neg. Case og Pos. Case. 
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Bilag4: PANDORA – Bilag: Tal til anvendelse af nøgletals analyse 

Balancetallene er omregnet til gennemsnitstal og benyttet i beregningen af nøgletallene.  
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Bilag5: PANDORA - Nøgletal  
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Bilag 6: Tiffany og Co. Reformuleret resultatopgørelse 
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Bilag 7: Tiffany og Co. Reformuleret balance 
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Bilag8: Tiffany & Co. - Tal til anvendelse af nøgletals analyse 

Balancetallene er omregnet til gennemsnitstal og benyttet i beregningen af nøgletallene.  
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Bilag 9: Nøgletal – PANDORA vs. Tiffany og Co.  
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Bilag 10: Værdiansættelse,  Negativ case. 

Regulering af væksten i OG med -15%. 
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Bilag 11: Værdiansættelse,  Positiv case. 

Regulering af væksten i OG med 15%. 
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Bilag 12: BETA på nogle af de største danske virksomheder  

 

 

Kilde: Euroinvester, aktie ugebrevet  

http://www.aktieugebrevet.dk/files/pdf/AU-Privatinvestor-2013-02-06.pdf 

 

http://www.aktieugebrevet.dk/files/pdf/AU-Privatinvestor-2013-02-06.pdf

