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Abstract 
Because of my personal interest in shares, I have chosen a subject for my thesis, which reflects that 

interest by making a valuation of a share of my choice. I have chosen the Danish jewelry company 

Pandora A/S for my thesis because of their recent evolvement. They have had incredible growth 

rates related to their revenue and they continue to expand their business throughout the world.  

My valuation method is the Discounted Cash Flow Model, which relies on a forecast of cash flows. 

The estimates of those cash flows have been based on a thorough strategic analysis and a 

profitability analysis. The values will always be estimates but because of the in-depth analysis, the 

estimates will be more reliable. 

I made the strategic analysis to gain knowledge about Pandora’s position in the market. It contains 

an analysis of the macro conditions that affect the business of Pandora. Furthermore it contains an 

analysis of the industry in which Pandora operates. This analysis is based on the competitiveness 

inside the industry and marks the position of Pandora. 

After the strategic analysis, I made the profitability analysis. This contains analyses of key statistics 

and is based on the DuPont-pyramid. It shows that Pandora is a very healthy company with an 

economy that has progressed greatly for the last couple of years. The revenue has almost doubled 

from 2012 to 2014 and the first half of 2015 shows even further progress.  

My valuation was based on the previously mentioned analysis and by use of the DCF-model I have 

estimated a fair value of Pandora A/S’s shares at 1,072.04 DKK on the 31st of August 2015. On the 

same date, the market value of the share was 768.50 DKK, which means that the share is currently 

undervalued. This gives an investor a potential profit of 303.54 DKK per share. My conclusion 

from my valuation and my advice for an investor is that the share should be bought. 

Besides the valuation, I have had a minor discussion about the current earn-out case in which 

Pandora and Jesper Nielsen are having two completely different estimates of the final value. Jesper 

Nielsen claims the right to 753 million DKK but Pandora estimates the same calculation to zero. I 

have therefore made a discussion that concludes that the related markets have not had the necessary 

growth rates to match Jesper Nielsen’s claims. Furthermore Pandora has had accountants that have 

signed the financial statements and said that they show a true and fair view. 
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Indledning	  
Siden børsnoteringen af Pandora har aktien været en af de mest volatile aktier i det danske C20 

indeks. Denne udvikling gør Pandora til en meget spændende virksomhed at følge. Udviklingen i 

omsætningen og Pandoras globale eventyr har gjort virksomheden til et spændende mål for 

værdiansættelser. Hvad bør en sådan virksomhed egentlig være værd?  

Generelt set har Pandora klaret sig godt igennem den økonomiske nedgang, og med en forventning 

om bedre økonomiske tider, kan Pandora gå store tider i møde. Købelysten er stigende hos 

forbrugerne, og Pandora ekspanderer fortsat på nye markeder. Yderligere effektiviserer de deres 

forretning og forsøger at hente markedsandele på de allerede etablerede markeder. 

Pandora er yderligere en meget aktuel virksomhed i pressen, da de har en earn-out sag kørende med 

Jesper ”Kasi” Nielsen. Denne vil der komme svar på snarest, da afgørelsen skal tages i en 

kommende voldgiftsag. Grundet dens aktualitet er det spændende at undersøge hvorvidt Pandora 

eller Jesper Nielsen vil få medhold i sagen, og undersøge hvad sagen egentlig går ud på. 

Aktiehandel sker ofte på baggrund af værdiansættelser, og grundet min egen interesse for aktier, er 

en værdiansættelse derfor et naturligt valg til min afhandling. Grundet Pandoras tidsmæssige 

relevans og interessante udvikling de senere år, var valget af denne virksomhed meget let. Det er 

ikke en let opgave at værdiansætte en virksomhed med så stor volatilitet, men netop dette gør også 

værdiansættelsen mere interessant. Værdiansættelsen er udarbejdet med henblik på at kunne rådgive 

en investor i forhold til enten at investere eller ikke investere i Pandora. 

Problemformulering 
En problemformulering er et spørgsmål, man søger dækket gennem eksempelvis en afhandling. Et 

spørgsmål, som forfatteren endnu ikke kender svaret på, og som analyseres løbende gennem 

afhandlingen.  

Hovedproblemstillingen for denne afhandling omhandler, hvorvidt en investor vil kunne skabe 

profit ved investering i Pandora-aktien. Altså vil denne belyse differencen mellem den konkrete 

markedsværdi for Pandora og den fair value, jeg ender ud med. Derfor har jeg opstillet 

nedenstående hovedproblemformulering for afhandlingen: 

Hvilken markedsværdi bør Pandora-aktien blive handlet til pr. 31/08/15, og vil en investor føle 

det attraktivt at investere i Pandora-aktien? 
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Ved at udføre en værdiansættelse af Pandora, vil ovenstående kunne besvares. Dog vil yderligere 

underspørgsmål hjælpe med at gøre hovedproblemformuleringen lettere at besvare. 

Underspørgsmålene skal besvares ved brug af dybdegående analyser. Nedenfor har jeg derfor 

opstillet tre underspørgsmål, som tager udgangspunkt i henholdsvis den strategiske analyse, 

regnskabsanalysen og de supplerende analyser. 

- Hvordan står Pandora på det strategiske niveau? Hvilke risici står de overfor, står de klar 

overfor disse og hvor står de stærkest? 

- Viser rentabilitetsanalysen af Pandoras nøgletal en god finansiel baggrund, som kan 

begrunde og underbygge aktiens hidtidige gunstige udvikling? 

- Er der overensstemmelse mellem den endelige værdiansættelse og diverse supplerende 

analyser, og hvorledes skal disse tolkes? 

Afhandlingen vil have til formål at besvare alle ovenstående spørgsmål, og i konklusionen give det 

bedst mulige svar på disse. Underspørgsmålene giver mulighed for at besvare 

hovedproblemstillingen med et bredere kendskab og ud fra en dybdegående analyse. Som nævnt 

giver underspørgsmålene afhandlingen en rød tråd. Dette hjælper forfatteren gennem afhandlingen, 

men yderligere er det behjælpeligt for læseren, da der gennem afhandlingens forløb bliver besvaret 

spørgsmål, som i sidste ende hjælper med at besvare hovedproblemformulering.  

Metode 
Afsnittet om metode omhandler diverse metoder, der er benyttet gennem afhandlingen. Det 

indeholder datagrundlaget, afgrænsning af data og afhandlingens emne, diskussion af brugen af 

diverse teorier og opbygningen af afhandlingen. 

Det antages at læseren af specialet som minimum har kendskab til grundlæggende økonomiske 

begreber, og disse vil derfor ikke blive uddybet i afhandlingen, medmindre det er fundet nødvendigt.  

Dataindsamling 
I løbet af afhandlingen er der benyttet mange forskellige typer data. Der er benyttet både kvalitative 

og kvantitative data1. Den kvalitative data stammer fra bøger, årsrapporter, avisartikler, artikler på 

internettet, osv. Yderligere er der benyttet kvantitativ data i form af regnskaber, statistikker og 

lignende.  
                                                
1 Side 152, Andersen, Ib, Den skinbarlige virkelighed, Vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, 4. udgave, 
2009, Samfundslitteratur, Frederiksberg 
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Hele afhandlingen er lavet på baggrund af sekundær data2. Det vil sige data, hvor rådata er 

indsamlet af andre personer. Det er ikke fundet nødvendigt at udarbejde spørgeskemaer eller 

lignende i løbet af afhandlingen, og primær data er derfor ikke benyttet. Afhandlingen omhandler 

Pandora A/S, som er en børsnoteret virksomhed. Børsnoteringen gør, at al information skal være 

tilgængelig for omverden, da investorerne, og dermed ejerne, er almindelige personer. Man skal 

som investor have mulighed for at sætte sig fuldt ud ind i virksomheden, så man ved hvad man 

køber ejerskab i. Yderligere udarbejdes afhandlingen udelukkende på baggrund af sekundær data, 

for at være udarbejdet på samme måde som en investor ville kunne. Derfor er der heller ikke taget 

kontakt til Pandora A/S. 

En stor del af den sekundære data er det man kalder for registerdata3. Dette inkluderer regnskaber 

og statistikker, som herefter er blevet bearbejdet. 

Afgrænsning 
For at holde afhandlingen indenfor visse rammer, er det fundet nødvendigt at opstille nogle 

afgrænsninger. Først og fremmest er afhandlingen udarbejdet på kilder til og med 31/8 2015. Det vil 

sige, at alle artikler, regnskaber, osv. er udgivet før 1/9 2015. Dette er gjort for at finde en 

skæringsdato, hvorfra nye informationer ikke vil blive benyttet. I tilfælde af nye væsentlige 

informationer, vil disse blive præsenteret under det mundtlige forsvar af afhandlingen, men ikke 

have indflydelse på afhandlingen.  

Yderligere har analyserne gennem afhandlingen været nøje udvalgt, og mængden af disse er fundet 

tilstrækkelige til, at analysen er dybdegående, og dermed giver et godt indblik i virksomheden 

Pandora. Diverse teorier er beskrevet nedenfor, og yderligere vil det blive beskrevet hvorfor valget 

er faldet på disse. 

Teori 
PEST-analysen 

I den strategiske analyse er PEST-analysen den første, og er en analyse af makroforholds 

påvirkning af Pandora. Analysen inkluderer Politiske forhold, Økonomiske forhold (E), 

Sociokulturelle forhold og Teknologiske forhold. Den beskriver dermed, hvilke risici Pandora står 
                                                
2 Side 159, Andersen, Ib, Den skinbarlige virkelighed, Vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, 4. udgave, 
2009, Samfundslitteratur, Frederiksberg 
3 Side 159, Andersen, Ib, Den skinbarlige virkelighed, Vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, 4. udgave, 
2009, Samfundslitteratur, Frederiksberg 
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overfor på globalt plan, og giver en god indsigt til at bedømme Pandoras konkurrencemæssige 

situation på baggrund af globale forhold. 

Porter’s Five Forces 

Næste del af den strategiske analyse er Porter’s Five Forces. Denne analyse er tættere på 

virksomheden selv, da den omhandler selve branchen, hvori Pandora opererer. Her bliver der 

analyseret, hvor store trusler Pandora har overfor nye konkurrenter og substituerende produkter, 

hvor stor forhandlingsstyrke kunderne og leverandørerne har og til sidst den samlede 

brancheintensitet. Dette giver et dybdegående kendskab til selve branchen, og Pandoras placering 

indenfor denne. 

SWOT-analysen 

I denne afhandling er SWOT-analysen benyttet som en delkonklusion på den strategiske analyse. 

Den tager udgangspunkt i interne styrker og svagheder, og eksterne muligheder og trusler. 

Modellen bliver opstillet i punktform, og giver derfor et godt overblik over Pandoras strategiske 

situation. Yderligere bliver der gennemgået nogle af de interne forhold, som endnu ikke er nævnt i 

den strategiske analyse. Dette gøres, da der ikke er blevet benyttet analyser, der konkret analyserer 

de interne forhold. 

Rentabilitetsanalysen 

Regnskabsanalysen består af en rentabilitetsanalyse. Denne bygger på de reformulerede regnskaber, 

som bliver gennemgået lige inden rentabilitetsanalysen. Her bliver der analyseret på 

regnskabsmæssige nøgletal, som er bygget op omkring DuPont-pyramiden. Der bliver analyseret 

både på resultatopgørelsen og balancen, og gøres for at give forfatteren så stor og dybdegående 

viden som muligt inden budgetteringen. Den efterfølgende budgettering udarbejdes på baggrund af 

den strategiske analyse og regnskabsanalysen, og jo bedre analyser, jo større sandsynlighed for at 

lave korrekte skøn senere. 

DCF-modellen 

Selve værdiansættelsen bliver foretaget ved The Discounted Cash Flow Model. Denne tager 

udgangspunkt i de fremtidige cash flows for Pandora. Disse cash flows er forinden blevet 

budgetteret, og skal herefter benyttes til at finde en fair value af Pandora. Modellen er benyttet da 
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det er en yderst anvendt model i praksis, og det vil typisk være en sådan model, der vil blive brugt 

af større investeringsfonde og lignende. Yderligere kan denne også benyttes af private investorer, 

såfremt de laver samme analyse.  

Multipler 

For at supplere DCF-modellen har jeg benyttet mig af multipler. Jeg nævner i afhandlingen, at der 

er forskellige problemer med brugen af disse. Først og fremmest er det svært at finde frem til en 

peer group, der matcher Pandoras virksomhed. Der er blevet foretaget nogle skøn, og disse ses som 

værende pålidelige, men ved brugen af analysen skal læseren derfor have dette in mente. 

Supplerende analyser 

Til sidst i afhandlingen er der benyttet diverse supplerende analyser. Dette inkluderer en 

følsomhedsanalyse og en teknisk analyse. Følsomhedsanalysen er medtaget for at vise den 

usikkerhed, der er forbundet med en værdiansættelse. Denne stiller sig kritisk overfor den endelige 

værdi, da ændringer i få tal kan gøre utrolig meget. Den tekniske analyse er inddraget for at give 

læseren en anderledes tilgang til selve værdiansættelsen. Dog skal den tekniske analyse ikke ses 

alene, da den mest er brugt til daytrading. Dog kan man se på den langsigtede trend og 

sammenligne med værdien fra fundamentalanalysen, og se om disse stemmer overens. Analysen 

skal ses som værende supplerende, men være med til at give afhandlingen en ekstra vinkel. 

Afhandlingens opbygning 
De ovenstående teorier er opstillet i rækkefølge i forhold til brugen af dem i afhandlingen. Man kan 

overordnet set sige, at afhandlingen og værdiansættelsen er bygget op omkring 3 faser.  

Første del er en analyse af den historiske udvikling. Dette inkluderer informationsindsamling, en 

gennemgang af Pandoras virksomhed, en strategisk analyse og en regnskabsanalyse. Denne fase 

skal danne grundlag for en pålidelig budgettering af Pandoras cash flows.  

Dette leder mig videre til næste del, budgetteringen. Som sagt er det denne fase, som genererer de 

fremtidige cash flows, der skal bruges i værdiansættelsen. Der bliver budgetteret både på 

resultatopgørelsen og balancen, da begge dele skal benyttes i værdiansættelsen. 

Sidste fase af værdiansættelsen er selve værdiansættelsesmetoden. Denne starter med at finde 

Pandoras Weighted Average Cost of Capital. WACC’en benyttes ved tilbagediskonteringen af de 
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fremtidige cash flows. Dette gøres i DCF-modellen, og ender ud i en fair value for Pandora. Den 

sidste del inkluderer diverse supplerende analyser, som skal være med til at rådgive en investor om, 

hvorvidt han skal købe eller sælge Pandora-aktien. Til sidst har jeg inddraget en diskussion af 

Pandoras earn-out-aftale med Jesper Nielsen. Afgørelsen af denne kan have en negativ indflydelse 

på Pandoras virksomhed med 753. mio. kr. og anses derfor for væsentlig. 

Præsentation af Pandora 
Historien om smykkevirksomheden Pandora A/S 4  begyndte i 1982, hvor guldsmeden Per 

Enevoldsen og hans kone Winnie Enevoldsen indledte deres import af smykker fra Thailand. Dette 

skulle senere vise sig, at være starten på et eventyr, som de færreste oplever, men alle iværksættere 

drømmer om.  

Affordable Luxury er i løbet af årene blevet nøgleordene for Pandora, og dem der hvert år er skyld i 

en millardomsætning. Missionen for Pandora er, at kunne tilbyde kvinder fra hele verden, moderne 

og håndlavede smykker, fremstillet af ædle metaller, med høj kvalitet, og til overkommelige priser5. 

Altså Affordable Luxury.  

Som nævnt startede det hele i 1982, men det var først i 1987, at Pandora begyndte at fremstille 

deres egne designs. Efter to år med dette, valgte man at flytte produktionen til Thailand, hvor den 

stadig har til huse. 

Det var dog først i år 2000, at der virkelig skete noget stort. Lanceringen af det stadigt aktuelle 

charm-armbåndskoncept fandt sted. En lancering som har gjort Pandora verdenskendt. Kollektionen 

hed ”Moments Collection”, og er konstrueret med tanken om, at den enkelte forbruger kan 

personliggøre sit armbånd, så hver forbruger har et unikt og personligt armbånd. Dette gøres ved 

køb af charms. Charms er forskellige smykker, der bliver sat på selve armbåndet, og qua det store 

udvalg af charms, kan forbrugerne sikre sig, at slutproduktet er et unikt armbånd, som ingen andre 

ejer.  

I 2003 begyndte Pandora en internationaliseringsproces, ved at ekspandere til det amerikanske 

marked, og i 2004 ekspanderede de yderligere til Tyskland og Australien. Herefter er det kun gået 

én vej, og Pandora er nu blevet en global virksomhed.  

                                                
4 http://www.pandora.net/da-dk/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story  
5 http://pandoragroup.com/About-Pandora/Mission-and-Vision  
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Det blev hurtigt herefter nødvendigt for Pandora at udvide produktionen, og de åbnede i 2005 

derfor et 6-etagers fabrikationsanlæg i Thailand, som den dag i dag stadig er en central del af 

produktionen. Successen fortsatte, og i 2008 og 2010 blev der opført henholdsvis et og to nye 

fabrikationsanlæg i samme område.  

Som guldsmed når man naturligt nok til et punkt, hvor man har brug for andres viden til at føre en 

virksomhed, som Pandora helt til tops. Per Enevoldsen (herefter Enevoldsen) så sig i 2007 nødsaget 

til at ansætte en ny administrerende direktør for at lade Pandora blive den succes, som det så ud til 

at kunne blive6. Han ville have Pandora til at blive ”det bedst kendte smykkebrand i verden”7. 

Efter et opslag i avisen, fik Enevoldsen forskellige ansøgninger, men også tilbud om opkøb. 

Kapitalfonden Axcel henvendte sig med et tilbud om at erhverve 60% af aktierne, og lade stifterne 

beholde 40%. Axcel havde tidligere gjort sig erfaringer med smykker gennem ejerskabet af Georg 

Jensen. Blandingen af god og relevant erfaring, Enevoldsens fortsatte medejerskab og et godt tilbud, 

gjorde at Axcel opkøbte 60% af Pandora i 2008, til en værdi af 2 mia. kr. Et fortsat medejerskab var 

vigtigt for Enevoldsen, da han stadig ønskede at være en del af det han selv havde bygget op fra 

bunden. Enevoldsen kunne selv være med til at finde en ny adm. direktør, og herefter være med til 

den fremtidige værdiskabelse. Derfor var Axcels tilbud et oplagt valg for Enevoldsen. 

Den 5. oktober 2010 blev Pandora børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen, og efter første 

handelsdag var Pandora en af Danmarks 10 mest værdifulde virksomheder8. Pandora havde en 

lukkekurs på første handelsdag på 263 kr. ca. 25% højere end åbnekursen på 210 kr.   

2011 blev ikke det bedste år for Pandora9. I første kvartal havde Pandora sat forventningerne til 

årets vækst i omsætningen til at være 25%. Da første kvartal havde givet gode resultater, hævede 

man derefter dette til 30%. Man forudså en omsætningsvækst, som fulgte de tidligere års vækst, og 

man fortsatte derfor med en positiv holdning, da Pandora efter andet kvartal havde en stigning på 

22% i forhold til forrige års omsætning i samme periode.  

Så skete dét, der ikke måtte ske. Markedsforholdene blev kraftigt forværret i juli måned, og gav 

Pandora et fald i omsætningen på 30% i forhold til juli 2010. Råvarepriserne steg grundet stor 

økonomisk modgang i mange vestlige lande, og man forsøgte i Pandora at sætte priserne op, for at 

                                                
6 Side 5-6, http://www.axcel.dk/media/34586/Axcel_News_4.pdf  
7 http://www.business.dk/diverse/han-skabte-pandora  
8 Side 1, http://www.axcel.dk/media/34586/Axcel_News_4.pdf  
9 Side 4-5, Pandoras årsrapport 2011 
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holde indtjeningen i vejret. Dette træk var dog i den modsatte retning af deres mission, og 

smykkerne gik væk fra at være affordable luxury. Pandora blev dog ikke opmærksomme på dette 

med det samme, da deres ”indblik i salget ud af butikkerne på forhandlerniveau var begrænset”10. 

Den 2. August 2011 nedjusterede man forventningerne til omsætningen for 2011 fra ”mindst 30% 

stigning” til ”på niveau med året før.”11 Det gav et fald i aktiekursen fra 147,20 kr. til 51 kr. på én 

dag. Altså et fald på ca. 65%. Investorerne havde mistet tillid til Pandora, og det var en kombination 

af stor mistillid og fejlagtig information, der gav dette fald.  

Situationen krævede reaktioner fra Pandora omgående. Deres CEO, Mikkel Vendelin Olesen trådte 

af, og Marcello Bottoli trådte til som midlertidig CEO12. Hans post blev senere overtaget af Bjørn 

Gulden. Udover udskiftninger i topledelsen var Pandora nødt til at gennemgå hele forretningen og 

se på hvad, der var gået galt. Dette måtte ikke kunne ske igen. Pandora meddelte en prissænkning 

ved de kommende nye kollektioner, og fortsatte ekspansionen af antallet af butiksåbninger. Man 

skulle tilbage på sporet af Affordable Luxury, som frem til dette tidspunkt, havde skabt den enorme 

succes, som Pandora var.  

Efter skuffelsen i 2011, brugte Pandora 2012 på at stabilisere sig igen. Man endte med en 

omsætning som for 3. år i træk lå på niveau med hinanden13. Siden hen har forretningen taget fart, 

og har fra 2012-2014 skabt en vækst i omsætningen på 79,52%14. Noget, som også har givet et 

yderst gunstigt udsving i Pandora-aktien. Fra aktiens lavpunkt d. 4. oktober 2011 til afhandlingens 

skæringsdato (31. august 2015), er aktien steget fra 34,95 kr. til 768,50 kr., altså 2098,86%. 

Udviklingen kan ses i bilag 1. 

I 2013 udvidede Pandora deres sortiment af charms-konceptet, med en ny kollektion kaldet 

PANDORA ESSENCE COLLECTION15. Det var første gang siden MOMENTS-kollektionen blev 

lanceret i 2000, at der blev præsenteret en ny kollektion af charms-konceptet. Pandora var 

opmærksomme på, at der skulle noget nyt til, for at Pandora endnu engang skulle få stor succes. 

Den nye kollektion lægger vægt på værdier og personlige udtryk, og er et koncept som endnu 

engang giver slutbrugeren et unikt og personligt armbånd.  

                                                
10 Side 4, Pandoras årsrapport 2011 
11 http://investor.borsen.dk/artikel/1/211987/aktier_pandora_styrtdykker_i_roedt_marked.html  
12 http://www.business.dk/detailhandel/total-udskiftning-af-pandoras-top  
13 Side 3, Pandoras årsrapport 2014 
14 ((11.942/6.652) -1) * 100 = 79,52%, side 3, Pandoras årsrapport 2014 
15 Side 6, Pandoras årsrapport 2013 
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Lanceringen af denne kollektion var uden tvivl med til at hæve omsætningen hos Pandora, og det 

var med til at skyde gang i forretningen igen. Omsætningen steg ca. 35% og rundede for første gang 

9 mia. kr. Samtidig med havde Pandora et resultat efter skat på 2,2 mia. kr., hvilket også oversteg 

tidligere års resultater. For første gang nogensinde rundede resultatet efter skat 3 mia. kr. i 201416. 

I de seneste par år har der været mange rokader i topledelsen, men det er på nuværende tidspunkt 

Anders Colding Friis, som er CEO i Pandora. Det har han været siden marts 2015. På posten som 

bestyrelsesformand sidder Peder Tuborgh, som har stået i spidsen for bestyrelsen siden oktober 

201417. Den tidligere CEO, Allan Leighton er nu næstformand i bestyrelsen. 

Produktmix og markeder 
Pandoras kendetegn er, og har altid været, deres charms-koncept. Det indebærer både armbåndet i 

sig selv og derudover selve charms’ne man sætter på armbåndet. Grundet stor succes med dette, har 

det altid været det produkt, der har været i højsædet og i fokus hos Pandora. Som man kan se i 

figuren nedenfor, udgjorde det også næsten 8 mia. kr. af omsætningen i 2014 på næsten 12 mia. kr. 

Altså hvad der svarer til 66,5% af Pandoras samlede omsætning. Det er tydeligt at se, at dette 

produkt er skyld i, og altid har været skyld i Pandoras succes.  

Desværre for Pandora er der en forhøjet risiko ved, at så stor en del af omsætningen kommer fra et 

enkelt produkt. Specielt i modeverdenen kan det være et problem, da moden ændrer sig konstant. 

Derfor har Pandora det sidste stykke tid forsøgt sig med at skabe opmærksomhed omkring ringe. 

Salget af ringe er da også steget voldsomt fra 2013-2014, med en vækst på 116,7%, jf. figur 1.  

 

Figur 1: Produktmix. Kilde: Side 54, Pandoras årsrapport 2014 

                                                
16 Side 3, Pandoras årsrapport 2014 
17 Side 39-43, Pandoras årsrapport 2014 
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Sammen med ringe, har ”øvrige smykker” også haft en fremgang. Dog ”kun” med en vækst på 

37,6%. Øvrige smykker kan f.eks. inkludere halskæder og øreringe. Øvrige smykker og ringe udgør 

i alt 21,6% af den samlede omsætning for Pandora, og dette bør i fremtiden stige yderligere, så 

Pandora mindsker den risiko de løber ved kun at satse på charms-konceptet.  

Siden Pandoras begyndelse har virksomheden været et internationalt forehavende. Det startede med 

import af smykker fra Thailand, og nu er det en virksomhed som producerer i Thailand, men sælger 

smykkerne til hele verden.  

 

Figur 2: Geografisk fordeling af omsætningen. Kilde: Side 49, Pandoras årsrapport 2014 

Samlet set, er Europa det største marked for Pandora, med en samlet omsætning på 5.304 mio. kr. 

Her er det Storbritannien og Tyskland der er de største markeder. Dog stammer den største 

omsætning fra et enkelt land fra USA. Med 3.629 mio. kr. i omsætning i 2014 er USA klart det 

største marked. De står for hele 30,34% af den samlede omsætning. 

På nuværende tidspunkt er Pandoras europæiske vækstmarkeder, Italien, Frankrig og Rusland18. 

Dog sås den største omsætningsvækst, på 111,4%, i Øvrige Asien og Stillehavsområdet. Denne 

vækst kunne hovedsagligt blive tildelt Hongkong, Singapore og Taiwan, som er de helt store 

vækstområder i Asien19. Dog vil der være stor fokus på at entrere på det kinesiske- og japanske 

marked. I deres årsrapport for 201420 nævner Pandora, at ”I 2015 vil PANDORA øge sit fokus på 

Kina og Japan, som tilsammen repræsenterer knap en tredjedel af det globale smykkesalg.” Der er 

her et kæmpe marked at fokusere på, og skabe vækst i. Grundet ustabilitet i den nuværende 

                                                
18 Side 51, Pandoras årsrapport 2014 
19 Side 52, Pandoras årsrapport 2014 
20 Side 23, Pandoras årsrapport 2014 
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kinesiske økonomi, kan Pandora på kort sigt få det svært, men markedet bør på lang sigt fortsat 

være et fokusområde for Pandora. 

Dette vil være noget af det som Pandora vil holde sig for øje i 2015 og fremover, for at sikre sig en 

god fremtid. Samtidig er det som nævnt en udfordring for Pandora, at så stor en del af deres 

omsætning kommer fra ét produkt. Der vil derfor være nok at se på i fremtiden, men med store 

muligheder for at holde succesen i vejret, hvis de spiller deres kort rigtigt. 

I denne afhandling vil de store konkurrenter til Pandora være Tiffany & Co. (herefter Tiffany) og 

Cartier, da disse producenter matcher Pandora, ved alle at være store etablerede aktører, som 

handler globalt. Den store forskel mellem Pandora og de to andre virksomheder er forskellen på pris. 

Pandoras produkter er som nævnt i kategorien affordable luxury, hvor de andre virksomheders 

produkter må gå under kategorien luxury. Dette skal der tages højde for afhandlingen igennem, men 

på trods af dette, matcher disse to konkurrenter Pandora rigtig godt. 
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Strategisk analyse 

PEST-analyse 
Alle virksomheder bliver påvirket af omverdenen uden selv at have indflydelse på det. Det kan både 

være positivt og negativt, lokalt, nationalt eller globalt. PEST-analysen21 er en omverdensanalyse, 

som benyttes til at kortlægge hvordan virksomheden påvirkes af eksterne forhold på makroniveau. 

PEST står for: Political, Economical, Socio-cultural og Technological, og er et værktøj som 

benyttes både internt i en virksomhed, eller eksternt af diverse interessenter. Når analysen bliver 

foretaget udenfor virksomheden, som f.eks. i dette speciale, gøres det for at analysere hvordan 

virksomheden er stillet overfor de analyserede makroforhold. Dette kan give et indblik i, om 

virksomheden er presset af omverdenen, og om der på kort eller længere sigt kan ske ændringer, 

som vil stille virksomheden i en forbedret eller forværret situation. Dermed giver det en eventuel 

investor et syn på, hvorvidt der er en positiv fremtid i sigte for virksomheden, og om det dermed er 

en potentiel investering. PEST-analysen blev for første gang set kaldet ETPS af Francis J. Aguilar i 

1967 i bogen Scanning the Business Environment22.  

Politiske forhold 

Politisk stabilitet globalt 

Hvis man ser på det store perspektiv, vil Pandora altid have en risiko forbundet med politisk 

ustabilitet rundt om i verden. Pandora er en global virksomhed, som har produktion i Thailand, 

hovedsæde i Danmark og butikker og salg over hele verdenen. Man kan argumentere for, at på 

grund af at Pandora sælger deres produkter til hele verdenen, så er de ikke så påvirket af politisk 

ustabilitet i et enkelt land, som de havde været, hvis de kun fokuserede på et enkelt marked. Som 

nævnt er specielt det amerikanske marked dog rigtig stort for Pandora, og står for ca. 30% af 

omsætningen. Yderligere er Storbritannien også et stort marked for Pandora, og de må derfor siges 

at være afhængige af få store markeder. På netop disse markeder er der ikke så stor sandsynlighed 

for politisk opsatte handelsbarrierer eller handelsstop, men det vil stadig være en mindre trussel.  

Politisk ustabilitet kunne dog ses i Rusland i starten af 2014, men på trods af det så Pandora fortsat 

Rusland som værende et stort vækstmarked i 2014 og herefter. Allan Leighton, Pandoras tidligere 

                                                
21 Side 47, Lægaard, Jørgen & Vest, Mikael, Strategi i vindervirksomheder, 3. udgave, 2010, Jyllands-Postens Forlag, 
København	  
22 Side 11, Aguilar, Francis Joseph, Scanning the Business Environment, 1967, The Macmillan Company, New York 
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CEO, udtalte i august 201423, at de havde haft vækst i Rusland, men at de godt havde kunnet mærke 

forbrugerens usikkerhed qua den økonomiske situation i Rusland. Pandora havde gennem året 

fortsat deres satsning på Rusland, og undervejs åbnet deres 140. russiske konceptbutik under denne 

periode. 

Yderligere er der en stor risiko forbundet med en politisk ustabilitet i Thailand. Al Pandoras 

produktion foregår i Thailand, hvilket vil kunne føre store leveranceproblemer med sig, hvis der 

bliver lagt handelsbarrierer på Thailand. Lige meget om dette omhandler import eller eksport. Det 

kan i praksis sætte al salg fra Pandora i stå, indtil denne handelsbarriere er ophævet. Pandora 

nævner selv dette som en risiko, og skriver: ”Tidligere har politisk uro I Thailand fra tid til anden 

medført kortvarige afbrydelser i vores forsyningskæde.”24 De vurderer dog selv, at det til dato ikke 

har haft nogen større indvirkning på produktionen, og at de løbende vurderer fordelene og 

ulemperne ved at have al produktion samlet i Thailand.  

Skattemæssige forhold 

På nuværende tidspunkt er selskabsskatten i Danmark på vej ned. Tidligere var selskabsskatten 25%, 

men i 2016 vil den være sænket til 22%. Dette er blevet gjort ved gradvist at sænke den i 2014 til 

24,5%, i 2015 til 23,5% og igen i 2016 til 22%. Ændringen er sket i forbindelse med folketingets 

vækstpakke 201325, som et forsøg på at skabe vækst i virksomhederne, og sænke ledigheden. Målet 

er at skabe 150.000 job i det private erhvervsliv frem mod 2020. Jo flere der er i job, jo flere har 

muligheden for at bruge flere penge og betale mere i skat. Multiplikatoreffekten26 sker derfor som 

en effekt af den ekspansive finanspolitik27 der, ved at sænke statens indkomst fra selskabsskatterne, 

vil gøre de danske virksomheder mere konkurrencedygtige. Dette ville alt andet lige give dem et 

større resultat efter skat i forhold til omsætningen, give dem muligheden for at kunne udvide i kraft 

af større overskud, ansætte mere personale, have færre ledige på arbejdsmarkedet og dermed flere 

individer, der har råd til at bruge penge (i stedet for at spare op), og flere der skal betale skat. 

Multiplikatoreffekten gør derfor, at en lempelse af finanspolitikken på sigt vil give en forhøjet 

vækst i landets BNP.  

                                                
23 http://www.business.dk/detailhandel/pandora-maerker-krisen-i-rusland  
24 Side 35, Pandoras årsrapport 2014 
25 http://www.business.dk/oekonomi/grafik-saadan-virker-vaekstpakken  
26 Reference er udarbejdet på baggrund af skatten for forbrugeren, men denne kan sidestilles med en virksomhed, da 
virksomhedens forbrug vil stige på samme måde som en forbruger. Side 337-339, Mankiw, N. Gregory & Taylor, Mark 
P., Macroeconomics, 2nd european edition, 2014, Worth Publishers 
27 Side 243, Biede, Hans Jørgen, Makroøkonomi – Videregående uddannelser, 3. udgave, 2012, Hans Reitzels Forlag 
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Alt dette er selvfølgelig også godt for Pandora som også vil skulle betale mindre i skat, hvilket øger 

overskuddet. Dette kan bruges på forskellige måder, men da Pandora er i færd med at udvide 

forretningen, kan den faldne selskabsskat være med til at forstærke dette. Den øgede likviditet kan, 

som nævnt ovenfor, også benyttes til at ansætte flere medarbejdere og udvide virksomheden i dén 

retning. Disse mulige ændringer er dog kun den interne effekt af den faldne selskabsskat. Som 

nævnt har det en positiv nationaløkonomisk effekt, som betyder at der potentielt vil komme flere 

forbrugere. Når økonomien går godt, sænkes opsparingskvoten28, og en større del af forbrugerens 

disponible indkomst bliver brugt på forbrug. Det vil sige, Pandora vil få flere potentielle forbrugere, 

da efterspørgslen efter ”luksus”-produkter vil stige. Pandoras produkter går, som de selv siger, 

under gruppen affordable luxury, så det er ikke så dyrt som mange af deres konkurrenter, men deres 

produkter er stadig ikke en del af det forbrug, der er uafhængig af indkomsten. Forbrugerne vil 

derfor først efterspørge smykker, når de har råd til at forkæle dem selv og deres nærmeste. 

Patenter og varemærker 

Pandora er et globalt anerkendt og velkendt brand. Desværre medfører dette, at der bliver 

produceret mange kopivarer, falske hjemmesider, osv. Det er selvfølgelig i Pandoras interesse, at 

sikre sig mod dette, for fortsat at opnå succes med et af de bedst kendte brands i smykkeverden.  

Som sikkerhed har Pandora anskaffet sig en masse forskellige immaterielle rettigheder. Dette 

inkluderer f.eks. varemærket Pandora, hvor de har fået beskyttet ordet Pandora, og Pandora med det 

kronede o. Pandoras varemærkeportefølje består ultimo 2014 af ca. 1000 varemærkeansøgninger og 

–registreringer29. Udover at have beskyttet varemærket Pandora, har de taget patenter på alt fra 

designs til charms-armbåndets funktioner. De to funktioner ved charms-armbåndet, en ”stopper” og 

en ”keeper” er der taget patent på. En stopper er det stopled der sikrer at charmsne ikke falder af 

armbåndet, og en keeper noget man kan sætte på armbåndet, så charmsne kan forblive adskilt, og 

dermed ikke klumper sammen i den ene del af armbåndet. Disse funktioner er der taget patent på, 

men ikke selve konceptet om at have charms, så man som forbruger kan skabe sit eget unikke 

armbånd. Så længe der er taget patent på disse funktioner, vil Pandora være sikret overfor kopier af 

dette, men det er stadig en risiko for Pandora, at andre producenter kan lancere de samme slags 

produkter. Da charms-konceptet stadig er hovedkilden til Pandoras omsætning, bør det ses som en 

risiko, der skal holdes øje med. Den nyeste kollektion af charms, PANDORA ESSENCE 

COLLECTION, er selvfølgelig også patentanmeldt, og Pandora nævner selv, at de har 
                                                
28 Side 229, Biede, Hans Jørgen, Makroøkonomi – Videregående uddannelser, 3. udgave, 2012, Hans Reitzels Forlag	  
29 Side 32, Pandoras årsrapport 2014 
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et ”omfattende globalt overvågnings-, registrerings- og kontrolprogram”30, for at sikre sig mod 

diverse kopi-producenter. I 2014 fik Pandora fjernet hele 2.800 falske Pandora hjemmesider, og 

yderligere 93.000 kopiprodukter fundet på auktionssider. Det tyder på, at der er et stort arbejde for 

Pandora i at skulle beskytte sig, men at det også er en nødvendighed, for at opretholde den store 

succes de har opnået. 

Økonomiske forhold 

Konjunkturer og økonomisk vækst 

Alle virksomheder er til en vis grad påvirket af den globale økonomiske udvikling. Nogle produkter 

vil altid blive købt, såsom livsnødvendig medicin, mens andre produkter bliver sparet væk af 

husholdningerne ved finansielle kriser. Pandoras produkter må siges at tilhøre det sidstnævnte. 

Globale konjunkturskifte, som man så det fra 2007 og frem, er derfor en stor risiko for en 

virksomhed som Pandora. Usikkerheden, der er forbundet med finansielle kriser, gør at 

husholdningernes forbrugskvote mindskes, og opsparingskvoten stiger. Smykker vil kategoriseres 

som et luksusprodukt, og er dermed nogle af de produkter, der skæres ned på.  

Dog kan man argumentere for, at Pandoras produkter relativt er i den billige ende af 

smykkebranchen, og en sådan krise først og fremmest vil påvirke virksomheder som Tiffany og 

Cartier. Her kan Pandora være stillet i en favorabel position, og deres vision om affordable luxury 

kan hermed holde dem i gang. Pandora vil i hvert fald være mindre følsomme overfor 

konjunkturændringer end virksomheder der sælger dyre luksussmykker. Hermed ikke sagt at de 

ikke vil blive påvirket, dog at de vil være mindre udsat end andre virksomheder i branchen.  

Jf. bilag 4, var det danske BNP pr. indbygger stigende fra 2000-2007, hvorefter krisen indtraf. Et 

lille fald i 2008 og et stort fald i 2009 på 5,60% bragte den økonomiske vækst i Danmark tilbage til 

2003-2004 niveau. Efter 2009 har udviklingen hvert år ligget omkring +- 1% årligt. Dog ser det ud 

til at den danske økonomi så småt er på vej ud af lavkonjunkturen. Forventningerne til udviklingen i 

BNP i Danmark, er af den nuværende regering sat til 1,5% for 2015 og 1,9% for 201631. Dette er en 

nedjustering i forhold til tidligere forventninger for 2015 og 2016, men dog stadig en fremgang i 

forhold til de forrige år.  

                                                
30 Side 32, Pandoras årsrapport 2014 
31 http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2015/08/24/oer-vaekstforventning-reduceret-af-svaekket-forbrug/13208736  
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Det er positive udsigter for Pandora, der dog har klaret sig godt de sidste par år. Det er et tegn på, at 

forbrugerne stadig køber affordable luxury, og at Pandoras satsning på dette område derfor har 

været gunstig. Den forventeligt kommende økonomiske vækst og højkonjunktur vil være med til at 

booste Pandoras virksomhed yderligere på det globale marked. 

Valutakursrisici 

Produktion i Thailand, hovedkontor i Danmark, største marked er USA, stor positiv udvikling i 

Storbritannien, fremtidig vækst i Kina og Japan og yderligere salg i hele Europa, Australien og 

mange andre steder. Sådan er Pandoras situation, som en global virksomhed i stor vækst. Pandoras 

daglige drift er derfor kraftigt påvirket af udsving i diverse valutakurser. Specielt har udsvingene i 

den amerikanske dollar stor betydning for Pandoras omsætning i danske kroner, da det amerikanske 

marked, som tidligere nævnt, er Pandoras største. Gennem de sidste 2 år, er dollaren styrket overfor 

den danske krone, hvilket er positivt for Pandora, da de dermed får flere kroner i omsætning ved 

hvert salg i USA. Ved den samme afsætning, vil omsætningen i danske kroner derfor stige. 

Stigningen i omsætningen vil, alt andet lige, dermed ikke være et udtryk for vækst, men kun en 

større enhedsomsætning. Jf. bilag 2, har valutaen fra 30/08 2013 til 31/08 2015 ændret sig fra 

563,61 kr. pr. 100 $ til 665,44 kr. pr. 100 $. Altså en stigning på ca. 100 kr. pr 100 $ omsætning. 

Ved Pandoras halvårsrapport for 2015 nævnte de også, at en del af omsætningsvæksten også 

skyldes indtægter på valutakurser, og dermed ikke kun vækst i afsætningen af produkter. Den 

samlede omsætning for Pandora i 1. halvår 2015 var steget med 39,1% i forhold til samme periode i 

2014. Korrigeret for valutakursudsving var væksten i omsætningen på 24,0%32. 

Valutakursernes udsving har dog ikke kun en effekt på omsætningen. Størstedelen af Pandoras 

råvareindkøb bliver opgjort i USD, og dermed vil omkostningerne på varelagerets opbygning også 

stige. Dog har udviklingen i den seneste tid betydet, at omsætningen er steget mere, end 

omkostningerne, men man bør i Pandora være opmærksomme på dette problem. Man afdækker 

udsvingene ved at hedge sig med optioner eller forwardkontrakter på diverse valutaer. Dette bliver 

også gjort i forhold til råvarepriserne, og vil blive gennemgået i afsnittet om råvarepriser. Group 

Treasurys politik er at afdække faldende nettopengestrømme overfor valutakursudsving med 100% 

på 1-3 måneder, 80% på 4-6 måneder, 60% 7-9 måneder og 40% på 10-12 måneder33.  

                                                
32 Side 18, Pandoras halvårsrapport 2015 
33 Side 89, Pandoras årsrapport 2014 
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I løbet af august 2015 har der været stor uro omkring den kinesiske yuan (CNY). Den kinesiske 

centralbank har på tre dage foretaget tre devalueringer af valutaen, på henholdsvis 1,9%, 1,6% og 

1,1% 34 . Devalueringerne ses som et forsøg på at give de kinesiske virksomheder en 

konkurrencemæssig fordel, og dermed øge væksten i Kina. For Pandora er Kina et af de nye lande, 

som der sigtes efter. Denne devaluering vil have en negativ effekt på Pandoras omsætning, da hvert 

salg vil generere færre danske kroner. Svækkelsen af den kinesiske CNY vil forhåbentligt være med 

til at øge den kinesiske vækst og dermed være med til at bære Kina og resten af verden, nogle af de 

sidste skridt ud af den finansielle krise. Udviklingen i de sidste 3 måneder mellem CNY og DKK 

kan ses i bilag 5. 

Råvarepriser  

Guld og sølv er de to største råvareposter i Pandora, og indkøbet af netop disse udgør den største del 

af produktionsomkostningerne. Som det også er tilfældet med valutakurser, er det også Group 

Treasurys opgave, at afdække råvarepriserne. Dette gøres med 90-100% på 1-3 måneder, 70-90% 

på 4-6 måneder, 50-70% 7-9 måneder og 30-50% på 10-12 måneder, og hvis der skal afviges fra 

dette, skal beslutningen godkendes af koncernens CFO og revisionsudvalget35. 

Jf. bilag 3, har priserne på både guld og sølv været faldende de seneste par år, specielt fra 2013. Det 

har betydet lavere produktionsomkostninger, og dermed givet et højere bruttoresultat for Pandora, 

og hermed et økonomisk overskud, som har været med til at give dem et råderum til at udvide 

forretningen. Hvis priserne havde været stigende, ville alle de store indtjeningsposter i regnskabet 

være påvirket negativt, og dermed også det endelige resultat. I tilfælde af dette, ville afdækningen 

af råvarepriserne være vigtig. Det gøres for at sikre stabile priser, og ikke give pludselige stigninger 

i produktionsomkostningerne. 

Som nævnt tidligere, er Pandora nødt til at være i gruppen Affordable Luxury, og stigninger i 

råvarepriserne kan dermed ikke overføres til salgsprisen. Det var det, der blev forsøgt i 2010, og 

derfor vil det gå ud over Pandoras overskud, hvis priserne på råvarer stiger. 

                                                
34 http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/308872/kina_devaluerer_sin_valuta_for_tredje_dag_i_traek.html?hl=ZG
V2YWx1ZXJlciBLaW5hO0tpbmE7S2luYSBkZXZhbHVlcmVyO0RldmFsdWVyZXI7ZGV2YWx1ZXJlcg,,  
35 Side 88, Pandoras årsrapport 2014 
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Rentepolitik 

Alle virksomheder med gæld vil, til en vis grad være påvirket og afhængig af rente- og 

kreditpolitikker. Her vil virksomhedens belåningsgrad (D/E-ratio36) være et godt udtryk for, hvor 

udsat virksomheden er overfor ændringer i renten. På tværs af brancher vil der være store forskelle 

på, hvorvidt der er behov for en stor eller lille belåningsgrad. Når man tager Pandora i betragtning, 

vil man hurtigt se, at deres D/E-ratio er ret lav. I 2013 og 2014 har Pandoras D/E-ratio henholdsvis 

været 0,44 og 0,5037, hvilket vil sige, at gælden kun svarer til ca. halvdelen af deres opbyggede 

egenkapital. Yderligere er forpligtelsernes andel af de samlede passiver kun 33,38%38 i 2014. 

Negative ændringer i renten vil derfor kun have en effekt på 1/3 af Pandoras økonomiske midler.  

Som udgangspunkt har Pandora heller ikke behov for en stor belåningsgrad. Produkterne de 

producerer er billige, og det vil derfor ikke være nødvendigt at optage lån for at have råd til at 

producere produkterne. Ved opstart af en matchende virksomhed ville man skulle optage større lån 

for at kunne komme op på niveau med Pandora, men da Pandora er så etableret en virksomhed, vil 

det kun forekomme ved f.eks. udvidelser af forretningen, i form af nye eller større 

produktionsanlæg eller en udvidelse på antallet af butikker. 

Pandora vil derimod kunne stå overfor en større risiko ved høje renter, hvis deres Business-to-

Business-kunder (B2B) er meget afhængige af rentens udvikling. Når forhandlerne skal købe nyt 

varelager ind, vil de muligvis skulle optage nye lån, og det vil kunne mindske Pandoras salg. Dette 

kan både være ved at smykkeforhandlerne vil købe færre produkter ind, eller at de udskyder det og 

tærer på deres eksisterende varelager så længe som muligt. Sidstnævnte vil give en 

periodeforskydning af omsætningen hos Pandora, og vil derfor kunne udskyde en fremtidig indtægt.  

På nuværende tidspunkt er renterne meget lave, men det ser ud til at der i den kommende tid vil ske 

en stigning i renten i takt med at den globale økonomi forbedre. Det er ikke noget som udgør nogen 

speciel risiko for Pandora på nuværende tidspunkt, men det er noget man skal holde for øje, når 

renterne i fremtiden vil stige igen. 

                                                
36  D/E-ratio = debt/equity, altså hvor stor en del, virksomhedens rentebærende gæld udgør af virksomhedens 
egenkapital. 
37 D/E for 2013 = 2813/6462 = 0,44, D/E for 2014 = 3524/7032 = 0,50 
38 D/Passiver i alt = 3524/10556 = 33,38% 
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Socio-kulturelle- og miljømæssige forhold 

Mode 

Pandora er ikke kun påvirket af store makroøkonomiske forhold. Som smykkeproducent er man 

også afhængig af mode, livsstil og forbrugsvaner. Moden ændrer sig hele tiden, og Pandora skal 

derfor konstant kunne tilpasse sig den kommende tid. På nuværende tidspunkt fylder charms-

konceptet 78,4% af Pandoras omsætning. Et skift i moden vil derfor kunne give Pandora store 

problemer. Man er dog opmærksom på dette i Pandora, og der bliver lagt meget fokus på at fremme 

de andre smykkekategorier, specielt ringe. For at Pandora skal kunne sikre sig en fremtidig 

vedvarende vækst skal omsætningen være mere ligeligt fordelt på tværs af produktmixet. Dette vil 

derfor være en opgave, som Pandora skal tage meget seriøst i fremtiden for at sikre sig overfor 

modeskift. 

Det vil dog ikke kun være modeskift i forhold til produktkategorier, men også i forhold til design. 

For hele tiden at holde sig up to date med nye design, har Pandora 7 produktlancering om året39. 

Lanceringerne er ydermere lagt op til diverse begivenheder i løbet af året, såsom Valentins dag, 

mors dag og jul. Pandora udvikler dermed nye designs året rundt, for hele tiden at kunne tilbyde nye 

moderigtige produkter, der matcher årstid og modens tendenser. Dette gøres ved hjælp af hvad de 

selv kalder ”trendspottere, eksterne designtalenter fra hele verden og vores egne designere”40 Dette 

gøres for at kortlægge de seneste modetendenser, og dermed forsøge at skabe så moderigtige 

kollektioner som muligt, hver eneste gang. Derfor benytter de sig også af diverse salgsdata, for at 

skabe kollektioner, der er tilpasset forbrugernes købsadfærd. Ved denne tilgang forsøger Pandora at 

mindske risikoen for at producere produkter, der ikke har interesse hos forbrugerne, og samtidig 

skabe kollektioner der matcher den nyeste mode. 

Købstendenser 

På samme måde, som ved skift i moden, hvad enten det er mellem forskellige smykkekategorier 

eller designs, kan der også forekomme skift i forbrugerens præferencer mellem forskellige 

produkter. Pandora nævner selv mode-, fritids- og underholdningsprodukter som værende 

substituerende produkter til Pandoras produkter. De omtaler denne konkurrence i forbindelse med 

stigninger i råvarepriser. I tilfælde af stigende råvarepriser kan Pandora ikke lægge de øgede 

omkostninger hen på produkterne, da de tilhører segmentet affordable luxury. Dette ville yderligere 

                                                
39 Side 13, Pandoras årsrapport 2014 
40 Side 36, Pandoras årsrapport 2014 
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forværre Pandoras konkurrencemæssige situation overfor andre mode-, fritids-, og 

underholdningsprodukter41. Når forbrugeren skal bestemme sig for et luksusprodukt, skal hun f.eks. 

vælge mellem et Pandorasmykke eller nye moderigtige løbesko. Dermed har Pandora nogle 

indirekte konkurrenter. Disse konkurrenter kan være svære at konkurrere mod, da det mest af alt vil 

være tendenser i hverdagen, der afgør, hvorvidt det er smykker eller fritids- og 

underholdningsprodukter, der er interessante for forbrugeren.  

Hvis man tager udgangspunkt i konceptet om Maslows behovspyramide42, vil de dog alle være 

produkter på 4. niveau, altså ”esteem needs”. Til enhver tid, vil både Pandoras produkter og disse 

indirekte konkurrenter, først blive købt når forbrugernes behov fra 1., 2. og 3. niveau er blevet 

tilfredsstillet. Derfor er produkterne, som nævnt tidligere, også dem der bliver skåret fra i krisetider, 

da behovet for overlevelse og sikkerhed (både fysisk og finansielt) biologisk set, altid vil kommer i 

forreste række.  

Miljømæssige forhold 

Miljøet får stadig mere og mere opmærksomhed i den industrialiserede verden. Derfor gør 

virksomheder verden over et stort arbejde med implementeringen af diverse miljøvenlige tiltag. Det 

gælder alt fra produktionen, til genanvendelse, til at spare på strøm og ressourcer, osv. Grønne 

regnskaber er blevet almindeligt for virksomheder, for at kunne vise sine interessenter den 

fremgang, der gerne skulle være, og for at vise, at virksomheden har en interesse i at være 

miljøvenlige. Generelt set har den almene forbruger bevæget sig i retningen af at være mere 

miljøvenlig, og viser dermed interesse i de produkter, der gør en indsats for at passe på miljøet.  

Som nævnt er guld og sølv de to mest benyttede råvarer i Pandoras produktion, og derfor har det 

stor betydning for Pandora, hvordan disse råvarer bliver anskaffet. Man forsøger at købe 

genanvendte råvarer, fremfor at benytte sig af råvarer der skal udvindes gennem minedrift. Dette 

gøres af to forskellige grunde. For det første er der mange etiske problemer angående brug af 

minedrift, da man ofte er vidne til store minekatastrofer og dermed modtager produkter, der bliver 

udvundet med stor risici for minearbejderne. Derudover kan man minimere en stor del af CO2-

udledningen ved at anvende genanvendte råvarer, fremfor at udvinde nye. Pandora Production 

Thailand iværksatte i 2014 en livscyklusvurdering af virksomhedens miljøpåvirkning, og det viste 

sig, at CO2-udledningen ved brug af genanvendt guld og sølv svarer til henholdsvis 5% og 7% af 
                                                
41 Side 36, Pandoras årsrapport 2014 
42 Side 97-100, Maslow, Abraham H., Holtzman, Wayne G. (ed.) & Murphy, Gardner (ed.), Motivation and personality, 
2nd edition, 1970, Harper & Row, Publishers	  
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CO2-udledningen fra minedrift43. Altså er der en betydelig forskel forbundet med de to måder at 

anskaffe råvarer på. 90% af det guld Pandora benytter til produktionen og 99% af sølvet, stammer 

fra genanvendte råvarer. De resterende henholdsvis 10% og 1% stammer fra certificerede ansvarlige 

minedrifter. Altså et bevidst valg fra Pandora omkring valget af leverandører.  

I 2014 opnåede Pandora Production Thailand ISO50001-certificering44. Denne certificering er et 

energistyringssystem, hvor Pandora opstiller og overvåger diverse miljøvenlige mål omkring 

reduceringen af energiforbruget. Pandora har eksempelvis forsøgt sig med LED-belysning, og qua 

gode resultater vil denne belysning blive implementeret der, hvor det kan lade sig gøre. Yderligere 

har Pandora installeret solceller på bygningernes tage for at spare penge på strøm og samtidig være 

mere miljøvenlige. Fremtiden vil være præget af, en minutiøs gennemgang af Pandoras 

smykketransport, og implementering af energibesparende løsninger på dette punkt. 

I løbet af produktionen af smykker kan man ikke undgå en vis mængde affald, og dermed en 

påvirkning af verdens ressourcer. Derfor er det vigtigt for Pandora, at denne del af produktionen 

også er miljømæssig korrekt. Affaldet fra produktionen består hovedsagligt af glas, gips og gummi. 

En meget stor andel af dette affald bliver genanvendt i andre brancher. 100% af glasaffaldet bliver 

benyttet til at lave fliser, 90% af gipsaffaldet bliver brugt i byggebranchen og 100% af 

gummiaffaldet bliver anvendt som brændsel. Genanvendelsesprocenten af førnævnte affald er steget 

fra 2013 til 2014 fra henholdsvis 45%, 46% og 29%.45 Samlet set er andelen af genanvendt affald 

steget med 24% fra 2013 til 2014, således at Pandora nu får genanvendt 81% af det samlede affald 

fra produktionen. 

Teknologiske- og miljømæssige forhold 

Online 

E-handel bliver fortsat mere og mere almindelig. Stadig flere køb bliver gjort online og er derfor en 

trussel mod de fysiske butikker. Pandora er derfor også nødsaget til at være iøjnefaldende og 

indbydende på nettet. Ved udgangen af 2014 havde Pandora etableret og åbnet for E-butikker i 7 

europæiske lande46. Den første åbning skete i Storbritannien, og var en stor succes, hvilket også er 

grunden til at Pandora i fremtiden vil arbejde på at udvide antallet af E-butikker, så man i fremtiden 

                                                
43 Afsnittet er baseret på side 30, Pandoras årsrapport 2014 
44 Side 30, Pandoras årsrapport 2014 
45 Afsnittet er baseret på side 31, Pandoras årsrapport 2014 
46 Side 23, Pandoras årsrapport 2014 
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vil kunne købe Pandoras smykker online på globalt plan. I løbet af 2015 er der udvidet med 2 nye 

E-butikker, så antallet er kommet op på 9, og vigtigst af alt er USA kommet på listen47.  

Når Pandora ser på statistik fra deres E-butikker, er det tydeligt at se, at der er mange mænd der 

handler online. Mænd føler sig ikke hjemme når de står nede i en feminint designet 

smykkeforretning, og foretrækker derfor at finde gaven til f.eks. deres partner på nettet. Her kan han 

stille og roligt undersøge markedet uden at skulle føle sig ”på udebane”. Qua E-butikkernes opståen, 

er det generelt set blevet meget almindeligt at købe gaver online, og derfor har Pandora også gjort 

det muligt for kvinder, der er medlem af Pandora Club, at lave en ønskeseddel på deres E-butikker48. 

Denne ønskeseddel vil kunne gemme personens ringstørrelse, og kan herefter deles til venner, 

partner, familie, osv. Herefter vil onlineshopping af gaver være bekvemt for den handlende. 

Convenience er et stort emne i den globaliserede verden, og e-handel er kommet for at blive. 

Shopping skal være mere behageligt, og derfor er onlineshopping også blevet et omfattende 

fænomen. Forbrugeren har pludselig uanede muligheder, uden at skulle flytte sig fysisk mellem 

butikkerne. Man har et enormt udvalg af produkter, og man kan modtage sit købte produkt indenfor 

et par dage. Hele den proces skal Pandora kunne konkurrere med. Som standard har de en 3-5 dages 

levering, og med mulighed for tilkøb af ekspreslevering. Dette er meget almindeligt, og ikke noget 

der vil tælle ned overfor konkurrenterne.  

Men hvad kan man gøre, for at gøre den almindelige shopping i en fysisk butik lettere? Danske 

Bank har for nyligt annonceret en kommende applikation, som vil tage mobil-betaling til et nyt 

niveau.  Applikationen hedder Order and Pay49. De vil gøre det muligt, at man hjemmefra bestiller 

et produkt fra en fysisk butik, og betaler med det samme fra telefonen ved hjælp af Mobile Pay. 

Man vælger her en afhentningsdag og tidspunkt, så når man ankommer til den fysiske butik på det 

pågældende tidspunkt, vil produktet allerede være pakket til én, og eftersom betalingen allerede er 

sket, vil man kunne få sit ønskede produkt udleveret med det samme. Applikationen er stadig under 

udvikling, men det kunne være en måde, hvorpå Pandora ville kunne kombinere onlineshopping 

med de fysiske butikker. 

Dog er det ikke kun deres egen hjemmeside og e-butikker, der er nødvendig at vedligeholde og 

forbedre. De sociale medier har de seneste år udviklet sig med lysets hast, og Facebook, Instagram, 

                                                
47 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/302762/pandora_aabner_e-butikker_i_usa.html  
48 Side 19, Pandoras årsrapport 2014 
49 http://www.danskebank.dk/da-dk/mobilepay/Pages/Order-and-Pay.aspx  
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Twitter, YouTube og Pinterest har derfor fået meget fokus hos Pandora. Her handler det om at være 

så synlig som muligt, og få sine følgere til at synes godt om og dele ens billeder, videoer, etc. I 

skrivende stund (31/08 2015) har Pandoras globale Facebook-side50 nået 3.696.801 følgere. Ved 

udgangen af 2014 var antallet 3.085.140. Dermed har de fået ca. 600.000 følgere i løbet af årets 

første 8 måneder. Pandoras Instagramprofil51 har haft samme udvikling med ca. 600.000 nye 

følgere efter de første 8 måneder af 2015. Man er gået fra 319.330 følgere til i dag (31/08 2015) 

950.000 følgere. Pandora benytter sig af de sociale medier for at promovere nye lanceringer, og få 

sine følgere til at dele disse lanceringer i et forsøg på at synliggøre produkterne for så mange som 

muligt. Udviklingen ser positiv ud i øjeblikket, men skal fortsætte i samme retning. De sociale 

medier er kommet for at blive, og derfor skal Pandora være så synlige her som overhovedet muligt. 

For Pandora vil fremtidens arbejde derfor gå ud på at fastholde og forhåbentligt forbedre deres 

markedsposition ved at udvide deres online eksponering. Som udgangspunkt skal de i hvert fald 

undgå at falde efter konkurrenterne, og dette kan kun gøres ved konstant at være opdateret med 

diverse nye tiltag, og jeg mener derfor, at det også ville være interessant for Pandora at følge med i 

udviklingen af applikationen Order and Pay. Det er en måde hvorpå man kan tiltrække nogle af de 

forbrugere der søger online, og som kommer forbi butikken alligevel. 

E-handel giver, desværre for Pandora, mindre virksomheder en let og billig måde at være synlige på. 

Det gør, at Pandora står overfor flere mulige konkurrenter end tidligere, da det tidligere ville være 

svære at starte en ny virksomhed op, da man også skulle kunne betale en husleje for den fysiske 

butik. Det er ikke længere nødvendigt, og dermed er det blevet lettere at starte en webshop op. 

Dette vil blive gennemgået yderligere i analysedelen Porters Five Forces nedenfor.  

Produktionsteknologi 

På teknologiområdet, er det ikke kun det at være opdateret på IT-fronten der gælder. Som 

produktionsvirksomhed er det vigtigt at holde sig opdateret hvad produktionsudstyr og -teknologi 

angår. Hos Pandora er meget af arbejdet dog lavet i hånden, og her kan det være svært at forny sig, 

men på de områder af produktionen, hvor det er maskiner, er det vigtigt at holde sig opdateret. 

Dette skal gøres af to grunde. Man kan for det første få udstyr, som kan gøre produktionen hurtigere 

og dermed skære på antallet af arbejdstimer, eller for det andet få udstyr, som kan bruge ny 

teknologi til at fremstille produkterne mere miljømæssigt. Det gælder om at kunne få så hurtig og 

samtidig så miljøvenlig en produktion som muligt, hvor Pandora kan holde 
                                                
50 https://www.facebook.com/pandorajewelry?fref=ts  
51 https://instagram.com/theofficialpandora/  
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produktionsomkostningerne nede. Da mange af produkterne er i den lave ende prismæssigt, relativt 

til smykkebranchen generelt, må enhedsomkostningerne på produkterne heller ikke stige for meget. 

Porter’s Five Forces 
Efter omverdens-analysen af Pandoras eksterne makroforhold er det vigtigt at se på selve 

konkurrencen i branchen. Michael E. Porter belyste for første gang dette i 1985 i bogen Competitive 

Advantage52, med modellen Porter’s Five Forces. Modellen bliver benyttet for at belyse et markeds 

attraktivitet på 5 forskellige segmenter. Truslen fra nye konkurrenter, leverandørernes 

forhandlingsstyrke, kundernes forhandlingsstyrke, truslen fra substituerende produkter og 

konkurrenceintensiteten i branchen. Ved brug af både PEST-analysen og Porter’s Five Forces kan 

man derfor både få analyseret omverdens makroforhold og branchen hvori Pandora opererer.  

Truslen fra nye konkurrenter 
Smykkebranchen er præget af få store virksomheder og en masse små. For at se på den egentlige 

trussel fra nye konkurrenter bør disse deles op afhængigt af størrelsen på virksomhederne. Hvis man 

lægger ud med de små virksomheder, så er der som udgangspunkt meget små indgangsbarriere. En 

smykkeimportør kan starte op med en hjemmeside og lave al salg og markedsføring online. Hermed 

vil virksomheden hverken skulle investere i produktionsudstyr eller betale husleje. Overordnet set 

vil den eneste omkostning gå til import af produkterne og vedligeholdelse og oprettelse af en 

hjemmeside. For sådanne virksomheder kan driften klares ”hjemme i stuen”. I en tid hvor 

onlineshopping er så meget fremme, kan disse virksomheder fremstå som konkurrenter, da de går 

efter Pandoras markedsandele. Dette er dog på et lavt niveau pr. virksomhed, men ved en 

akkumulering af desmå virksomheder kan dette dog have en indflydelse på Pandora.  

Der vil i denne situation heller ikke være nogen større exitbarrierer, da man her hverken har 

investeret i specialiseret produktionsudstyr eller et større domicil og produktionsanlæg. Man vil 

have omkostningerne forbundet med de indkøbte eller allerede producerede smykker, men 

derudover er omkostningerne minimale. Disse små indgangs- og udgangsbarrierer giver mulighed 

for små virksomheder, relativt let at give sin virksomhed et forsøg. Hvis man dog tager 

udgangspunkt i konkurrencen mellem store og små virksomheder, vil Pandora have opbygget store 

netværk indeholdende både f.eks. distribution og leverandører. Man vil kunne udnytte 

                                                
52 Side 5, Porter, Michael E., Competitive advantage, Creating and sustaining superior performance, 1985, The Free 
Press, A division of Macmillan, inc. New York 
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stordriftsfordele som de små virksomheder ikke vil kunne opnå, og man har opbygget et brand, som 

forbrugerne vil efterspørge. Dermed kan de mindre virksomheder blive presset på prisen, og dermed 

føle det mindre attraktivt at entrere markedet.  

Forskellen er stor mellem at entrere markedet med et forsøg på at starte en lille virksomhed op, og 

ved at forsøge at gå hele vejen og konkurrere med de store spillere på markedet. Et af de første krav, 

der vil være til en ny stor virksomhed, er kravet om kapital. Der er ikke et egentligt tal, men der skal 

investeres for mange millioner kr. for at kunne anskaffe domicil, produktionsanlæg og 

produktionsudstyr. Yderligere skal der investeres i et stort personale, der skal opbygges et brand fra 

bunden, der skal laves aftaler omkring distribution og laves aftaler med leverandører. Det vil sige, 

at det er en hel organisation, der skal bygges op, med henblik på, på sigt, at kunne konkurrere med 

virksomheder som Pandora. Der skal endvidere investeres intensivt i markedsføring af produkterne.  

For store virksomheder er exitbarriererne tilsvarende store. Alt hvad der netop er gennemgået har 

haft store økonomiske konsekvenser, og i tilfælde af en mislykket virksomhed, vil tabene være store. 

Samtidig står virksomheden med specialproduceret produktionsudstyr, store produktionsanlæg, 

domicil, osv., som alle har stor værdi, og kan være svære at sælge. Det vil specielt omhandle 

produktionsudstyret, da det ofte kan være tilpasset den enkelte virksomhed, og dermed ikke med 

sikkerhed vil kunne benyttes af andre virksomheder. I tilfælde af, at de ikke vil kunne sælges igen, 

vil man derfor ikke kunne hente penge hjem fra den igen. Likvidationsværdien53 af den samlede 

virksomhed vil derfor falde til realisationsværdien af et salg af virksomhedens aktiver, hvilket 

selvfølgelig er lavere end bogført, hvis et salg af produktionsudstyr ikke kan gennemføres (eller 

som minimum vil blive solgt billigt).  

Store etablerede virksomheder vil yderligere opnå et stort tab ved at lukke ned, qua de immaterielle 

aktiver bliver nedskrevet til 0 kr.54 Det skyldes, at man ikke kan sælge goodwill, brand equity og 

lignende, hvilket altså giver en salgsværdi på 0 kr. Det er et stort tab, hvor man ved brug af Pandora 

let kan fornemme størrelsesordnen af dette. Af deres samlede aktiver i 2014 på 10.556 mio. kr. var 

immaterielle aktiver 4.859 mio. kr. værd. Disse ville blive nedskrevet til 0 kr., og dermed give sine 

shareholders et stort tab. 

                                                
53 Side 235, Petersen, Christian V. & Plenborg, Thomas, Financial Statement Analysis - Valuation, credit analysis and 
executive compensation, 2012, Pearson Education Limited, Harlow	  
54 http://www.investopedia.com/terms/l/liquidation-value.asp  
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Overordnet set, er truslen fra nye konkurrenter mod Pandora ikke væsentlig. Som udgangspunkt har 

Pandora opbygget et stort og godt brand, som nye virksomheder har svært ved at konkurrere mod. 

Yderligere er det få virksomheder, der forsøger at opbygge en stor virksomhed, som skal kunne 

konkurrere fuldt ud med Pandora, og det vil derfor, som udgangspunkt, være de små virksomheder 

som Pandora skal holde øje med. Disse virksomheder vil godt kunne tage små markedsandele fra 

Pandora gennem specielt onlineshopping, men på lang sigt ikke have den store indflydelse på 

Pandora. Derfor kan man som opsummering sige, at Pandora ikke har en væsentlig trussel fra nye 

konkurrenter. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Pandoras produkter består, som tidligere nævnt, hovedsagligt af guld og sølv, og da de selv står for 

produktionen af deres produkter, vil det være leverandører af guld og sølv, der skal belyses her. 

Situationen her er dog lidt anderledes end normalt, da priserne på guld og sølv bliver bestemt af 

markedet, og der fra Pandoras side dermed ikke er nogen forhandlingsstyrke. Leverandørerne har 

dog heller ikke en stor forhandlingsstyrke, da markedet bestemmer priserne.  

Pandora står derfor overfor en situation, hvor priserne kan stige og falde uden Pandora kan have en 

direkte indflydelse på det. Pandora vil heller ikke få noget ud af at skifte leverandør, da priserne 

som udgangspunkt vil være de samme. Som modspil til denne svære situation, forsøger Pandora at 

afdække deres positioner ved hjælp af finansielle instrumenter. Dette er nævnt i PEST-analysen 

under råvarepriser. Denne metode giver Pandora en mulighed for, på forhånd at kunne kende 

produktionsomkostningerne og sammensætte produktet så godt økonomisk som muligt, men de vil 

ikke kunne påvirke prisen på lang sigt.  

Problemet for Pandora er, at de ikke er i en position, hvor de kan hæve priserne, hvis råvarepriserne 

stiger, og dermed i stedet vil sænke indtjeningen pr. enhed. Som man så det i 2011, vil en stigning i 

priserne gøre at Pandora flytter sig ud af kategorien affordable luxury, hvilket dengang havde fatale 

konsekvenser. 

Man kan altså konkludere, at Pandora er meget sensitive overfor prisændringer på råvarerne, men at 

hverken leverandørerne eller Pandora har en stor forhandlingsstyrke. Pandora kan kun gøre hvad de 

gør på nuværende tidspunkt, og være opmærksom på ændringer i priserne, og dermed producere 

produkter, der kan matche de økonomiske konsekvenser, en stigning i råvarepriserne vil medføre. 
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Kundernes forhandlingsstyrke 
Når kundernes forhandlingsstyrke skal analyseres, må man her opdele kunderne i to segmenter. 

Business to business (B2B) og business to consumer (B2C), altså en opdeling der skelner mellem 

Pandoras salg til andre virksomheder, som videresælger Pandoras produkter, eller om de har direkte 

kontakt til kunderne selv. 

Tidligere skete størstedelen af salget gennem B2B forhandlere, men har det seneste stykke tid 

bevæget sig væk fra dette, og over imod Pandoras egne brandede butikker. B2B forhandlerne 

inkluderer hvid- og sølvforhandlere, som samlet set består af 4.541 butikker. Det svarer til 45,8% af 

Pandoras butikker i alt, men de står kun for 14,4% af omsætningen55. 

Pandoras egne brandede butikker indeholder konceptbutikker, shop-in-shops og guldforhandlere, 

som tilsammen er 5.365 butikker, hvilket svarer til 54,2% af butikkerne i alt. Dog står disse 

butikker på 85,6% af den samlede omsætning, og er dermed dér hvor Pandora skal satse i fremtiden.  

Ved at skelne mellem B2B og B2C kunder, kan man se hvor Pandora bør have mest fokus. Det 

største antal butikker, og klart den største omsætning kommer fra Pandoras egne brandede butikker, 

hvorfor Pandora skal have størst fokus der. Kunderne er derfor den almene forbruger, der kommer 

til deres egen butik. Den almene forbruger har kun en indirekte form for forhandlingsstyrke. 

Priserne på produkterne er som udgangspunkt fastlagte, og det vil derfor ikke være muligt at få 

rabat. Dog har de muligheden for at finde andre smykkeproducenter, og købe gennem dem. Det 

tvinger Pandora til at holde priserne lave og indenfor kategorien affordable luxury. Prisstigningerne 

kunne som nævnt ikke lade sig gøre for Pandora, og deres vækst stod helt stille under forsøget med 

at lade priserne stige.  

Der er mange forskellige smykkeproducenter, og i mange forskellige prisklasser, så selvom Pandora 

er i den tilforladelige ende, vil man stadig kunne finde billigere smykker, og dermed give kunderne 

dén forhandlingsstyrke, at de kan vælge alternativer, hvis priserne ikke er lave nok. 

Hvis man ser på den mindre del af Pandoras forretning, B2B, så er det smykkeforhandlere, der 

indkøber Pandoras smykker og sælger dem videre. Her vil forhandlerkæder kunne have lidt 

forhandlingsstyrke ved at udnytte stordriftsfordele, og dermed få rabat ved større ordrer. Yderligere 

                                                
55 Se bilag 6 
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vil smykkeforhandlere kunne opnå leverandøraftaler, og ved mange handler kunne få rabat den vej 

igennem, altså ved at virksomhedernes netværk forbedres.  

Som udgangspunkt har både smykkeforhandlere og forbrugere en indirekte forhandlingsstyrke, qua 

antallet af producenter og det generelle udbud af smykker. De har altid mulighed for at vælge en 

anden producent, som enten lige har det helt rigtige produkt, eller som har produkter, der matcher 

prisniveauet, som smykkeforhandleren eller forbrugeren efterspørger. Rabatter og specielle 

ordninger tilhører udelukkende B2B-relationerne, hvor forbrugeren kun vil kunne vælge en 

alternativ producent. Dog må det overordnet set for kunderne konkluderes, at de har en relativt høj 

forhandlingsstyrke baseret på det store udvalg af producenter. 

Truslen fra substituerende produkter 
Pandora har overordnet set to kategorier af substituerende produkter. Først og fremmest er der 

diverse andre smykkeproducenters og –forhandleres smykker, og for det andet er der fritids- og 

underholdningsprodukter. Det er vigtigt at skelne mellem disse grupper i denne analyse, og jeg vil 

begynde med andre smykker. 

På nuværende tidspunkt er Pandoras forretning stadig bygget op omkring charms-konceptet, som 

står for størstedelen af omsætningen. Pandora arbejder på at gøre denne del af forretningen mindre, 

ved at udvide fokus på de andre smykker. Dog tyder det på, at forbrugerne på nuværende tidspunkt 

søger til andre producenter og forhandlere, når de efterspørger ringe, halskæder, osv. Netop derfor 

har Pandora også stort fokus på dette. Specielt ringe, som er det smykke med størst salg indenfor 

smykkebranchen. Det vil sige, at Pandora har muligheder for at opnå en stor vækst på dette marked, 

og hente store markedsandele hjem. Desværre for Pandora vil det sige, at de på nuværende 

tidspunkt, er presset af de andre producenter. Truslen vil derfor være middel til høj. På kort sigt er 

truslen ikke for stor, da Pandora stadig har stort salg af charms-konceptet, men hvis dette aftager på 

længere sigt, vil Pandora være nødsaget til at skabe stor vækst på de andre smykkekategorier for at 

opretholde den nuværende vækst. Netop derfor forsøger Pandora at presse salget af specielt ringe i 

vejret, så Pandora på sigt kan blive den foretrukne smykkeproducent ved alt fra charms, armbånde, 

ringe, halskæder, osv.   

Udover substituerende smykker, står Pandora også overfor branchen fritid og underholdning. Denne 

branche er en mere indirekte konkurrent til Pandora, men på samme tid en tydelig konkurrent. Som 

det er nævnt tidligere i afhandlingen, vil produkterne fra fritids- og underholdningsbranchen 
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konkurrere med Pandora om den samme del af forbrugernes disponible indkomst. Altså den del 

forbrugeren afsætter til luksusprodukter, selvforkælelse, gaver og lignende. Det vil altså være den 

del, som under finansielle kriser vil blive sparet væk og brugt på opsparing i stedet for. I bedre tider 

kan forbrugeren skulle vælge mellem f.eks. et smykke fra Pandora og en koncertbillet, hvor købet 

af det ene produkt nødvendigvis vil udelukke et køb af det andet. Her skal Pandora forsøge at stille 

sig i førersædet, og dermed være forbrugerens førstevalg, så i tilfælde af, at forbrugeren skal vælge 

mellem to alternativer, vil det være Pandoras produkter der bliver foretrukket. 

Truslen fra disse produkter vil altid være der, uafhængigt af hvor store Pandora bliver. Her vil det 

være et mønster i forbrugernes købsadfærd og mode, som afgør hvilket produkt, der i sidste ende vil 

blive købt. Dog er Pandoras produkter i et meget konkurrencedygtigt prisleje overfor fritids- og 

underholdningsbranchen, modsat smykkekonkurrenterne Tiffany og Cartier. Relativt til dem, er 

truslen fra substituerende produkter fra fritids- og underholdningsbranchen forholdsvis lav, selvom 

den stadig er tilstede. Hvis man ser på truslen fra substituerende smykker, er den middel, da der 

som nævnt er stor konkurrence på markedet for ringe, og for at Pandora kan mindske truslen skal de 

få større succes med andre smykkekategorier end charms-konceptet. Grundet det store marked for 

ringe, er dette et godt sted at hente omsætning og markedsandele hjem, og mindske Pandoras risiko 

forbundet med charms-konceptets store betydning for forretningen. 

Konkurrenceintensiteten i branchen 
Når man ser på smykkebranchen, er der få store producenter, men mange små. Globalt set er 

Pandora en af de helt store aktører, sammen med f.eks. Cartier og Tiffany. Derfor kunne man godt 

forestille sig en markedsform56, der læner sig op af et oligopol. Dog er der mange forskellige 

elementer der taler imod. Så snart man inddrager de lokale markeder, er der mange små 

smykkeproducenter og –forhandlere, som de store aktører konkurrerer imod. Dette vil tale for 

fuldkommen konkurrence eller monopolistisk konkurrence57. Fuldkommen konkurrence er en 

markedsform med et homogent marked, hvor forbrugerne ikke har nogen præference mellem 

produkterne på tværs af producenterne. I smykkebranchen har forbrugerne tydelige præferencen 

mellem produkterne, og et heterogent marked er derfor meget mere retvisende for branchen. Man 

kan dermed konkludere, at markedet for smykker enten er monopolistisk konkurrence eller 

differentieret oligopol.  

                                                
56 https://virksomhedsokonomi.wordpress.com/tag/konkurrenceformer/  
57 http://www.economicsonline.co.uk/Business_economics/Monopolistic_competition.html  
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Som nævnt ovenfor, er der globalt set få store producenter, men lokalt set mange små. Det gør at 

branchen ligger mellem differentieret oligopol og monopolistisk konkurrence. Virksomhederne er 

ikke specielt prisfølsomme overfor hinanden, hvilket taler for monopolistisk konkurrence. Pandora 

og f.eks. Cartier, ligger langt fra hinanden prismæssigt, men er stadig konkurrenter, da det er 

samme produktkategori. Mange af de mindre virksomheder vil også kunne tilbyde billigere 

produkter end Pandora, men det er dog samtidig ofte et tegn på lavere kvalitet. Ved differentieret 

oligopol ville virksomhederne være opmærksomme på hinandens priser, og et prisskifte hos en 

enkelt virksomhed ville kunne trække de andres priser med ned, for at de skulle kunne opretholde 

konkurrencen. Et kendetegn der til dels peger væk fra monopolistisk konkurrence er derimod, at der 

ikke vil være store indgangs- og exitbarrierer. Dette kan godt passe ind ved de små producenter, 

men det gør det ikke ved de store markedsledere. Der er mange elementer der peger i hver sin 

retning, og derfor ses smykkebranchen som en kombination af monopolistisk konkurrence og 

differentieret oligopol.  

Branchens rivalisering er på sin vis todelt. Der er markeder, hvor væksten indenfor smykker er 

stoppet, eller i hvert fald minimeret. Her gælder det om for Pandora at effektivisere sin forretning, 

og vinde markedsandele fra de andre producenter. Det kan både være fra nogle af de få store, eller 

ved at udkonkurrere nogle af de små virksomheder, og på den måde udvide sin markedsandel.  

Derudover er der markeder, som f.eks. de asiatiske, hvor markedet endnu ikke er mættet angående 

de store udbydere, og f.eks. Kina er for Pandora et stort og vigtigt vækstmarked. Her er det endnu 

ikke blevet ”fastlagt” hvilke af de store producenter, der får overtaget, hvis man ser på 

markedsandele. Her vil Pandora kunne skabe stor vækst, og kunne sikre sig stor fremtidig 

omsætning. Det er dog ikke på samme måde, som de allerede mættede markeder, og Pandora skal 

derfor kunne effektivisere sig på forskellige måder, alt afhængigt af hvilket marked de arbejder på.  

Pandora har forsat store vækstmuligheder på globalt niveau, og dette vil være et stort fokusområde 

for Pandora i de kommende mange år. Dog skal fokus undgå at flyttes fra de allerede etablerede 

markeder, da der stadig kan hentes markedsandele ved effektivisering af forretningen og 

udkonkurrering specielt af de mindre virksomheder.  
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SWOT-analyse (delkonklusion på den strategiske analyse) 
Som sidste del af den strategiske analyse vil jeg benytte mig af SWOT-analysen58. Frem til nu, har 

størstedelen af den strategiske analyse omhandlet eksterne faktorer, der påvirker Pandora. SWOT-

analysen vil kombinere de eksterne faktorer med de interne, og dermed fungere både som en 

opsummering af de eksterne faktorer, og tilføje nye interne. SWOT-analysen skal derfor ses som en 

delkonklusion på hele den strategiske analyse. Nedenfor er der opsat punkter under kategorierne, 

styrker (Strenghts) og svagheder (Weaknesses), som omhandler interne faktorer, og muligheder 

(Opportunities) og trusler (Threats), som omhandler de eksterne faktorer. De punkter der er 

markeret med fed skrift vil blive gennemgået yderligere, og jeg har her udvalgt nogle af de punkter, 

jeg føler er vigtigst, og samtidig de punkter, som omhandler interne faktorer, jeg endnu ikke har 

omtalt. Dette gøres, da jeg i den strategiske analyse har fokuseret på makroniveau og branchen, 

modsat interne styrker og svagheder.  

Efter brugen af SWOT-analysen vil den strategiske analyse være fuldkommen, og både omhandle 

makroniveauet og omverden, branchen og punkter indenfor Pandoras forretning. 

Styrker Svagheder 
• Stærkt etableret brand 
• Charms-konceptet 
• Godt etableret distributionsnetværk 
• Stor erfaring i branchen 
• Stordriftsfordele 
• Højt kvalificeret personale på alle 

niveauer 
• Egen produktion 
• Stort fokus på miljørigtighed 

• Stor afhængighed af få markeder 
• Størstedelen af omsætningen stammer fra 

Charms-konceptet 
• Stor udskiftning på høje stillinger de 

seneste år 
• Stor afhængighed af at al produktion er 

samlet i Thailand 
• Tvunget til at forblive affordable luxury 

Muligheder Trusler 
• Kommende økonomisk global vækst 

og højkonjunktur 
• Sænkning af selskabsskat i Danmark 
• Øget global E-handel 
• Positive udsving i valutakurser og 

råvarepriser 
• Entre på nye markeder som f.eks. 

Kina 

• Mange små lokale konkurrenter 
• Negative udsving i råvarepriser og 

valutakurser 
• Politisk ustabilitet og handelsbarrierer 
• Skift i mode og købsadfærd 
• Faldende privatforbrug ved økonomisk 

lavkonjunktur 

                                                
58 Side 112, Kotler, Philip, et. al., Marketing Management, 2nd ed., 2012, Pearson Education Limited, London 
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Styrker 

Stærkt etableret brand 

Efter at have været mange år på smykkemarkedet, har Pandora opbygget et brand, som er kendt på 

det globale marked. Pandora står som en af markedslederne, og forbrugere køber Pandora på grund 

af brandet, og dette er med til at holde Pandoras omsætning i vejret. Brandet er med til at adskille 

Pandora fra de små virksomheder, og er dermed med til at mindske risikoen på globalt niveau 

overfor de små smykkeproducenter. Man er sikret høj kvalitet, og forbrugeren er ikke i tvivl om 

hvad hun får, når hun handler hos Pandora.  

Brandet er dog ikke kun en styrke overfor forbrugeren. Det er lettere for Pandora, at skaffe 

distributionsaftaler og aftaler med leverandører, da disse har en stor sikkerhed i Pandora, qua deres 

gode brand og størrelse. Generelt set kan man sige, at det stærke brand er en stor 

konkurrencemæssig fordel for Pandora, når man ser på konkurrencen med de mindre virksomheder, 

uafhængigt af om det er overfor kunder eller distributionsnetværk.  

Pandora har muligheden for, at udvide produktionen af nye produkter og produktserier uden 

forbrugerne skal tvivle på produktet, da folk kender og anerkender Pandora, og dermed ved hvad de 

står inde for. Det har givet Pandora muligheden for at fokusere på markedet for ringe, og starte på et 

højt niveau, modsat hvad nyere og mindre virksomheder ville have kunnet gøre. 

Højt kvalificeret personale på alle niveauer 

Pandora forsøger at holde sit personale højt kvalificeret. Dette er på alle niveauer, fra 

salgsmedarbejderen i Pandoras butikker, eller endda salgsmedarbejdere i butikker der forhandler 

Pandoras produkter uden Pandora ejer butikkerne, og helt op til lederne på globalt plan59. I Pandora 

tilbyder man, uddannelsesprogrammer til nuværende og kommende Vice Presidents, der skal 

forberede eller forbedre Pandoras (kommende) ledere. Dette vil forbedre og kvalitetssikre den 

naturlige succession i virksomheden på topniveau. Uddannelsesforløbet er udarbejdet af Harvard 

Business School, og specielt lavet til Pandora. 

På lavere niveau i virksomheden er der udarbejdet hvad Pandora kalder for PANDORA on Demand 

(POD)60. Dette er en e-læringsplatform, som giver salgspersonale fra butikker (både Pandora-ejede 

og ikke Pandora-ejede), adgang til diverse uddannelsesmoduler, der kan sikre høj kvalitet ved det 

                                                
59 Side 33, Pandoras årsrapport 2014 
60 Side 33, Pandoras årsrapport 2014 
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direkte salg til kunderne. Kombineret med disse uddannelsesmoduler, udarbejder Pandora et 360-

graders koncept ved hver lancering, som indeholder alt fra salgsinstruktioner og reklamer til PR61. 

Dette giver både butikkerne og salgspersonalet et ensartet kendskab til produkterne, og sørger for at 

forbrugerne vil kunne modtage samme information og kendskab fra salgspersonalet, uafhængigt af 

hvor i verden man er.  

Svagheder 

Stor afhængighed af få markeder 

Når man ser på Pandoras svagheder, er Pandoras afhængighed af få markeder, en af dem der står 

frem. Som jeg nævnte ved præsentationen af Pandora, er deres største marked USA. Omsætningen 

herfra står for 30,39%62 af Pandoras samlede omsætning. Herefter er det Storbritannien, som er det 

næststørste marked, der står for 13,85%63 af den samlede omsætning.  

Som udgangspunkt er det positivt for Pandora, at have så stor succes som de har i eksempelvis USA, 

men de står i en position, hvor de tydeligt vil være eksponeret overfor en negativ udvikling på disse 

markeder. Derfor er det vigtigt for Pandora at holde fokus på at skabe vækst på disse markeder, 

samtidig med at få de nye markeder op på et højere niveau. Dette vil mindske afhængigheden af de 

enkelte store markeder, og dermed sprede risikoen ud på hele markedet.  

Yderligere skal det dog nævnes, at Pandora selv er opmærksomme på dette problem, og de nævner 

selv i deres årsrapport for 2014 på side 35, at de løbende analyserer markedets potentiale for vækst 

og nedgang. Samtidig med dette udvikler de markedsspecifikke strategier, som skal være med til 

fortsat at opretholde vækst og fremgang på disse markeder.  

Stor udskiftning på høje stillinger de seneste år 

Siden marts 2015, har Anders Colding Friis stået i spidsen som administrerende direktør for 

Pandora64. Før dette har der dog siden børsnoteringen i 2010 været stor udskiftning på de høje 

stillinger i Pandora. Her er der tale om både stillingen som administrerende direktør og mange af de 

høje bestyrelsesposter. Anders Colding Friis blev i marts den femte administrerende direktør på 5 

år65. Posten har været besat af følgende personer. Mikkel Vendelin Olesen, der blev fyret i 

                                                
61 Side 13, Pandoras årsrapport 2014 
62 3629/11942 = 0,3039 (tallene stammer fra side 49, Pandoras årsrapport 2014) 
63 1654/11942 = 0,1385 (tallene stammer fra side 49, Pandoras årsrapport 2014) 
64 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/289552/stor_udskiftning_i_pandoras_topledelse.html   
65 http://www.information.dk/telegram/507598  
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forbindelse med den tidligere omtalte kraftige nedjustering. Herefter blev posten overtaget af 

Marcello Bottoli, som skulle udfylde posten midlertidigt, til en ny blev fundet. Dette blev Bjørn 

Gulden, som dog forlod posten igen efter cirka 1 år. Allan Leighton trådte derefter til, men med 

kravet om at der skulle findes en ny adm. direktør indenfor 3 år. Dette ledte så frem til Anders 

Colding Friis, som har været på posten siden marts 2015.  

På posten som bestyrelsesformand har Peder Tuborgh siddet siden oktober 2014, og har nu den 

tidligere adm. direktør, Allan Leighton og Christian Frigast som næstformænd. Christian Frigast har 

været med her siden 2010, og Allan Leighton tog pladsen da Anders Colding Friis tog posten som 

adm. direktør.  

Disse udskiftninger har hele tiden skabt en uro i ledelsen, som forhåbentligt gerne skulle være 

overstået nu. Ansættelsen af Anders Colding Friis er lavet med henblik på at finde en person, der 

kan være på posten i længere tid, og dermed give noget stabilitet på de øverste poster i koncernen. 

Muligheder 

Kommende økonomisk global vækst og højkonjunktur 

Den globale økonomi har de seneste år haft en mindre fremgang. Efter finanskrisens indvirkning på 

hele verdens økonomi, er konjunkturerne stabiliseret, og det tyder på, at der snart vil komme 

økonomisk fremgang over det meste af verden. Pandora har dog trodset den økonomiske stilstand 

de seneste par år, og haft utrolig vækst set på omsætningen. 

Som udgangspunkt vil Pandora stå bedre under højkonjunktur (ligesom alle andre virksomheder), så 

fremtiden ser god ud. Den almene forbruger vil kunne bruge en større del af sin disponible 

indkomst på luksusgoder fremfor opsparing, og dermed vil Pandora have flere forbrugere, der har 

økonomisk overskud til at købe deres produkter. 

Entre på nye markeder, som f.eks. Kina 

Samtidig med økonomisk vækst globalt set, vil Pandora forsøge sig med at gøre entre på nye 

markeder, f.eks. det kinesiske. Det kinesiske marked er som nævnt tidligere, endnu ikke mættet, og 

der er derfor mulighed for stor vækst for Pandora. Yderligere kan det være lettere at komme ind på 

et marked hvor der endnu ikke er fastlagt alle de store aktører, end det ville være at skulle overtage 

markedsandele på etablerede markeder fra konkurrenterne. 
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På de etablerede markeder vil Pandora skulle effektivisere forretningen for at kunne skabe ny profit, 

og der vil til en vis grad være en grænse for, hvor stor en omsætningsvækst der kan opnås. På nye 

markeder er grænsen meget højere, og samtidig vil Pandora sprede risikoen ud på flere markeder. 

Som nævnt under svagheder, så er Pandora eksponeret overfor nogle få store markeder, og 

spredning af deres salg til flere markeder vil derfor sænke den samlede risiko.  

Trusler 

Negative udsving i råvarepriser og valutakurser 

Nogle af de væsentlige fremtidige trusler er udsving i råvarepriser og valutakurser. Både 

råvarepriserne og valutakurserne har det sidste stykke tid haft positive udsving overfor Pandora, 

men dette vil sandsynligvis ikke fortsætte mange år endnu. Derfor vil der i fremtiden være en risiko 

for Pandora, når det omhandler både råvarepriserne og valutakurserne. 

Udsvingene har ikke så stor en effekt på Pandoras organiske vækst, men det kan have stor 

betydning for årets overskud. Da meget af Pandoras virksomhed handles i USD og Pandoras 

regnskab udarbejdes i DKK, vil Pandora have stor eksponering overfor USD/DKK kursen.  

Politisk ustabilitet og handelsbarrierer 

Pandora er en stor global virksomhed, som opererer over hele verden. Deres produktion er samlet i 

Thailand, og deres største marked er det amerikanske. Yderligere forsøger de at udvide 

virksomheden til mange nye markeder, og er generelt repræsenteret på alle beboelige kontinenter. 

De har i løbet af 2014 og 2015 fokuseret på at gøre entre på både det russiske og kinesiske marked, 

men begge lande har haft politisk og økonomisk ustabilitet. Som nævnt nogle gange tidligere, er det 

positivt for Pandora at sprede risikoen på flere markeder, da deres samlede risiko derfor vil 

mindskes. 

Pandora er yderligere stort eksponeret overfor handelsbarrierer forbundet med Thailand. Det er som 

sagt herfra al deres produktion foregår, og hvis der bliver opsat barrierer, der gør transport af varer 

ud af landet umuligt, vil det give Pandora et ophold i distributionen af deres produkter, og alt andet 

lige kunne give et stort fald i salget.  
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Regnskabsanalyse 
Den strategiske analyse var den første store analyse i denne afhandling. Som supplement til denne, 

skal der udarbejdes en regnskabsanalyse. Begge disse analyser bidrager til, med så stor en viden 

som muligt at kunne lave den efterfølgende budgettering af Pandoras regnskaber. Det gøres for at 

kunne give så konkrete og præcise skøn som muligt, og er derfor baseret på så gode analyser som 

muligt.  

Regnskabsanalysen indeholder nogle forskellige områder. Først vil der blive gennemgået 

overordnet regnskabspraksis, og om der har været større ændringer her for Pandora gennem de 

regnskabsår, der bliver analyseret. Derefter vil der blive foretaget reformuleringer af balancen, 

resultatopgørelsen og egenkapitalopgørelsen, for at gøre regnskaberne analytisk brugbare, og til 

sidst udarbejde en rentabilitetsanalyse for Pandora.  

Alt dette vil som sagt blive gjort med henblik på, at kunne gøre den efterfølgende budgettering så 

repræsentativ som muligt, og give så godt et bud som muligt på Pandoras fremtidige økonomi. Det 

er de fremtidige cash flows, der danner grundlag for værdiansættelsen, da det er disse, der skal 

diskonteres tilbage til nutidsværdi, for at finde Pandoras værdi, altså DCF-modellen. 

Regnskabspraksis 
I 2002 besluttede EU, at de internationale regnskabsstandarder skulle opprioriteres. Der blev 

besluttet, at fra 2005 skulle der være mere gennemsigtighed og sammenlignelighed i regnskaber på 

tværs af landegrænser. Alle børsnoterede selskaber i Danmark og de øvrige medlemslande i EU 

skulle herefter udarbejde deres koncernregnskaber efter de standarder som International Accounting 

Standards Board (IASB) lagde frem66. De nye standarder hedder International Financial Reporting 

Standards (IFRS). På nuværende tidspunkt er der 131 lande, der enten har påkrævet eller tilladt 

brugen af IFRS. Af disse 131 er det 96 af landene der påkræver brugen af IFRS i alle børsnoterede 

virksomheder67, herunder Danmark. Dermed er disse regler også gældende for Pandora, som i 

Danmark klassificeres under regnskabsklasse D, for børsnoterede virksomheder68. 

                                                
66 Side 22 og 53, Elling, Jens O., Finansiel Rapportering - Teori og regulering, 2. udgave, 2. oplag, 2011, Gjellerup, 
København 
67 http://www.iasplus.com/en/resources/ifrs-topics/use-of-ifrs#totals  
68 http://www.beierholm.dk/publikationer/regnskab/aarsregnskabsloven/klasse-d.html  
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IFRS’ mission er beskrevet med tre punkter. At skabe gennemsigtighed, styrke ansvarligheden og 

bidrage til økonomisk effektivitet69. Det giver investorer og andre interessenter mulighed for at se 

årsregnskaber, der ligner hinanden, på tværs af virksomheder. Målet er at give interessenterne et så 

godt udarbejdet regnskab som muligt, og et regnskab, som viser et retvisende billede af 

virksomhedens økonomiske tilstand. Yderligere er en forudsætning for regnskabsstandarderne, at 

virksomheden skal være omtalt som ”going concern”, altså en virksomhed, som har til hensigt at 

fortsætte forretningen, uden nogen grænse for, hvornår denne skulle risikere at lukke. Den skal 

derfor kunne tjene nok penge til ikke at gå konkurs70. 

Når man tager udgangspunkt i Pandora71, følger regnskabsåret kalenderåret, altså 1/1 - 31/12. 

Regnskabet er udarbejdet i danske kroner og afrundet til nærmeste million, medmindre andet 

fremgår. På nær de finansielle instrumenter, er koncernregnskabet udarbejdet efter det historiske 

kostprisprincip72. Det vil sige, at f.eks. en omkostning bliver indregnet efter det konkrete beløb fra 

dagen omkostningen fandt sted. Hvis den pågældende var steget eller faldet i værdi efter 

anskaffelsen, vil dette ikke blive indregnet i regnskabet. Dette er et af de kritikpunkter, der er ved 

dette princip. Finansielle instrumenter måles til dagsværdi73, altså det modsatte, hvor priserne bliver 

opgjort til den aktuelle værdi. 

Frem til afhandlingens skæringsdato, har Pandora implementeret alle nye eller ændrede 

regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, fra henholdsvis (IFRS) og (IFRIC), som EU har 

godkendt for regnskabsåret 1/1/14 - 31/12/14. Pandora oplyser selv, at implementeringen af disse 

standarder, ikke har haft nogen væsentlig indflydelse på koncernregnskabet. Det vil sige, at der ikke 

er nogen forbehold der skal tages overfor regnskabsanalysen, i forhold til sammenligning på tværs 

af årene.  

Yderligere forventes det, at der fra 1. januar 2017 og 1. januar 2018 vil blive implementeret nye 

IFRS-standarder og ændringer af nuværende standarder og IFRIC. Endnu er de ikke godkendt af 

EU, men det forventes som sagt implementeret i de kommende år. Der er tale om henholdsvis IFRS 

15 og IFRS 9, som Pandora er i færd med at undersøge hvilken virkning, de vil få ved 

                                                
69 http://www.ifrs.org/About-us/Pages/IFRS-Foundation-and-IASB.aspx  
70 http://www.investopedia.com/terms/g/goingconcern.asp  
71 Sidste del af ”Regnskabspraksis” er udarbejdet på baggrund af s. 63 og 64 i Pandoras årsrapport 2014 
72 http://www.investopedia.com/terms/h/historical-cost.asp  
73 https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/dagsvaerdi  
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implementeringen i henholdsvis 2017 og 2018. Pandora vurderer at andre nye standarder eller 

ændringer, ikke vil få nogen indvirkning på deres regnskaber. 

Der er i løbet af årsrapporten udarbejdet og opstillet regnskabsmæssige skøn. Det er skøn, af 

Pandoras aktiver og forpligtelser, der må antages at være retvisende, qua revisors underskrift. 

Diverse skøn er udarbejdet på baggrund af historisk erfaring, og faktorer, som ledelsen har fundet 

rimelige, men som alt andet lige er usikre. I regnskabet antages det, at disse værdier er korrekte, og 

det bliver det også i denne regnskabsanalyse. Det skal nævnes, at disse skøn både kan afvige 

positivt og negativt fra den reale værdi, og diverse skøn bliver beskrevet i årsregnskabets noter. 

Overordnet set, er der ikke nogle ændringer i regnskabspraksis, som har en effekt på den kommende 

regnskabsanalyse, og værdierne fra år til år er derfor fuldt sammenlignelige. 

Reformuleringer 
Første egentlige del af regnskabsanalysen er reformuleringer af egenkapitalopgørelsen, 

resultatopgørelsen og balancen. Dette bliver udarbejdet for at gøre regnskaberne brugbare for en 

investor. Som udgangspunkt kan man få mange gode oplysninger ud af de officielle regnskaber, og 

disse er tilpasset som hjælp til så mange interessenter som muligt. Dog er de ikke optimale når det 

gælder regnskabsanalyser. Reformuleringernes formål er derfor at klargøre regnskaberne til analyse 

Dette afsnit vil beskrive reformuleringerne, og hvilke antagelser der er blevet brugt gennem denne 

udarbejdelse. De reformulerede regnskaber er vedlagt som bilag 7-9.  

Reformulering af egenkapitalopgørelsen 
Første reformulering i denne analyse er reformuleringen af egenkapitalopgørelsen. De officielle 

egenkapitalopgørelser er unødigt uoverskuelige, og denne reformulering bliver gjort som det 

første 74 , for at råde bod på dette. Yderligere giver reformuleringen et let overblik over 

egenkapitalens forrentning, som skal bruges senere i rentabilitetsanalysen. 

Egenkapitalopgørelsen har til formål at vise egenkapitalens ændringer fra 1. januar til 31. december. 

Dette inkluderer først og fremmest transaktioner med ejerne, altså kapitaltilførsel, køb og salg af 

egne aktier og udbetalt dividende. Den anden del omhandler totalindkomsten. Dette er 

moderselskabets andel af nettooverskuddet fra resultatopgørelsen (altså minoritetsinteresser 

fratrukket) og dirty surplus poster, som værdireguleringer af sikringsinstrumenter og 
                                                
74 Se bilag 7 
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kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder. Dirty surplus posterne er 

indtægter og omkostninger, der går udenom resultatopgørelsen, og dermed har en direkte 

indflydelse på egenkapitalen75.  

Forskellen mellem den officielt rapporterede egenkapital og den første udregning af egenkapitalen i 

egenkapitalopgørelsen, er den aktiebaserede vederlæggelse. I den reformulerede balance er denne 

post indregnet som driftsforpligtelser under passiverne, da det er en forpligtelse for Pandora i 

tilfælde af, at aktieoptionerne ender in-the-money76. Ved udnyttelse af optionen vil den ansatte få 

mulighed for at købe aktierne til en lavere kurs end markedskursen, og den samlede aktiekapital vil 

dermed falde. I balancen er de derfor inkluderet som en forpligtelse, men når de ikke er medtaget i 

egenkapitalopgørelsen, vil den udregnede egenkapital være lavere end den officielt rapporterede 

egenkapital. Den aktiebaserede vederlæggelse bliver derfor tilføjet til slut, for at vise at den 

endelige egenkapital ikke afviger fra den officielle balance. 

Reformulering af balancen77 
Næste del af reformuleringerne er balancen78. Aktiverne i den officielle balance er inddelt efter 

likviditetskriteriet med lang- og kortfristede aktiver, mens passivernes forpligtelser er inddelt efter 

forfaldstid med lange- og kortfristede forpligtelser. Disse poster skal adskilles ved at blive delt op i 

henholdsvis driftsaktiver og -forpligtelser og finansielle aktiver og -forpligtelser. Man får dermed 

delt balancen op efter driftsposter og finansielle poster79. Det giver regnskabsbrugeren overblik over 

hvilke poster, der driver driften og dermed rentabiliteten, og hvilke poster, der påvirker den 

finansielle del af virksomheden. 

Jeg starter med aktiverne, hvor alle immaterielle aktiver er medregnet som driftsaktiver, da de alle 

har indflydelse på Pandoras indtjening. Goodwill er opstået gennem opkøb og overtagelse af andre 

selskaber, og er dermed med til at skabe indtjening. Brandet Pandora er en stor del af deres 

indtjening. Mange forbrugere vil købe Pandora qua deres kendskab til brandet og produktet. Denne 

indtjening ville falde bort, hvis brandet ikke fandtes. Distributionsnetværk og –rettigheder er noget 

man får opbygget gennem længere drift af virksomheden, og da det netop har med selve driften at 
                                                
75 Side 158, Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, 3. udgave, 2. oplag, 2011, 
Gjellerup, København 
76 http://www.investopedia.com/terms/i/inthemoney.asp  
77 Indholdet af diverse balanceposter er uddybet i noterne i Pandoras årsrapport 2014, og er blevet brugt gennem hele 
dette afsnit, for at bestemme de enkelte posters placering i den reformulerede balance. 
78 Se bilag 8 
79 Side 180, Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, 3. udgave, 2. oplag, 2011, 
Gjellerup, København 
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gøre, er det tydeligt, at dette skal indgå som et driftsaktiv. Størstedelen af andre immaterielle aktiver 

indbefatter projekter vedrørende implementeringen af software. Altså også noget, der har med 

driften at gøre. 

Under langfristede aktiver er der, foruden de immaterielle aktiver, også materielle aktiver. Disse 

medregnes under driftsaktiver, da det er anskaffelser, der er med til at holde Pandoras virksomhed i 

gang. Det indeholder aktiver fra operationel leasing, som omkostningsføres som en 

driftsomkostning i resultatopgørelsen. De leasede aktivers nutidsværdi bliver derfor også indregnet 

som et driftsaktiv, da omkostningerne også ses som driftsomkostninger80. Yderligere er der 

udskudte skatteaktiver, som også medregnes som et driftsaktiv. Dette gøres, da denne post er en 

forskel mellem ”beregningen af driftsoverskuddet i den skattepligtige indkomst og det officielle 

regnskabsmæssige overskud.”81 Sidste punkt er andre langfristede finansielle aktiver. Som det 

ligger i navnet, skal dette være under finansielle aktiver. Der er ikke oplysninger nok forbundet med 

denne post, til at en anderledes beslutning ville kunne begrundes. 

De kortfristede aktiver består først og fremmest af varebeholdningen. Dette indebærer råvarer, varer 

under fremstiling, færdigvarer og forhandlermateriale. Alt dette er dele af Pandoras kerneaktivitet, 

og er derfor medregnet som driftsaktiver. Næste punkt er finansielle instrumenter, som bliver 

anvendt for at mindske Pandoras eksponering overfor råvarepriser og valutakurser, og er dermed 

direkte forbundet til driften, altså et driftsaktiv. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er en 

del af Pandoras kerneaktivitet, og er derfor under driftsaktiver. Yderligere er tilgodehavende skatter 

placeret under driftsaktiver, med samme begrundelse, som udskudte skatteaktiver. Andre 

tilgodehavender er også medregnet som driftsaktiver, da der ikke er yderligere information omkring 

disse. 

De likvide beholdninger vil i den reformulerede balance blive opdelt efter likvider, der tilhører 

driften, og de likvider, der f.eks. kan være statsobligationer med kort løbetid under 3 måneder. 

Sidstnævnte værdipapirer er finansielle aktiver, og skal derfor adskilles fra driftslikviderne. Der er 

blevet foretaget et skøn for at finde frem til driftslikviderne, ved at sige 0,5% af omsætningen82. 

                                                
80 Side 421, Petersen, Christian V. & Plenborg, Thomas, Financial Statement Analysis - Valuation, credit analysis and 
executive compensation, 2012, Pearson Education Limited, Harlow 
81 Side 188, Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, 3. udgave, 2. oplag, 2011, 
Gjellerup, København	  
82 Side 184, Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, 3. udgave, 2. oplag, 2011, 
Gjellerup, København 
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Den resterende likvide beholdning bliver som sagt medregnet som et finansielt aktiv. Dette skøn er 

usikkert, men det bliver foretaget for at give et realistisk billede af Pandoras opdeling af likvider. 

Næste del omhandler passiverne. Hele egenkapitalen bliver til sidst udregnet, ved at benytte 

formlen83 EK = NDA – NFF – MIN. Yderligere havde hele egenkapitalen en opgørelse for sig selv, 

og derfor begynder denne del med gennemgangen af de langfristede forpligtelser. Første punkt er 

hensatte forpligtelser. Dette omfatter hensættelser til returnering af varer og produktgarantier, altså 

omhandlende driften, og er dermed en driftsforpligtelse. Lån og anden gæld (langfristet) er 

rentebærende gæld til finansiering af driften, og skal dermed være under finansielle forpligtelser. 

Udskudte skatteforpligtelser behandles som udskudte skatteaktiver, og tilhører dermed driften. 

Disse placeres under driftsforpligtelser. Andre langfristede forpligtelser er ikke uddybet i noterne, 

og kan derfor placeres både under drifts- og finansielle forpligtelser. Jeg har placeret dem under 

driftsforpligtelser, da jeg antager at posten har relevans til driften. 

De kortfristede forpligtelser indeholder hensatte forpligtelser. Disse behandles som de langfristede, 

og bliver placeret som driftsforpligtelser. Lån og anden gæld (kortfristet) behandles også som de 

langfristede, og placeres som finansielle forpligtelser. Finansielle instrumenter behandles også som 

de langfristede, og bliver placeret under driftsforpligtelser. Næste punkt er leverandørgæld. Dette er 

en helt almindelig del af driften, og skal blot placeres som en driftsforpligtelse. Skyldige skatter er 

en forpligtelse, der bliver bestemt af driftens overskud, og er dermed en driftsforpligtelse. Sidste 

punkt hedder anden gæld, og placeres også som en driftsforpligtelse. Der er ikke nok information til 

at kunne begrunde dette, men det antages at denne har relevans til driften, og er derfor placeret dér. 

Jeg omtalte kort ovenfor, hvordan den aktiebaserede vederlæggelse bliver indregnet i den 

reformulerede balance. Den bliver medregnet som en driftsforpligtelse, hvor posten, i den officielle 

balance, stadig er indregnet i egenkapitalen. Flytningen af denne post skyldes, at det i fremtiden vil 

blive en forpligtelse for Pandora, og at det vil få en negativ indflydelse på egenkapitalen. Netop 

derfor giver egenkapitalopgørelsen også en lavere egenkapital end den officielle rapporterede 

egenkapital. Den sluttelige formel EK = NDA – NFF – MIN vil dermed også give en egenkapital, 

der er mindre end den officielt rapporterede egenkapital. Denne skal dog sammenlignes med 

egenkapitalopgørelsens egenkapital, og ikke den fra den officielle balance. 

                                                
83 Side 189, Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, 3. udgave, 2. oplag, 2011, 
Gjellerup, København 
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Reformulering af resultatopgørelsen 
Formålet med at lave en reformulering af resultatopgørelsen er, ligesom ved balancen, at adskille 

driftsdelen og den finansielle del84. Den reformulerede resultatopgørelse indeholder yderligere 

totalindkomsten, og man deler driftsoverskuddet op i den primære drift og andet driftsoverskud. 

Dette gøres for at kunne lave en dybdegående analyse af kerneaktiviteten og den primære drift, da 

man som sagt kan eliminere den del af overskuddet, der ikke kommer fra kerneaktiviteten. 

Man kan benytte sig af et skatteskjold85, som bliver udregnet som den nominelle skatteprocent af 

nettofinansielle omkostninger (finansielle omkostninger fratrukket finansielle indtægter). Dette 

skatteskjold giver en lavere NOPAT (net operating profit after tax), altså driftsoverskuddet af den 

primære drift efter skat. Det giver i sidste ende en lavere totalindkomst, da totalindkomsten er 

driftsoverskudet efter skat i alt (NOPAT+driftsoverskud fra andre poster efter skat), fratrukket 

nettofinansielle omkostninger og tilføjet minoritetsinteresser. 

De finansielle indtægter er lavere i den reformulerede resultatopgørelse, end fra den officielle 

resultatopgørelse, da de i den officielle inkluderer regulering af hensættelser til CWE-earn-out86. 

Det har relevans til driften, men ikke den primære drift. Den bliver derfor fratrukket de finansielle 

indtægter, og placeret som en del af driftsoverskuddet fra andre poster. Posten havde ikke nogen 

effekt på totalindkomsten eller NOPAT, men kun på driftsoverskuddet fra andre poster efter skat, 

og driftsoverskuddet i alt efter skat. 

Rentabilitetsanalyse 
Efter reformuleringerne er regnskaberne nu klar til at blive analyseret. Rentabilitetsanalysen er 

næste skridt, som har til formål, at give investoren et overblik over, hvilke faktorer, der er med til at 

skabe egenkapitalens forrentning (Return On Equity, ROE). Analysen tager udgangspunkt i 

DuPont-pyramiden87, som har inddelt værdidriverne på 3 niveauer. Det gør, at analysen inkluderer 

alt nede fra omkostningsdrivere på niveau 3, overskudsgrad på niveau 2 og afkastningsgraden 

(ROIC) på niveau 1, som alle er med til at beskrive og analysere ændringerne i ROE. Den er opdelt 

i driftsaktivitet og finansiel aktivitet, på samme måde, som de reformulerede regnskaber, og disse er 

begge på alle 3 niveauer. Dekomponeringen af ROE vil vise, hvilke steder i organisationen, der 

                                                
84 Side 197, Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, 3. udgave, 2. oplag, 2011, 
Gjellerup, København 
85 http://www.investopedia.com/terms/t/taxshield.asp  
86 CWE-earn-out refererer til sagen med Jesper Nielsen, som bliver diskuteret i slutningen af afhandlingen. 
87 Se bilag 10 
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bliver skabt størst værdi, og hvilke steder, man i Pandora kan optimere sig. Analysen inkluderer 

årene 2010-2014, såvel som reformuleringerne, og bliver benyttet, som en af hovedanalyserne til 

den efterfølgende budgettering. Bilag 11 viser alle nøgletallene og disses beregningsgrundlag, men 

løbende igennem analysen vil der være udpluk fra dette bilag, for at gøre analysen lettere 

overskuelig. 

Egenkapitalens forrentning – ROE 
Som nævnt ovenfor, er ROE det øverste nøgletal fra DuPont-pyramiden. Det vil sige, at det er dette 

nøgletal, som opsamler alle nedenstående nøgletal. Det vil igen sige, at alle de finansielle 

værdidrivere fra lavere niveauer i pyramiden er med til at bestemme dette nøgletal. ROE er angivet 

som et procenttal, og viser hvor stor profit Pandora kan generere ud fra egenkapitalen, altså 

egenkapitalens forrentning. Formlen for ROE er således88: 

ROE = ROIC +[FGEAR∗ (ROIC − r)]  

 

ROE har fra 2010 til 2012 haft et stort fald på 37%-point, hvorefter der er blevet rettet op på dette, 

og specielt fra 2013 til 2014 var der en stor stigning, som næsten fik ROE op på niveau med 2010. I 

2014 er egenkapitalens forrentning kun 6,2%-point under 2010 niveauet. Hvad der er skyld i dette, 

er ikke til at se på dette nøgletal, og derfor er dekomponeringen af ROE utrolig vigtig. Det vil være 

det næste punkt, da det er nødvendigt for investorerne at se hvor i virksomheden, der var problemer 

fra 2010 til 2012, og om det er her, der er blevet effektiviseret og rettet op, eller om det er andre 

værdidrivere, der har skabt stigningerne. Derfor bevæger analysen sig ned på niveau 1 af DuPont-

pyramiden, for at analysere ændringerne her. 

Afkastningsgraden (ROIC) – Niveau 1 
ROIC (afkastningsgraden, return on invested capital) er et af de første underpunkter af ROE, og 

befinder sig på driftssiden af DuPont-pyramiden. Afkastningsgraden er et udtryk for, om en 

virksomhed er i stand til at generere et overskud fra den indskudte kapital89. I de tilfælde, hvor 

ROIC er større end ROE, betyder det, at Pandora har mistet penge på at benytte sig af 

fremmedkapital. Formlen for ROIC ses her: 
                                                
88 Side 256, Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, 3. udgave, 2. oplag, 2011, 
Gjellerup, København 
89 http://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestmentcapital.asp  
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ROIC = DO
NDA

, hvor NDA = DA−DF  

Yderligere er ROIC delt op i 2 grupper. Den ene indeholder driftsoverskuddet fra den primære drift, 

og den anden driftsoverskuddet fra anden drift. I ovenstående formel er DO et udtryk for 

driftsoverskuddet i alt. Udregningerne for Pandora kan ses her: 

 

Overordnet set, har Pandoras ROIC udviklet sig på samme måde som ROE. Dog var det kun i 2010 

hvor Pandora tjente penge på fremmedkapital. Alle andre år har haft en højere ROIC i alt end ROE, 

og fremmedkapital har dermed ikke kunnet generere profit. I perioden 2012 til 2014 steg ROIC med 

43%-point, og endte dermed på 66,2%. Det vil sige, at for hver 100 kroners NDA, der findes i 

Pandora, genereres der 66,2 kroners overskud fra den samlede drift. Denne oplysning er dog ikke 

helt nok til at beskrive hvor profitten stammer fra. Derfor er ROIC delt op i 2 grupper. 

ROIC’en fra driftsoverskuddet fra den primære drift, er den største del af de to grupper, og er derfor 

også den, der har størst indflydelse på den samlede ROIC, og dermed også på ROE. Det er derfor 

heller ikke mærkeligt, at den har samme udvikling som både ROIC og ROE. Den topper i 2014 på 

57%, efter i 2012 at have været nede på 20,5%.  

Den anden del af ROIC, som stammer fra driftsoverskuddet fra anden drift, har som den eneste del 

haft en anderledes udvikling. Fra 2010 til 2011 faldt den fra 12,4% til 1,6%, og var i det år med til 

at forstærke faldet i den samlede ROIC. Det modsatte var tilfældet fra 2011 til 2012, hvor 

ROICandet steg med 1,1%-point, og dermed modvirkede et større fald i den samlede ROIC. 

Herefter faldt ROICandet igen fra 2012 til 2013, hvor ROICprimær var begyndt sin stigning igen. 

Det betød, at stigningen i den samlede ROIC blev mindre, men påvirkningen var ikke nok til, at den 

samlede ROIC ikke skulle stige. Fra 2013 til 2014 steg begge dele af ROIC’en, og det gav derfor en 

stor stigning i denne periode.  

Driftsoverskuddet i alt har haft samme udvikling, som den samlede ROIC, hvilket er meget 

sandsynligt, da det er den ene af de to faktorer, der bestemmer ROIC. Dette er blevet forstærket af 

en stigning i NDA fra 2010-2012 og herefter et fald. Driftsoverskuddet fra anden drift faldt i 2013 
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stort, og gav et underskud. Dette kan tydeligt ses i ROICandet, og det skyldes et stort tab på 

kursdifferencer. Det er derfor ikke noget, der kan undgås, men heller ikke noget, der kan forventes 

hvert år. På lang sigt er der stor sandsynlighed for, at disse tab eller gevinster vil være minimale, og 

der skal derfor ikke reageres ekstraordinært på dette, da de jf. den strategiske analyse, afdækker 

deres valutakursrisiko, og dermed er opmærksomme på dette problem. 

FGEAR og SPREAD – Niveau 1 
Den anden store del af ROE stammer fra den finansielle del af DuPont-pyramiden. Her tager man 

udgangspunkt i den finansielle gearing (FGEAR), og en rente (r), som er et udtryk for hvor store 

nettofinansielle omkostninger Pandora har i forhold til størrelsen af deres nettofinansielle 

forpligtelser. Formlerne ser således ud90: 

FGEAR = NFF / EK   ;   r = NFO / NFF   ;   SPREAD = ROIC − r  

FGEAR viser, hvor store de nettofinansielle forpligtelser er i forhold egenkapitalen. Som jeg 

nævnte tidligere i afhandlingen, har Pandora ikke så stor en gæld, men har derimod en stor 

egenkapital. Derfor er FGEAR også nede på så lavt et niveau, som det er. I 2010 var FGEAR på sit 

højeste, hvor den ramte 0,2570, altså cirka ¼ af egenkapitalens størrelse. Siden 2010 har dette 

nøgletal kun faldet, og siden 2012 har den været negativ, da de nettofinansielle forpligtelser er 

negative. Det skyldes færre lån udenom driften, og samtidig med dette, en høj likvid beholdning. 

 

Denne udvikling er et tegn på, at Pandora ikke er afhængig af fremmedkapital for at skabe en større 

indtjening, og er dermed et tegn på en stærk virksomhed. Pandoras egenkapital er vokset gennem 

alle årene, og siden 2012 har omsætningen haft en yderst positiv udvikling, på trods af mindre 

eksponering overfor fremmedkapital.  

Såfremt FGEAR er positiv, vil et positivt SPREAD betyde, at en virksomhed vil tjene penge på 

brugen af fremmedkapital. Dette er tilfældet i 2010, og det var dermed også det eneste år, hvor ROE 

var større end ROIC. I 2011 var FGEAR stadig positiv, men en utrolig høj r gav et negativt 

                                                
90 Side 256, Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, 3. udgave, 2. oplag, 2011, 
Gjellerup, København	  
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SPREAD. Denne udvikling skyldtes en lille stigning i nettofinansielle omkostninger, men samtidig 

med, et stort fald i de nettofinansielle forpligtelser, da Pandora sænkede mængden af 

fremmedkapital med næsten 2.000 mio. kr. Dette betød, at r for 2011 var meget høj, og SPREAD’et 

derfor var negativt. Derfor kunne Pandora i 2011 ikke generere profit ved brug af fremmedkapital. I 

2012 til 2014 faldt r igen, og var i både 2012 og 2014 negative. SPREAD’et var positivt i alle de tre 

år, men grundet den negative FGEAR endte dette heller ikke med at generere profit ved hjælp af 

fremmedkapital.  

OG & AOH – Niveau 2 
På niveau 2 går man ned og analyserer overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed 

(AOH) 91. Dette er en yderligere dekomponering af ROIC, hvor ROIC = OG x AOH, i stedet for 

formlen ROIC = DO/NDA. Det giver samme resultat, men bliver her bestemt gennem to andre 

nøgletal. Begge nøgletal, OG og AOH, har omsætningen som del af formlen. Dog er den i 

nævneren i formlen for OG, og i tælleren i formlen for AOH. Det betyder, at ændringer i 

omsætningen ikke flytter ROIC i nogen retning, men det er afhængigt af DO og NDA. Formlerne er 

således: 

OG = DO /Oms   ;  AOH =Oms / NDA  

Overskudsgraden er et udtryk for, hvor stor en del af omsætningen, driftsoverskuddet udgør. Det vil 

sige, at den finansielle del af virksomheden er trukket fra, og at det kun er delen med driften, der 

bliver taget højde for. I 2010 var OG 40,0%, hvilket vil sige, at ved en omsætning på 100 kr. er 

driftsoverskuddet på 40 kr. Jo højere dette tal er, jo højere overskud generer hver eneste 

omsætningskrone. Fra 2010 til 2013 var OG faldende. De første år skyldes dette, at DO har haft en 

nedadgående tendens, mens omsætningen har været nogenlunde stabil. Fra 2012 til 2013 steg DO 

igen, men samtidig med steg omsætningen meget. Den store ændring i omsætningen gjorde, at OG 

fik endnu et fald. Først fra 2013 til 2014 steg OG. Det skete på trods af endnu en stor stigning i 

omsætningen, da DO blev mere end fordoblet. En høj overskudsgrad er et tegn på en sund 

virksomhed, som kan holde omkostningerne nede, og dermed opretholde en profit. Fra 2012 til 

2013 var DO stigende, men DOandet faldt, og var grunden til at OG ikke steg. Der var en stigning i 

NOPAT, som ville have kunnet give en stigning i OG, men DOandet gik under 0, og var med til at 

trække den samlede DO ned, og dermed også overskudsgraden. 

                                                
91 Side 261, Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, 3. udgave, 2. oplag, 2011, 
Gjellerup, København	  
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Aktivernes omsætningshastighed er et nøgletal, der beskriver hvor stor en omsætning hver krones 

nettodriftsaktiver genererer. I perioden fra 2010 til 2012 var NDA stille stigende, og omsætningen 

havde stort set en neutral udvikling. Det vil sige, at Pandora i den periode var dårligere til at udnytte 

deres NDA’er, hvilket stemmer godt overens med Pandoras mislykkedes forsøg på at sætte priserne 

op. Efter 2012 faldt NDA en smule de sidste to år, og yderligere havde omsætningen store 

stigninger, der har medført en stor positiv fremgang for AOH. Den er steget fra 1,14 til 2,09 fra 

2012 til 2014, altså næsten en fordobling. Pandora har været meget bedre til at generere omsætning 

end hidtil, og endda med færre NDA’er. Denne udvikling er yderst positiv, og er virkelig et tegn på 

en stærk virksomhed. 

Grunden til den faldne NDA fra 2012 til 2014 skyldes mest af alt en stigning i leverandørgælden. 

Det vil sige, at Pandora har fået mere kredit tilhørende driften, end de har haft tidligere. Dette vil 

jeg tro er en midlertidigt situation, qua deres store mængde likvide beholdninger. På samme 

tidspunkt er driftsaktiverne fortsat stigende, så det kan tyde på, at det er investeringer i driftsaktiver. 

Hvis der bliver betalt af på denne leverandørgæld, så vil NDA stige lidt igen, og AOH vil dermed 

falde, medmindre at omsætningen stiger yderligere grundet effekten fra den nuværende stigning i 

driftsforpligtelserne. 

Dekomponering af OG og invers AOH – Niveau 3 
På niveau 3 i DuPont-pyramiden bliver OG yderligere dekomponeret og AOH analyseret som en 

invers funktion, for yderligere at analysere nøgletallene, og give et mere detaljeret overblik over 

hvad, der i sidste ende trækker ROE op og ned. Formlerne for de dekomponerede nøgletal er 

således92: 

OGprimær= NOPAT
Oms

    ;    OGandet = DOandet
Oms

    ;    1
AOH

=
1

Oms
NDA

 

Størstedelen af den samlede OG stammer naturligvis fra den primære drift, og derfor er det også 

OGprimær der er størst af de to dekomponerede OG nøgletal. Alle årene, undtagen 2013, har både 
                                                
92 Side 267-269, Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, 3. udgave, 2. oplag, 2011, 
Gjellerup, København 
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OGprimær og OGandet haft en positiv effekt på den samlede OG. Dog var OGandet negativ i 2013, 

og gav en negativ udvikling i OG på trods af en stigning i OGprimær. Denne udvikling skyldes den 

allerede omtalte negative udvikling i valutakurser og værdireguleringer på sikringsinstrumenter. 

Dette må anses som en omkostning, der er forbigående, og er derfor ikke nogen, der skal tages 

yderligere hensyn til. I 2014 var begge dele af OG positive igen, og gav derfor en stor positiv 

ændring i den samlede overskudsgrad. 

 

Analysen af AOH fortsætter med den inverse funktion. Denne beskriver det samme som AOH, men 

med en anden indgangsvinkel. Den inverse funktion beskriver, hvor stor en værdi af NDA, der skal 

til før Pandora genererer 1 krones omsætning. Jo lavere dette nøgletal er, jo større 

omsætningsgenerering relativt til størrelsen af NDA. Jeg vil ikke omtale denne yderligere, da 

udviklingen netop er gennemgået som AOH. 

Omkostningsdrivere, bruttoavanceprocent, EBIT-margin – Niveau 3 
Under AOH, niveau 3, har jeg udvalgt de immaterielle aktiver, de materielle aktiver og 

varebeholdningen. Formlerne kan ses i nedenstående tabel. Man kan ud fra dem få et overblik over, 

hvordan størrelsen af disse grupper har udviklet sig i forhold til omsætningen. Store stigninger 

betyder, at omsætningen er steget stort, uden den samme stigning i disse grupper. De immaterielle 

aktiver har fra 2010 til 2012 haft en stort set neutral udvikling, og dette har omsætningen også. 

Derfor har nøgletallet også stået helt stille. Først i 2013 og i 2014 har der været en positiv udvikling. 

Det vil sige, at omsætningen er steget relativt mere, end de immaterielle aktiver. Pandora er derfor i 

stand til at generere yderligere omsætning uden at øge størrelsen på de immaterielle aktiver. Den 

inverse funktion viser, at man i 2014 har genereret en omsætning på 1 kr. for hver 0,41 kr. man har 

af immaterielle aktiver. 

De materielle aktiver i Pandora er en meget mindre gruppe, og nøgletallet er derfor meget større. I 

alle de analyserede år, har de materielle aktiver haft en stigning. Derfor faldt nøgletallet også fra 

2010 til både 2011 og igen til 2012. Herefter steg omsætningen meget, både absolut og relativt til de 

materielle aktiver. Fra 2013 til 2014 steg omsætningen igen meget, men her havde de materielle 
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aktiver en stor procentmæssig stigning, hvilket gav nøgletallet et lille fald igen. Pandora genererer 

dog stadig 1 krones omsætning pr. 0,06 krones materielle aktiver. 

Sidste del af dekomponeringen af AOH, er nøgletallet for varebeholdninger. Det giver et overblik 

over, hvor stor en binding Pandora har i varebeholdninger, og hvorvidt en stigning i omsætningen 

kræver relativt ligeså store stigninger i varebeholdningen. Fra 2010 til 2011 faldt dette nøgletal. Det 

var dog det eneste år, og herefter er den steget hvert år. Stigninger i dette tal betyder at stigningen i 

omsætningen har været relativt større end udviklingen i varebeholdningen. I 2014 har man i 

Pandora formået at generere 1 krones omsætning, ved kun at have 0,14 kroners varebeholdning 

bundet.  

 

Den næste del analyserer omkostningsdriverne. Jeg vil her analysere produktionsomkostningerne, 

salgs-, distributions- og markedsføringsomkostningerne samt administrationsomkostningerne, og 

deres bevægelse i forhold til omsætningen.  

Produktionsomkostningerne var i 2010 29,1% af den samlede omsætning. Nøgletallet faldt en 

smule i 2011, hvilket skyldes et fald i produktionsomkostningerne. Altså blev Pandora bedre til at 

udnytte deres produktion, og skabte en omsætning, der var tæt på 2010 niveauet med færre 

produktionsomkostninger. Dette tal steg dog i 2012, da produktionsomkostningerne steg, men 

omsætningen forblev stort set uændret. Fra 2012 til 2013 var der ikke nogen ændring i nøgletallet, 

da produktionsomkostningerne steg med samme procentvise ændring som omsætningen. Fra 2013 

til 2014 steg omsætningen dog relativt mere end produktionsomkostningerne, og det gav et bedre 

nøgletal for produktionsomkostningerne. Produktionsomkostningerne var i 2014 29,5% af 

omsætningen, hvilket betyder, at hvor hver 100 kr. omsætning Pandora har haft, er 29,5 kr. blevet 

brugt på produktionen af produktet.  
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Bruttoavanceprocenten er det ”modsatte” udtryk af ovenstående nøgletal. I stedet for at beskrive 

hvor store produktionsomkostninger, der har været i forhold til omsætningen, viser 

bruttoavanceprocenten overskuddet fra omsætningen efter produktionsomkostningerne. Derfor har 

dette nøgletal den præcis modsatte udvikling af førnævnte nøgletal, og for 2014 var BAP på 70,5%, 

altså har Pandora haft et overskud på 70,5 kr. fra omsætningen efter produktionsomkostningerne. 

Nøgletallet for salgs-, distributions- og markedsføringsomkostningerne (SDM) fungerer på samme 

måde som for produktionsomkostningerne. Det beskriver hvor stor en del af omsætningen, der går 

til SDM. Selve posten SDM har været stigende gennem alle de analyserede år, og grundet den 

stillestående omsætning fra 2010 til 2012, var nøgletallet SDM stigende i samme periode. Da 

omsætningen skød i vejret i 2013 og 2014 fulgte omkostningerne ikke med, og det betød et lavere 

SDM-nøgletal. Det markedsføringsfremstød, der var nødvendigt efter Pandoras krise i 2010-2011, 

har dermed givet pote, da man i 2013 og 2014 har haft en omsætning der relativt til omkostningerne 

er steget mere. Pandora ender i 2014 med samme SDM nøgletal som i 2010, hvilket betyder, at de 

har været gode til at tilpasse omkostningerne til den situation, de har været i, og dermed skabt den 

større omsætning, som var nødvendig.  

Administrationsomkostningerne (ADM) fulgte samme udvikling, som SDM de første tre år, da 

omkostningerne her er steget hvert år, og omsætningen har ligget stille. Det giver alt andet lige et 

større ADM. Dog faldt dette nøgletal også i 2013, som endnu engang skyldtes en større relativ 

stigning i omsætningen end i omkostningerne. Herefter var der en lille stigning i ADM til 2014, 

men dette var kun på 0,3%-point, og må derfor betegnes som acceptabelt.  

Som afslutning på det tredje niveau har jeg benyttet mig af EBIT-margin, for at beskrive den 

samlede effekt fra omkostningsposterne i den officielle resultatopgørelse. Resultatet fra den 

primære drift før skat har fra 2010 til 2012 været faldende, hvilket de ovenstående 

omkostningsposter alle har beskrevet. Alle omkostningerne er steget relativt mere end omsætningen. 

Både i 2013 og 2014 steg EBIT-margin, og Pandora endte i 2014 med en EBIT-margin på 34,1%. 

Det betyder, at for hver 100 kr. omsætning Pandora har genereret, har der været 34,1 kr. overskud 

før skat og finansielle poster. Pandora har været gode til at tilpasse omkostningerne til omsætningen 

i løbet af den analyserede periode. De har måtte øge dem i løbet af de første tre år, men har herefter 

fået den nødvendige bonus ud af det, og disse penge må siges at være godt givet ud. Efter 

omsætningen skød i vejret har Pandora yderligere sænket omkostningerne relativt til omsætningen, 
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og det tyder på, at de er dygtige til at tilpasse sine omkostninger til den periode de befinder sig i på 

tidspunktet.  

Budgettering 
Før den endelige værdiansættelse kan gennemføres, skal der foretages en budgettering af 

resultatopgørelsen og balancen. Dette gøres, da jeg benytter værdiansættelsesmetoden DCF, som 

står for Discounted Cash Flows, hvilket vil sige, at denne metode tager udgangspunkt i de 

fremtidige cash flows, og diskonterer disse tilbage til nutidsværdi. For at man kan gøre dette, er det 

derfor nødvendigt at have budgetteret disse cash flows. Jeg budgetterer med 5 år frem (2015-2019), 

og har 2020 stående som terminalperiode. Da Pandora anses som værende going concern, må 

terminalperioden antages at være uendelig. 

I værdiansættelsen skal man benytte driftsoverskuddet efter skat (NOPAT) og nettodriftsaktiverne 

(NDA) for at finde frem til det frie cash flow, som derefter skal tilbagediskonteres. For at finde 

NOPAT, skal resultatopgørelsen budgetteres, og for at finde NDA, skal balancen budgetteres. 

Nedenfor vil disse budgetteringer bliver beskrevet, og udregningerne kan ses både i form af 

konkrete tal og som procenter i bilag 14. 

Budgettering af resultatopgørelsen 

Omsætningen 
Ved budgettering af resultatopgørelsen, er det omsætningen, der er sværest at gå til, og den, der har 

den største indflydelse på det endelige resultat. Ændringerne i omsætningen er en af rødderne for 

hele værdiansættelsen, da alle andre tal efterfølgende vil blive påvirket af denne. Diverse 

omkostningsposter ses i forhold til omsætningen, og bestemmes derfor som en procentdel af 

omsætningen. For at give omsætningen en så præcis budgettering som muligt, har jeg benyttet 

Pandoras regnskaber for 1. og 2. kvartal 2015, til at beskrive udviklingen for 2015. Hele 

budgetteringen af omsætningen kan ses i bilag 12, og er delt op på diverse store nationer, og 

verdensdele. I bilag 13, er udviklingen for 1. halvår 2015 beskrevet og sammenlignet med 1. halvår 

2014. Generelt set må omsætningen antages at være svær at budgettere for en virksomhed som 

Pandora. De har i de sidste to år, haft tocifrede vækstrater på omsætningen, og spørgsmålet er hvor 

lang tid de kan fortsætte med dette.  
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Det tyder på, at Pandoras omsætning, endnu engang opnår store vækstrater over hele verden. På 

første halvår er den totale omsætning steget med 39% i forhold til samme periode 2014. Hvis man 

dekomponerer dette, vil man kunne se en stor stigning for tredje år i træk i Storbritannien. De 

foreløbige tal for 2015 tyder på, at Pandora kan få en omsætningsvækst på hele 51% i 

Storbritannien i forhold til 2014. Denne udvikling er virkelig betydelig for Pandora, da 

Storbritannien i forvejen er deres største marked i Europa. Grundet de store stigninger der har været  

i Storbritannien de sidste tre år, har jeg efter 2015 valgt at sænke omsætningsvæksten de 

efterfølgende år, men dog stadig med en stigning på 15% i 2016. I 2015 har der været store 

gevinster på valutakurser, og dette gør, at væksten fortsat ikke kan holde sig på samme niveau. 

Tyskland ser ud til endelig at være kommet i gang igen. Det tyder på, at Pandora kan få en 

omsætning i Tyskland, der nogenlunde matcher omsætningen fra 2010, og er derfor et tegn på, at 

oprydningen i Tyskland endelig er ved at give afkast. For 2015 tyder det på en stigning på 14% i 

forhold til 2014, og jeg tror på en stor stigning året efter. Jeg har budgetteret 2016 med en stigning 

på hele 40%, da det ikke er uhørt for Pandora, og at omsætningen i Tyskland i forvejen er ret lav 

relativt til de andre større markeder. En stigning på 40% vil derfor ”kun” betyde en stigning på ca. 

250 mio. kr., og er samlet set derfor ikke en stor ændring for Pandora. De efterfølgende år forudser 

jeg fortsat store stigninger på det tyske marked, dog aftagende i forhold til de estimerede 40% i 

2016. 

Det øvrige Europa har de sidste to år været steget med henholdsvis 71% og 49%. For 2015 tyder det 

på en ændring på 32%, og er dermed et yderligere fald i omsætningsvæksten. Jeg tror, at dette vil 

fortsætte nedadgående. Dette skal ikke ses som værende negativt, men som at omsætningen er 

steget meget tidligere, og det vil være svært at opnå ligeså store omsætningsrater i fremtiden. For 

2015 tyder det på, at Pandora samlet set i Europa vil opnå en omsætningsvækst på 36%, hvilket 

naturligvis er utrolig højt, men tydeligvis ikke uhørt. 

På den anden side af Atlanten må man sige, at omsætningen fortsat har en utrolig vækst. Det 

amerikanske marked er i forvejen Pandoras største marked, og meget tyder på, at det vil fortsætte 

sådan. 2015 tyder på en stigning på hele 40% i forhold til 2014. En omsætningsvækst på 40% på 

Pandoras største marked er et tegn på en utrolig stærk virksomhed, som formår at udnytte og 

effektivisere de markeder, de allerede er etablerede på. Denne høje vækst ser jeg dog ikke som 

mulig igen i 2016 qua de store valutakursgevinster i 2015, men jeg fastholder dog stadig en 

yderligere vækst på 15% i både 2016 og 2017. Herefter vil den løbende aftage hvert år.  
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Den øvrige del af Nord- og Sydamerika har alle år haft store tocifrede omsætningsvækstrater, og 

dette tror jeg fortsætter. For 2015 tyder det på en stigning på 36%, hvilket er en smule under 

væksten for 2014. Jeg tror, at dette er et tegn på, at den fortsatte omsætningsvækst vil falde, men 

stadig give en vækst på 20% i 2016 og 2017. Herefter vil den også aftage som de andre. Nord- og 

Sydamerika har samlet set en vækst på hele 39% i 2015, og overgår dermed væksten for Europa. 

Sidste del af omsætningen omhandler Asien og Stillehavsområdet (A&S). Her er Australien det 

største marked, og har i løbet af 2013 og 2014 begyndt at få stigende omsætningsrater. I 2015 tyder 

det på en stigning på 36%, hvilket er den største stigning igennem de analyserede år. Den store 

ændring tror jeg ikke kan fortsætte i 2016, men Pandora vil dog stadig kunne levere på dette marked. 

Jeg har fastsat udviklingen i omsætningen til 15% for 2016 og 2017, og herefter vil Australien have 

en aftagende omsætningsvækst.  

Den mest spændende del af A&S tilhører ”Øvrige, Asien og Stillehavsområdet”. Dette inkluderer 

de nye markeder Japan og Kina, og disse har utrolige vækstrater. I 2013 og 2014 steg Øvrige med 

henholdsvis 129% og 111%. Dette er selvfølgelig på grund af, at det er nye markeder, og stigninger 

i mio. kr. matcher nogle af de andre nationer, men det må stadig ses som værende meget højt. Indtil 

videre tyder 2015 på, at have en omsætningsvækst på 61%, og de høje vækstrater tror jeg vil kunne 

fortsætte. Jeg har for 2016 og 2017 estimeret omsætningsvæksten til at være henholdsvis 40% og 

35%, og denne vil herefter være fortsat aftagende. Når man ser på andre vækstrater indenfor 

Pandora, er dette ikke urimeligt, og med både det japanske og kinesiske marked inkluderet, har 

Pandora endnu store markedsandele, de kan indhente. Samlet set ser A&S ud til, at have en 

omsætningsvækst på 49% i 2015, og dermed være det marked, hvor Pandora kan forvente størst 

procentvis vækst. Dette har jeg valgt at fortsætte med yderligere i de efterfølgende år, så Pandora 

dermed har det største omsætningsvækst i A&S alle budgetårene.  

Når man ser på den samlede omsætningsvækst for Pandora, står de med en omsætningsvækst på 

39% i 2015, og man vil dermed opnå en samlet omsætning på 16.611 mio. kr., hvilket er i 

overensstemmelse med deres opjustering i Q2 regnskabet for 2015, hvor de forudser en omsætning 

der er højere end 16 mia. kr93. Jeg tror på, at denne vækst ikke er slut herefter, og at Pandora går en 

stor fremtid i møde. Allerede i 2017, vil de være tæt på at have fordoblet omsætningen i forhold til 

2014, og denne vil fortsætte med at stige de efterfølgende år. Dette er selvfølgelig også begrundet 

                                                
93 Side 1, Pandoras Q2 rapport 2015 
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med en forventning om kommende højkonjunktur i den globale økonomi, og at købelysten generelt 

set er stigende hos forbrugerne.  

Omkostningsposter og andre poster 
Anden halvdel af resultatopgørelsens budgettering omhandler diverse omkostningsposter. Den 

første post der bliver budgetteret på, er produktionsomkostningerne. Disse bliver opgjort som en 

procentdel af omsætningen, da denne er direkte afhængig af salget. Jo højere omsætning, jo større 

produktionsomkostninger. I løbet af den historiske periode, har produktionsomkostningerne svinget 

mellem 27% og 33,4% af omsætningen. Den toppede i 2012 og 2013, hvorefter den var faldende til 

29,5% i 2014. Jeg tror på, at denne tendens vil fortsætte fremover, og for 2015 har jeg fastsat 

produktionsomkostningerne til 29% af omsætningen. Efter 2016 har jeg estimeret 

produktionsomkostningerne til at falde med 0,5%-point hvert andet år, altså til 28,5% i 2017 og 

2018, og yderligere til 28% i 2019 og 2020 (terminal periode). Dette gøres, da jeg tror, at 

produktionsomkostningerne vil falde en smule i forhold til omsætningen qua stordriftsfordele og 

effektivisering af produktionen. Resultatet af dette giver en bruttoavanceprocent på 71% i 2015 og 

2016, 71,5% i 2017 og 2018, og 72% i 2019 og 2020. 

Næste post er salgs-, distributions- og markedsføringsomkostningerne (SDM), som beregnes på 

samme måde. Disse er opstillet som en procentdel af omsætningen, da der er en forbindelse mellem 

størrelsen af SDM og omsætningens udvikling. Fra 2010 til 2014 steg SDM fra 26% til 31,3% og 

tilbage til 26%. Denne stigning skyldtes formentligt den øgede markedsføringsindsats, der skulle til 

for at få Pandora tilbage på sporet efter den mislykkedes prisstigning. I samme periode steg 

omsætningen ikke, men da denne senere steg, fik SDM udlignet sig i forhold til 2010. Jeg har 

estimeret alle budgetårene til at have en SDM på 28% af omsætningen, da enkelte udsving ville 

være svære at budgettere. 

Administrationsomkostningerne (ADM) har i den historiske periode fra 2010 til 2014 ligget mellem 

8,6% og 13,1% af omsætningen, og den har i 2014 ligget på 10,5%. Jeg mener ikke at ADM 

nødvendigvis behøver at følge omsætningens udvikling helt præcis. Man har estimeret den til 

10,5% i 2015 og 2016, hvorefter den vil falde til 10%, som vil gælde for de resterende år.  

Disse poster giver en OG før skat på 32,5% hvilket er i den høje ende af de historiske analyserede 

år. Denne vil dog stige yderligere i løbet af de budgetterede år, og vil være 32,5% i 2015 og 2016, 

33,5% i 2017 og 2018, og yderligere stige til 34% i 2019 og 2020.  



170691-xxxx  Værdiansættelse af Pandora A/S 
 

 59 

Den effektive skattesats er for Pandora fastsat ud fra Pandoras forventninger i 2015 og 2016, og 

herefter tilpasset selskabsskatten. Det vil sige, at fra 2017 til 2020 er skattesatsen sat til 22%. I 2015 

skal Pandora betale et forlig de har indgået med SKAT omhandlende en transfer pricing sag. Dette 

vil påvirke den betalte skat for 2015 med 364 mio. kr., som betyder, at de vil have en effektiv 

skattesats på 30% i 201594. Yderligere oplyser Pandora på samme tid, at man for 2016 forventer en 

effektiv skattesats på ca. 21%, og dette er derfor benyttet i 2016. 

De nettofinansielle omkostninger før skat er opgjort som 1,4% af omsætningen for alle årene 

undtagen 2015. I samme selskabsmeddelelse, som skattesatsen blev omtalt, nævnte Pandora, at de 

finansielle poster ville blive påvirket med en betaling på 21 mio. kr. i 2015. Disse 21 mio. kr. er 

tilføjet de 1,4% af omsætningen, hvilket i 2015 resulterer i NFO på 1,5%.  

Driftsoverskuddet på anden drift er i hele budgetperioden estimeret til 0. Dette skyldes antagelsen 

om, at det på lang sigt udligner sig selv og posten dermed går mod 0. Yderligere er det svært at 

skulle estimere dette og give et præsentabelt skøn. En stor del af posten omhandler kursdifferencer 

og værdireguleringer af sikringsinstrumenter, og vil variere meget fra år til år, og kan både være 

positivt og negativt. Som sagt estimeres dette til 0, da det på lang sigt vil gå mod 0. Dog skal det 

pointeres, at det godt kan have større økonomisk betydninger i de enkelte år, men hverken være 

noget der kan estimeres eller få betydning på lang sigt.  

Overskudsgraden efter skat vil være estimeret til 23,2% i 2015, 26% i 2016, 26,4% i 2017 og 2018 

og 26,8% i 2019 og 2020. 

Budgettering af balancen95 
Under balancen skal man budgettere nettodriftsaktiverne, da man i DCF-modellen skal benytte 

ændringerne i NDA. Første del er en analyse af Pandoras netto arbejdskapital. Denne tager 

udgangspunkt i Pandoras kortfristede driftsaktiver overfor deres driftsforpligtelser. Udregningen96 

er lavet som NWC = DAkort – DF. Dermed beskriver dette, om Pandora har aktiver nok til at 

dække deres forpligtelser. Dette tal skulle gerne være positivt for at sikre en sund finansiel stabilitet 

hos virksomheden. Historisk set har Pandora haft et positivt tal på denne post, undtagen i 2014. 

Dette skyldes en stigning i leverandørgælden. Jeg mener ikke at det er noget man kan forvente vil 

fortsætte i fremtiden, da Pandora har en del likvider, som ville kunne benyttes i stedet for at øge 
                                                
94 Side 1, Selskabsmeddelelse nr. 237, 7/5/15, Pandora 
95 Jf. bilag 15 
96 http://www.myaccountingcourse.com/financial-ratios/net-working-capital  
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leverandørgælden. Jeg har udregnet hvor stor NWC er i forhold til omsætningen, hvilket historisk 

set har denne ligget mellem -0,02 og 0,1. Jeg har derfor valgt at estimere den til 0,03 i alle de 

budgetterede år. Som sagt tror jeg at den øgede leverandørgæld vil falde igen, og give en positiv 

NWC.  

Den anden halvdel af balancen inkluderer anlægskapitalen97, som vedrører både materielle aktiver 

og immaterielle aktiver, og er Pandoras langfristede driftsaktiver. Pandora har en stor mængde 

immaterielle aktiver, og det er derfor disse, der har størst betydning. Generelt set har 

anlægskapitalen været stigende alle de analyserede år, men ikke med samme hastighed som 

omsætningen. I 2011 steg anlægskapitalen da også mere end omsætningen, hvilket resulterede i en 

højere værdi for anlægskapital/omsætning. Den steg fra 0,75 til 0,77, hvorefter den i 2012 forblev 

0,77. Herefter steg omsætningen hastigt, og det resulterede i en lavere værdi her. Den faldt både i 

2013 og 2014, til henholdsvis 0,6 og 0,5. Dette skyldes stor organisk vækst i omsætningen, og 

dermed ikke nogen større stigning i goodwill og brandets værdi (som ville kunne ske ved opkøb).  

Grundet den store estimerede omsætning i fremtiden, har jeg estimeret denne værdi til at falde til 

0,3 i 2015 og 2016, hvorefter den vil falde til 0,25 i 2017 og 2018, og yderligere til 0,2 i 2019 og 

2020.  

Nettodriftsaktiverne (eller invested capital) vil være et udtryk for værdien af arbejdskapitalen + 

anlægskapitalen. For de estimerede værdier af henholdsvis arbejdsdriftskapital og anlægskapital, 

har jeg benyttet de estimerede værdier, forholdet mellem arbejdskapital og omsætning, og 

anlægskapital og omsætning. Dette kan benyttes, da jeg allerede har estimeret omsætningen. De 

endelige værdier for NDA i budgetårene kan ses i skemaet nedenfor.  

 

                                                
97 http://www.lexabc.dk/87/anl%C3%A6gskapital  
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Værdiansættelse 
Ud fra mit valg af værdiansættelsesmodel tager selve værdiansættelsen udgangspunkt i den netop 

foretagne budgettering. Jeg har, som tidligere skrevet, valgt at bygge min afhandling op omkring 

DCF-modellen, og kun suppleret med multipler, som skal underbygge eller validere DCF-modellen. 

DCF-modellen er betegnet som en absolut værdiansættelsesmodel, hvor multipler er relative98. Den 

relative metode er ikke så omfattende, men bruges ved at sammenligne multipler med andre 

relevante virksomheders multipler, og dette betyder, at der ikke benyttes budgettering. Absolutte 

modeller kræver derimod budgettering af regnskabstallene, og denne budgettering bygger på 

omfattende analyser af både regnskaber og det strategiske niveau. DCF-modellen betegnes som en 

indirekte metode, hvor man først estimerer virksomhedens værdi, og herefter fratrækker 

markedsværdien af NFF, for herefter at få egenkapitalens værdi. Jeg har valgt netop DCF-modellen, 

da den er meget anvendt i praksis, hvilket er et kvalitetstegn for modellen. Nedenfor vil jeg først 

gennemgå udregningen af WACC, og herefter gå videre til DCF-modellen. 

WACC  
For at benytte DCF-modellen er det nødvendigt at udregne Pandoras WACC. Dette står for 

Weighted Average Cost of Capital, og består af flere elementer. Formlen for WACC er således99: 

WACC = (re *
E

E +D
)+ (rd *

D
E +D

*(1−T ))  

hvor re = afkastkravet på egenkapital, E
E +D

= egenkapitalens andel af firm value, rd = afkastkravet 

på fremmedkapital, D
E +D

= fremmedkapitalens andel af firm value og T = skattesatsen. Denne 

udregning vil blive beskrevet i flere punkter. 

Estimering af kapitalstruktur 
Første del omhandler estimeringen af Pandoras kapitalstruktur, altså egenkapitalens- og 

fremmedkapitalens andel af firm value. Dette gøres, da det samlede afkastkrav (WACC) er 

afhængig af fordelingen af egenkapital og fremmedkapital, fordi afkastkravet til disse oftest er 
                                                
98 Side 26, Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, 3. udgave, 2. oplag, 2011, 
Gjellerup, København 
99 Side 221, Brealey, Richard A., Myers, Stewart C., Allen, Franklin, Principles of corporate finance, 11th global ed., 
2014, McGraw-Hill Education, New York	  
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forskellige. Min estimering af kapitalstrukturen tager udgangspunkt i de forrige 5 års kapitalstruktur. 

Jeg har benyttet bogførte værdier af egenkapitalen og forpligtelserne, og har benytter passiver i alt, 

som værende lig firm value. De historiske værdier samt den estimerede target-kapitalstruktur kan 

ses i skemaet nedenfor. 

 

Fra 2010 til 2011 faldt gældsandelen til et niveau, som har været fastholdt sidenhen. Dermed ses 

kapitalstrukturen for 2011 til 2014 som værende de mest repræsentative. Jeg har valgt at estimere 

target-kapitalstrukturen til 70% E og 30% D med antagelsen om, at Pandora fortsat vil forsøge at 

have en mindre andel af fremmedkapital end egenkapital. 

Afkastkrav på egenkapital 
For at bestemme afkastkravet på egenkapitalen skal man benytte CAPM100. Dette står for Capital 

Asset Pricing Model, og består af den risikofrie rente (rf), en betaværdi og markedsrisikoen. 

Formlen vises herunder, og vil herefter blive uddybet: 

CAPM = re = rf +β(rm − rf )  

Den risikofrie rente 

Udtrykket om en risikofri rente er teoretisk set mulig, men ikke i praksis. Man vil derfor benytte 

renten på den danske 10-årige statsobligation som et estimat for denne, da det ikke ses realistisk, at 

den danske stat går konkurs indenfor de næste 10 år. Danmarks Statistik holder statistik over 

udviklingen i denne rente, og jeg har derfor hentet den frem fra Statistikbanken. I august 2015 var 

renten på en dansk 10-årig statsobligation på 0,66%, og denne benyttes som den risikofrie rente, rf.  

Markedsrisikopræmien 

Når man beskriver markedsrisikopræmien, så er dette en procentsats for hvilket afkast markedet 

giver. Man opstiller derfor en formel, som udregner forskellen mellem markedsafkastet og den 

risikofrie rente, som man herefter multiplicerer med en virksomhedsspecifik værdi for at finde den 

værdi, den enkelte virksomhed genererer i forhold til markedsudviklingen. Ifølge SKAT101 bør 

markedsrisikopræmien fastsættes mellem 4% og 5%, og et niveau udenfor dette anses som værende 
                                                
100 http://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp  
101 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1813262&vId=208529 
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udenfor almindelig konsensus. Grundet stabiliseringen af markedet efter finanskrisen og den 

fortsatte usikre udvikling, har jeg benyttet en markedsrisikopræmie på 5%. 

Beta 

Betaværdien er en selskabsspecifik værdi, der er et udtryk for, hvor stort et afkast virksomhedens 

aktie har i forhold til det sammenlignelige marked. For at finde frem til en estimeret betaværdi 

forsøgte jeg mig først med en lineær regression102. Jeg benyttede ugentlige observationer fra 

perioden 2/9/13 til 31/8/15 for Pandoras aktie og C20CAP indekset. På trods af at Pandoras aktie 

var steget med 268,8%, og C20CAP kun var steget med 59,5% i samme periode, gav den lineære 

regression kun en hældning (betaværdi) på 1,2. Dette mener jeg ikke er repræsentativt, og jeg har 

derfor fortsat ved at finde betaværdier for Pandora, som andre kilder havde estimeret den til. 

Yderligere har jeg tilføjet betaværdier for Tiffany & Co. for at sammenligne dem med Pandoras. 

Pandora er som udgangspunkt følsomme overfor ændringer i markedet, da produktet er 

kategoriseret som et luksusprodukt. Dog vil det ikke være på niveau med Tiffanys produkter, da 

deres priser er meget højere. Diverse betaværdier er nævnt nedenfor. 

 

Jeg har valgt at estimere Pandoras betaværdi ved brug af sund fornuft, da den udregnede betaværdi 

synes for lav. De fundne betaværdier for Pandora ligger mellem 1,51 og 2,12 og for Tiffany ligger 

de mellem 1,93 og 2,01. Som nævnt før mener jeg, at Tiffany bør have en større beta end Pandora, 

qua følsomheden overfor markedsudviklingen, og ved sammenligning af ovenstående værdier har 

jeg benyttet en betaværdi for Pandora på 1,7. 

Afkastkravet på fremmedkapital 
Den andel af virksomhedens finansiering, der stammer fra fremmedkapital, har et andet afkastkrav 

end egenkapitalen. Dette afkastkrav er opdelt i to. Første del er allerede fundet, da det består af den 

risikofrie rente. Den anden del er et selskabsspecifikt afkastkrav, og skal derfor estimeres. Dette 

gøres ved hjælp af en kreditvurdering af Pandora, og herefter ved at benytte renten på en 
                                                
102 Scatter plot for betaværdien kan ses i bilag 16 
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selskabsudstedt obligation med samme kreditvurdering som Pandora og samme løbetid som 

statsobligationen.  

Den fundne kreditvurdering af Pandora, stammer fra databasen Navne & Numre Erhverv. De får 

udarbejdet kreditvurderinger af selskabet Experian103, og må anses som værende repræsentativ. 

Pandora bliver ratet A01A, som er den højeste kreditvurdering Experian udsteder. Denne rating er 

dog ikke let at benytte, og jeg har derfor valgt at ”oversætte” ratingen til hvad der matcher Standard 

& Poor’s terminologi. Da A01A er den højeste mulige kreditvurdering, vil dette svare til AAA hos 

S&P104. Jeg oversætter ratingen, da det gør betydeligt lettere at finde frem til en selskabsudstedt 

obligation, der kan matche Pandora, hvis man benytter amerikansk udstedte obligationer. Jeg har 

derfor benyttet værdien 2,78%, som er en company bond, 10yr AAA105. 

Skattesats 

I budgetperioden er skattesatsen ikke den samme alle årene. Jeg har benyttet den nominelle 

skattesats, og udviklingen er derfor 23,5% i 2015 og 22% de resterende år. Denne skattesats gør at 

det samlede afkastkrav på gæld falder. 

Samlet afkastkrav (WACC) 
Den samlede WACC for Pandora skal beregnes ud fra ovenstående estimater. Afkastkravet på 

egenkapital og fremmedkapital er udregnet således:  

re = 0,0066+ (1, 7*(0, 05− 0,0066)) = 0,092 = 9,2%    ;   rd = 0,0066+ 0,0278 = 0,0344 = 3, 44%  

Dette giver en samlet WACC for Pandora på: 

WACC2015 = (0, 092*0, 7)+ (0, 0344*0,3*(1− 0,235)) = 0,072 = 7,20%  

WACCøvrige = (0, 092*0, 7)+ (0, 0344*0,3*(1− 0,22)) = 0,0722 = 7,22%  

Discounted Cash Flow Model 
Alle foregående analyser og budgetter munder ud i DCF-modellen106. Det er således det sidste 

element af værdiansættelsen og her, hvor værdien af Pandoras aktie skal findes. Hele modellen er 

vedlagt som bilag 17 og inkluderer de konkrete tal, men vil yderligere blive beskrevet nedenfor. Da 
                                                
103 http://help.nnerhverv.dk/CompanyProfile?culture=da-DK#Omkreditvurdering 
104 https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352 
105 http://finance.yahoo.com/bonds/composite_bond_rates  
106 Side 216, Petersen, Christian V. & Plenborg, Thomas, Financial Statement Analysis - Valuation, credit analysis and 
executive compensation, 2012, Pearson Education Limited, Harlow	  
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man ikke har konkrete tal for 2015, og dermed budgetterer disse, bliver de fremtidige cash flows 

tilbagediskonteret til 2014. 

Første del af DCF-modellen skal give FCFF, som er Free Cash Flow to Firm. Man opstiller dette 

som en formel, FCFF = NOPAT-dNDA, hvor NOPAT er driftsoverskuddet efter skat, og dNDA er 

delta nettodriftsaktiver, altså ændringen i NDA. Dette gøres for alle de budgetterede år, inklusiv 

terminalperioden. Herefter skal budgetperiodens FCFF tilbagediskonteres ved hjælp af WACC, og 

diskonteringsfaktoren skal derfor findes. Formlen for denne er,DiscountFactor = (1+ r)−n , hvor r = 

WACC. Herefter skal man multiplicere FCFF med diskonteringsfaktoren for hvert år i 

budgetperioden. Summen af disse giver nutidsværdien af FCFF i budgetperioden, og er for Pandora 

lig med 22.801 mio. kr.  

Terminalværdien skal herefter findes, hvilket man skal bruge en vækstrate, g, for. I budgetteringen 

af omsætningen har jeg benyttet en vækstrate på 2% for sidste år, og denne har jeg også valgt at 

benytte som g her. Dette er en meget normal vækstrate, men grundet Pandoras mulige følsomhed 

overfor markedsudvikling, har jeg valgt ikke at have denne højere end 2%. De 2% indsættes 

herefter i formlen for terminalværdien, som er, FCFFterm
WACC − g

. Det giver en terminalværdi på 141.735 

mio. kr., som herefter skal tilbagediskonteres. Man tilbagediskonterer dette med 

diskonteringsfaktoren fra det sidste år i budgetperioden, da man matematisk set allerede har 

diskonteret cash flowet 1 år tilbage ved brugen af førnævnte formel for terminalværdien (en 

uendelig annuitet). Det giver en nutidsværdi af terminalperioden på 100.037 mio. kr. 

Den samlede nutidsværdi af de frie cash flows er summen af de to nutidsværdier, og giver derfor 

122.838 mio. kr. 

Herefter mangler man at tilføje de ikke driftsmæssige aktiver på 1.170 mio. kr., og efterfølgende 

fratrække de nettofinansielle forpligtelser. For Pandora var dette dog negativt (-1.160), og derfor 

stiger værdien. Pandora har derfor en egenkapitalværdi på 125.168.441.954 kr. (125.168 mio. kr.) 

Egenkapitalværdien skal slutteligt deles ud på antallet af aktier. Pandora har i alt 122.297.169 

aktier 107 , og den estimerede aktiekurs pr. 31/12/14 er dermed 1.023,48 kr. For at kunne 

sammenligne kursen med markedskursen pr. 31/8/15, skal aktiekursen fremdiskonteres med en 8 

                                                
107 https://www.nordnet.dk/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/bolagsfakta.html?identifier=77855&marketplace=14&i
nhibitTrade=1 
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måneders WACC. Formlen for denne WACC er (((1+WACC)1/12 )8 )−1= 4, 75% . Den 

fremdiskonterede aktiekurs er dermed 1.072,04 kr. 

I forhold til at skulle rådgive en investor, skal man sammenligne markedskursen med denne kurs. Pr. 

31/8/2015 var lukkekursen 768,50 kr. og forskellen er derfor 303,54 kr. Grundet denne store forskel 

vil mit råd til en investor være, køb. På nuværende tidspunkt er der mange penge at hente, og min 

værdiansættelse giver en mulig gevinst på 39,50%. 

Hvis man sammenligner med diverse kursmål opstillet for Pandora, er dette tæt på konsensus. Både 

SEB108, Carnegie109 og ABG110 har for nyligt hævet kursmålet til 1.000 kr. Generelt set er 

forventningen at Pandoraaktien vil stige i fremtiden, og anbefalingen er både fra mig og fra diverse 

finanshuse, køb. 

Værdiansættelse ved multipler 
Jeg har også valg at benytte multipler i forbindelse med min værdiansættelse. Dette går som nævnt 

tidligere under gruppen relative værdiansættelser, og benytter ikke budgetteringer. Man benytter 

diverse multipler, for at sammenligne virksomheden man værdiansætter med en peer group, altså 

relevante virksomheder, som agerer indenfor samme branche.  

Jeg har valgt at benytte 5 forskellige multipler til denne analyse. Disse er P/E (Price-Earnings), P/S 

(Price to Sales), P/B (Price to Book value of equity), EV/EBITDA (Enterprise Value/EBITDA) og 

EV/Revenue (EV/Omsætning). Dette gøres for at runde mange forskellige dele af virksomhederne, 

og inkluderer derfor alt fra enterprise value til omsætning, EBITDA, profit og egenkapitalen. 

Dermed forsøges det at sprede den indsamlede information ud på forskellige parametre, og gøre 

multipelanalysen så bred og informativ som muligt.  

Valg af peer group 
For at finde frem til sammenlignelige virksomheder, har jeg benyttet mig af siden 

morningstar.com111. Her har jeg benyttet 5 virksomheder til at danne en peer group, som Pandora 

herefter vil blive sammenlignet med. Gruppen inkluderer Tiffany, men byder også på SWATCH, 

Burberry, Signet Jewelers og Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH). Normalt ville man finde 

                                                
108 http://www.shareholders.dk/NewsPage.aspx?newsid=59262  
109 http://www.shareholders.dk/NewsPage.aspx?newsid=59587  
110 http://www.shareholders.dk/NewsPage.aspx?newsid=58240  
111 http://financials.morningstar.com/competitors/industry-peer.action?t=PNDZF&region=USA&culture=en_US  
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virksomheder, som matcher Pandora fuldt ud, og Tiffany er her det nærmeste match. SWATCHs 

hovedprodukt er ure, men dette er relativt sammenligneligt med smykker, og anses derfor som 

værende forholdsvis repræsentativ til dette. Burberry er et tøjmærke, og er derfor lidt længere væk 

fra Pandora. Dog er det stadig et luksusprodukt, og forbrugeren skal derfor foretage nogenlunde 

samme overvejelser ved køb af dette som ved Pandora. Derfor kan Burberry også ses som værende 

repræsentativ til analysen. Signet Jewelers er smykkeproducent, som benytter diamanter i 

produktionen. Dette kan godt bruges som et direkte match, og er naturligvis medtaget i analysen. 

Sidste virksomhed er LVMH, som dækker alt fra vin og spiritus, parfumer, tøj, mode generelt, men 

også smykker og ure. LVMH ses derfor som endnu en repræsentativ virksomhed, da de først og 

fremmest opererer på smykkemarkedet, men alt i alt er eksponeret på luksusmarkedet. 

Udvælgelsen af disse virksomheder skyldes at f.eks. Cartier ikke er børsnoteret, og at det generelt er 

svært at finde børsnoterede smykkevirksomheder, der er sammenlignelige med Pandora. Jeg har 

benyttet førnævnte virksomheder for at give en så repræsentativ sammenligning som muligt, men 

som sagt med forbehold for, at virksomhederne ikke er helt konkrete match til Pandora.  

Multipler 
Nedenfor har jeg opstillet en tabel, der indeholder alle førnævnte multipler for hele peer gruppen. 

Alle multiplerne er fundet i Yahoos Finanscenter, og kilderne er indsat i tabellen. Da alle værdierne 

er fundet samme sted, må disse antages at være sammenlignelige. Dog kan der være forskelle i 

regnskabspraksis, som kan give udsving. I denne afhandling vil dette ikke blive undersøgt 

yderligere, men blot give læseren et kendskab til de problemer, der kan være forbundet med brugen 

af multipler i værdiansættelsen. 

 

Hvis man sammenligner gennemsnittet af peer gruppen for hver af multiplerne med Pandora, kan 

man først og fremmest se, at Pandoras multipler er meget højere. Hver multipel vil blive 
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gennemgået, men ved første øjekast ser det ud til, at peer gruppen ikke nødvendigvis matcher 

Pandora særlig godt. 

P/E for Pandora er på 31,31 hvor gennemsnittet er på 18,50. Dette er ikke positivt for Pandora, da 

en investor dermed skal betale næsten dobbelt så meget for samme indtjening. Medianen for P/E er 

lavere, på 17,52, og tyder derfor på at Signets P/E på 26,33 er en outlier i forhold til konsensus fra 

gruppen. Det er ellers denne, der er tættest på Pandora.  

P/S er heller ikke god for Pandora. Pandoras P/S er 6,62 hvor gennemsnittet er 2,13. Peer gruppens 

værdier svinger ikke så meget på dette område, og en tredobling af denne, for at nærme sig 

Pandoras P/S, må derfor anses som høj.  

P/B viser forholdet mellem pris og den bogførte egenkapitals værdi. Her er Pandoras P/B hele 15,14 

mod gennemsnittets 3,27. Denne forskel er meget høj, specielt når man ser på hvor små udsvingene 

er for peer gruppen. Den laveste værdi er 1,79 og den højeste 4,17.  

De sidste to multipler omhandler enterprise value, og EV/EBITDA giver en værdi på 18,92 for 

Pandora. Gennemsnittet er her på 10,66. EV/Revenue er for Pandora 6,86 mod gennemsnittet på 

2,13. Begge multipler er dermed langt over gennemsnittet, og kan selvfølgelig skyldes både EV og 

henholdsvis EBITDA og omsætningen. Hvis omsætningen for Pandora steg, alt andet lige, ville 

disse multipler falde mod gennemsnittet, og det tyder på, at dette vil ske i fremtiden.  

Resultaterne af denne analyse er ikke gode for Pandora. Disse ville pege på, at prisen for en 

Pandora aktie er alt for høj. Dog kan det betyde to ting. Enten er aktien overvurderet i markedet, 

eller også har Pandora bedre udsigter i fremtiden end gennemsnittet for peer gruppen. Jeg vurderer 

at den sidstnævnte begrundelse er mest pålidelig. Som nævnt tidligere i afhandlingen, har jeg 

budgetteret med stor omsætningsvækst, og jeg mener, at Pandora går en god tid i møde. Hvis 

gennemsnittet havde været det pålidelige niveau for Pandora, havde efterspørgslen på aktien ikke 

holdt aktiekursen oppe, som den gør. Yderligere skal det tilføjes, at gruppen af sammenlignelige 

virksomheder måske ikke har været den mest præsentable. Derfor skal investor have dette i 

tankerne ved valg af investering. Jeg mener ikke, at denne analyse kan betegnes som fuldt ud 

pålidelig, men den sætter spørgsmålstegn ved markedskursen, og dette gør, at man måske kan tage 

en mere fornuftig beslutning i sidste ende. 



170691-xxxx  Værdiansættelse af Pandora A/S 
 

 69 

Supplerende analyser 

Følsomhedsanalyse 
Efter selve værdiansættelsen benytter jeg en følsomhedsanalyse af DCF-modellen. Dette gøres for 

at vise hvor følsom værdiansættelsen er overfor usikkerheden med de estimerede parametre g og 

beta. Jeg har benyttet disse parametre, da de begge har stor indflydelse på den endelige værdi. 

Vækstraten g er med til at bestemme terminalværdien, og betaværdien er med til at bestemme 

Pandoras WACC. Jeg har ikke valgt at benytte WACC’en i sig selv, grundet dens forskellige 

skattesatser, og at WACC’en dermed ikke er konstant over hele perioden. Følsomhedsanalysen ses 

nedenfor. 

 

Jeg har indrammet værdierne med en beta på 1,7 som er benyttet til værdiansættelsen. Ved at 

fastholde betaværdien, men ændre vækstraten fra 1% til 3%, svinger kursen fra 934,23 kr. til 

1.275,22 kr. Dette viser tydeligt, hvor følsom DCF-modellen er overfor terminalværdiens vækstrate.  

Hvis man gør dette modsat, og fastholder en g på 2%, og lader betaværdien ligge mellem 1,6 og 1,8, 

svinger kursen mellem 1.003,16 kr. og 1.150,87 kr. Jeg omtalte tidligere en stor usikkerhed 

forbundet med Pandoras betaværdi, og denne kan tydeligvis have stor indflydelse på 

værdiansættelsens endelige værdi.  

Jeg har yderligere markeret værdierne, der overstiger 1.000 kr. med en lys blå farve, for at gøre 

dette mere overskueligt. Samlet set er der indenfor de valgte intervaller flest værdier over 1.000 kr., 

og gennemsnittet af alle værdierne giver 1.087,13 kr.  

Overordnet set bliver der i værdiansættelsen fortaget nogle skøn. Disse skøn er baseret på 

dybdegående analyser, men vil altid være estimater. Usikkerheden ved disse skøn påvirker den 

endelige værdiansættelse, og følsomheden kan tydeligt ses i ovenstående model. Blot små 
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ændringer på disse estimater kan lade værdiansættelsen gå fra 882,87 kr. til 1.392,28 kr. Altså en 

forskel på 509,42 kr. som blot skyldes estimater. Alle værdierne i følsomhedsanalysen er dog over 

den aktuelle markedskurs, og efter denne analyse vil mit råd til investor fortsat være at købe. 

Teknisk analyse 
Den anden supplerende analyse er en teknisk analyse af Pandoras aktie. Denne analyse skal 

udelukkende ses som supplerende, og ville ikke skulle bruges alene, da det kun ville kunne fungere 

på kort sigt. Handel på længere sigt vil skulle indeholde hele fundamentalanalysen, for at kunne 

give et godt billede af, om den vil være lønsom. Når det så er sagt, er teknisk analyse god til at give 

et billede af psykologien bag det finansielle marked og dermed undgå, at man køber i perioder 

plaget af nervøsitet og usikkerhed (bearish). Den tekniske analyse kommer til at indeholde analyser 

af trends, brugen af forskellige tekniske indikatorer og brugen af candlestick charts. Analysen tager 

udgangspunkt i to tidsperioder, den lange trend på 1 år og den korte på 3 måneder. Alle analyserne 

kan ses i bilag 18-23. 

Lang- og kortsigtet trend 
Når man ser på aktiens bevægelser det sidste år, har størstedelen af perioden været opadgående 

(bullish). I løbet af det foregående år er aktien steget fra cirka 429,10 kr. til 768,50 kr. Denne 

stigning har kun været afbrudt en enkelt gang, hvorefter aktien skød i vejret igen. Tilbage i 

september 2014 (starten af perioden på 1 år), var aktien inde i en uptrend. Denne uptrend fortsatte 

til omkring årsskiftet, hvorefter aktien indledte et fald. Frem til dette breakout lå aktien stabilt og 

svingede mellem en tydelig support- (bund, grøn) og resistance- (top, grøn) line112. Trenden blev 

brudt, da aktien brød supportlinjen, og begyndte en downtrend. Dette forestod omkring halvanden 

måned, og medio februar 2015 brød aktien atter ud fra denne. Stigningen skete i forbindelse med 

Pandoras Q4 regnskab for 2014. Aktien steg med lidt over 100 kr. og kom herefter ind i endnu en 

bullish trend, som har fortsat indtil afhandlingens skæringsdag. Det blev yderligere tydeliggjort ved 

et golden cross113, da EMA10 (10 dages exponential moving average, orange) steg igennem en 

stigende SMA30 (simpel moving average, blå) og SMA50 (gul). Kun én gang har den nye 

supportlinje (lilla) været brudt, og det skete den 24/8 2015, da hele det finansielle marked brød 

sammen, og verden over havde store fald. Pandoraaktien beviste dog, at det ikke var en 

                                                
112 Side 55, Murphy, John J., Technical analysis of the financial markets, a comprehensive guide to trading methods 
and applications, 1999, New York Institute of Finance, New York 
113 Side 179, Tvede, Lars, Børshandlens psykologi, hvorfor markederne er hysteriske, og hvordan du kan tjene penge 
alligevel, 4. udgave, 2012, Jyllands-Postens Forlag, København 
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selskabsspecifik nyhed, og allerede dagen efter var aktien indenfor supportlinjen igen, som lå på 

omkring 730 kr. Testen af denne linje tyder på, at markedet stadig har stor tiltro til Pandoraaktien, 

og at den stadig har potentiale til at stige. 

Medio august led aktien et stort fald. Dette var forårsaget af det store sammenbrud på de finansielle 

markeder, og var på det tidspunkt et kortsigtet salgstegn. Pandoraaktien kom dog hastigt indenfor 

supportlinjen igen, og det må derfor ikke ses som et langsigtet salgsargument. 

Hvis man udelukkende skulle bygge et købs- eller salgsargument på analysen af trends, ville jeg 

opfordre til køb. Op til skæringsdatoen slutter aktiekursen tæt på supportlinjen, og er blevet 

stabiliseret på trods af den store markedsuro, der har været. Efter sammenbruddet har købsvolumen 

været højere end salgsvolumen, hvilket tyder på en uptrend. Pandoraaktien har stadig langt op til 

resistancelinjen, som ved skæringsdatoen lyder på 830 kr. Hvis man ser en måned frem, vil 

supportlinjen være på 757 kr., og resistancelinjen på 855 kr. På skæringsdatoen koster aktien 768,50 

kr., og der er dermed større upside end downside indenfor support-resistance-spændet. 

Technical oscillators 
De to benyttede oscillatorer er RSI (Relative Strength Index)114 og MACD (Moving Average 

Convergence Divergence)115. Begge indikatorer er brugt hyppigt af tradere, og bliver brugt til at 

vise momentumskift. Jeg har valgt en RSI på en periode på 14 dage, hvilket betyder, at den 

beskriver hvor mange dage aktien er steget de sidste 14 dage i forhold til at være faldet. Dette giver 

et overblik over, om aktien er overkøbt eller oversolgt. MACD beskriver udviklingen mellem to 

forskellige moving averages, og har yderligere et ekstra, som man sammenligner med. Jeg har 

benyttet en MACD med EMA12 og EMA26 og med det ekstra som værende EMA9. Selve den 

værdi MACD giver er det korte MA fratrukket det lange, og vil derfor være positiv, hvis det korte 

er højere end det lange MA. I bullish perioder vil denne være positiv, og vende så snart markedet 

bliver bearish. 

Når man ser på udviklingen af RSI i løbet af de sidste 3 måneder, har den haft flere toppunkter, som 

tyder på, at aktien har været overkøbt. Den havde sit højeste punkt på 78 den 23/6, hvilket vil sige 

at den i løbet af de sidste 14 dage var steget 78% af dagene. Knap en måned senere (20/7), var RSI 

                                                
114 Side 240, Murphy, John J., Technical analysis of the financial markets, a comprehensive guide to trading methods 
and applications, 1999, New York Institute of Finance, New York 
115 Side 252, Murphy, John J., Technical analysis of the financial markets, a comprehensive guide to trading methods 
and applications, 1999, New York Institute of Finance, New York 
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på 76, igen et tegn på at aktien var overkøbt. Grundet den store fremgang i Pandoras aktie, har 

RSI’en generelt ligget meget højt, og man kan derfor ikke handle udelukkende på baggrund af 

denne. Dog ramte den bunden på 19,5 den 24/8, da hele markedet faldt til jorden, men allerede 

dagen efter var den igen på 41,4, og det var dermed en indikation på køb. Den har lige været 

oversolgt, og har igen en positiv trend.  

Hvis man ser på MACD, har den mellem den 11. og 12. juni krydset 0,0 og yderligere EMA9. Det 

betyder, at det korte MA ligger over det lange, og dermed er et tegn på uptrend. Efter den krydsede 

her, steg aktiekursen fra ca. 696 kr. til ca. 758 kr., før MACD krydsede EMA9 igen og dermed viste 

en downtrend og altså et salgstegn. Herefter har kursen ligget nogenlunde konstant, men MACD har 

ikke givet yderligere tegn fra sig i forhold til hverken salg eller køb. Dette må siges at være positivt, 

da markedet som sagt brød sammen, og gav et stort kursfald. Det gav selvfølgelig en nedadgående 

trend i MACD, hvor den også brød 0,0 og dermed havde en lavere kort MA end en lang. Op til 

skæringsdagen har trenden i MACD vendt igen, men har hverken skåret 0,0 linjen eller EMA9. Det 

kunne tyde på, at den vil kunne bryde disse i den nærmeste fremtid, og give et tegn på køb. Dog er 

det ikke sikkert, og investor bør derfor vente med et køb, hvis man alene ser på MACD. Sammen 

med RSI ligner det et tegn på at købe, men bør ikke benyttes uden de andre analyser. 

Candlesticks 
Den sidste del af den tekniske analyse bygger på mønstre set i candlestick charts. Gennem flere 

århundreder har japanerne brugt candlestick charts for at handle ris-kontrakter116. Dette benyttes nu 

af specielt daytradere, og kan give indikationer på trendskift. Jeg har valgt at fremhæve to mønstre i 

løbet af de seneste tre måneder, som har været rigtig tydelige, og har kunnet give store gevinster 

eller undgå tab. Den 7.-9. juli så man mønstret bullish morning star117. Den 9. juli kunne man købe 

til omkring 730 kr. og allerede den 23. juli kunne man igen sælge på toppen til omkring 790 kr. 

Altså en stigning på ca. 60 kr., svarende til 8,22% på 14 dage.  

Den 11. og 12. august var der yderligere et tydeligt tegn. Her var det et bearish engulfing signal118, 

som betyder, at anden dagens krop på candlestick’et var større end førstedagens, både til den øvre 

og nedre side. Når den sidste er med rød krop, og sker i en ellers bullish trend, er det et tegn på 

trendreversal. Efter dette tegn var der tvivlsomhed at spore i markedet, hvilket typisk vises ved 

                                                
116 http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:introduction_to_candlesticks  
117 http://fxwords.com/b/bullish-morning-star-candlestick.html  
118 https://forexachievers.com/forex-price-action/bullishbearish-engulfing-patterns/  
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doji’er119. Efter et bearish engulfing signal, hvor der er så meget tvivl i markedet vil det var smart at 

sælge. Efter 5 forskellige doji’er, blandt andet en bearish tri-star120 kom breakaway signalet, og 

markedet brød sammen. Herefter faldt kursen fra ca. 790 kr. til bunden på 676 kr. Dette skete på 3 

dage, og gav derfor store tab til diverse investorer. 

Op til skæringsdatoen har der ikke været tydelige mønstre i candlesticksne, men havde på sidste dag 

en bullish engulfing signal. Man bør være opmærksom på, om der er noget, der kan indikere et 

positivt ryk indenfor den kommende tid, og være klar på en handel. 

Den samlede tekniske analyse giver ikke et tydeligt tegn på, at man hverken skal købe eller sælge, 

qua den store markedsuro der har været op til skæringsdatoen. Dog er der ikke noget der tyder på, at 

Pandoraaktien vil falde. Da jeg mener at der på længere sigt er en større upside end downside ved 

køb af aktien, vil jeg henvise til at købe. Når man sammenligner med den fundamentale analyse, 

giver dette også god mening. Begge analyser giver dermed en indikation til køb, og derfor ville jeg 

også rådgive en investor om dette. 

Diskussion af sagen med Jesper ”KASI” Nielsen 
På nuværende tidspunkt har Jesper ”Kasi” Nielsen en earn-out sag kørende med Pandora, som 

burde være afsluttet. Tilbage i 2010 solgte Jesper Nielsen datterselskabet Pandora Jewelry Central 

Western Europe (herefter CWE) til Pandora121. Han fik 385 mio. kr. for salget og en earn-out aftale, 

som ville basere sig på indtjeningen i CWE fra 2010 til 2014. Helt konkret ville beløbet blive 

udregnet som (EBITDA x 3) – nettorentebærende gæld122. Denne beregning mener Jesper Nielsen 

skal give 753 mio. kr., som Pandora dermed skal betale til ham123. Pandora har dog fået samme 

udregning til at være 0 kr. værd. Udregningerne skulle ske senest marts 2015, og var færdige i 

februar 2015. Her blev det offentliggjort, at denne aftale ikke var noget værd.  

Pandora CWE har under Jesper Nielsen været gode til at komme ud til mange forhandlere, men har 

ikke formået at få den ønskede plads til smykkerne, og man har dermed ikke givet smykkerne de 

omgivelser, der er målet for Pandora124. Oprydningen på Pandoras tyske marked har betydet at 

Pandora har åbnet flere egne butikker og er kommet ind i flere større butikker, hvilket har medført, 
                                                
119 http://candlestickgenius.com/candlestick-pattern-and-eminis/  
120 http://www2.thestockmarketwatch.com/learn-stock-market/bearish-tri-star-pattern/  
121 http://www.business.dk/detailhandel/kasi-jesper-kraever-en-milliard-af-pandora-i-ny-voldgiftssag  
122 Side 144, Pandora Børsprospekt 2010, http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-
4ZFRFB/0x0x424623/6598451B-5AC9-4262-B37B-6C250E2EE3FF/PANDORA_Prospekt_DK_2010.pdf  
123 http://nyhederne.tv2.dk/2015-02-17-pandoras-endelige-dom-kasi-jesper-skal-ikke-have-en-krone  
124 http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2501419/opkoeb-pandoras-oprydning-efter-kasi-jesper-fortsaetter/  
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at man har lukket forretningen ned hos en masse mindre forhandlere. På lang sigt vil dette kunne 

give et større afkast, men på kort sigt har dette betydet større omkostninger og mindre omsætning. 

Nedenfor vil omsætningen blive beskrevet i forbindelse med de konkrete udregninger. 

Alt dette stillede Jesper Nielsen i en meget uheldig situation. I 2010 startede SKAT en sag op mod 

Jesper Nielsen, hvor SKAT har et tilgodehavende på et trecifret millionbeløb 125 . Dette 

tilgodehavende skulle stamme fra et stort Brøndby IF-sponsorat, luksusrejser for forretningspartnere 

og ansatte i Kasi og yderligere fra en stor aktiehandel med Pandora. Earn-out aftalen med Pandora 

blev derfor brugt som Jesper Nielsens sikkerhed overfor SKAT, og da denne nu er lig 0 kr. står han 

i et stort dilemma.  

Han mener selv, at han stadig har 753 mio. kr. til gode hos Pandora, og har derfor trukket Pandora 

ind i en voldgiftssag. Denne skal startes op i oktober med håbet om hurtig afklaring, så sagen kan 

komme ud af verden.  

Spørgsmålet er nu, hvorvidt Jesper Nielsen eller Pandora har ret. Jeg har givet mit bud på sagen, 

men da de relevante regnskabstal ikke er offentliggjort, hverken for offentligheden eller Jesper 

Nielsen, er dette gjort ud fra estimeringer. Nedenfor gennemgår jeg mine antagelser og skøn. 

Udregninger vedrørende earn-out aftalen 

Grundet manglen på konkrete regnskabstal, har jeg udført disse udregninger med brugen af 

Tyskland som guideline for hele CWE. Dette betyder, at læseren allerede her skal have dette in 

mente, når udregningerne bliver gennemgået. Tyskland er det største marked i CWE, og derfor 

antages det, at beregningerne kan repræsentere den samlede CWE. Udregningerne er lavet for 

perioden 2010-2014 grundet at dette er earn-out-aftalens løbetid. 

 

I skemaet ovenfor har jeg benyttet den offentliggjorte omsætning for Tyskland. Yderligere har jeg 

benyttet Pandoras samlede EBITDA-margin. Dette er gjort for at finde frem til EBITDA for 
                                                
125 http://www.business.dk/detailhandel/kasi-jesper-kraever-en-milliard-af-pandora-i-ny-voldgiftssag  
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Tyskland. Jeg antager, at den nettorentebærende gæld for CWE er lig 0, da Pandora har store 

likvide beholdninger, men at det ses som en mulighed, at der i CWE er benyttet en større mængde 

gæld end andre lande, for at rydde op på det tyske marked. Derfor antages det, at disse går ud med 

hinanden, og at Jesper Nielsen dermed udelukkende er afhængig af EBITDA for at tjene pengene 

hjem.  

Jeg har derfor antaget, at de ekstra omkostninger, der har været ved oprydningen af det tyske 

marked har svaret til EBITDA, så resultatet ville være lig 0 kr. Da der ikke er offentliggjort tal, er 

disse beregninger et skøn, men må anses som værende retvisende.  

Mine efterfølgende udregninger baseres på, at finde frem til en fast vækst i omsætningen, som 

svarer til, at en EBITDA*3 er lig med 753 mio. kr. Jeg fastholder derfor det, jeg har kaldt Omk. 

Tyskland, og yderligere fastholder jeg EBITDA-margin.  

Jeg har benyttet målsøgning i Excel, hvor jeg ændrer omsætningsvæksten nedenfor, indtil summen 

af EBITDA*3 giver 753 mio. kr. Nedenfor ses udregningerne. 

 

Pandora skulle have haft en konstant omsætningsvækst i Tyskland på 3,27%, for at omsætningen 

havde genereret en stor nok EBITDA til, at Jesper Nielsen skulle kunne hæve 753 mio. kr. fra earn-

out aftalen. Udregningerne er helt klart en forsimplet udgave af de originale beregninger, men disse 

sætter stadig spørgsmålstegn ved Jesper Nielsens krav.  

Ved sammenligning med den oprindelige omsætningsvækst, der har været i Tyskland, er dette en 

meget stor stigning. Den originale vækst fra 2010 til 2014 var på -14,9%, mens den nødvendige 

omsætningsvækst fra 2010 til 2014 ville have været på 13,7%. Altså en forskel på 28,6%-point. 
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Når man ser på det tyske BNP126, har dette kunnet være muligt. Fra 2010 til 2014 har BNP’et været 

stigende med 14,14%127. Dog skal det tages med det forbehold, at BNP’et faldt stort i 2009, og 

størstedelen af den efterfølgende vækst har genopbygget BNP’et, så det har nået det tidligere niveau 

for 2008 og kun haft en lille stigning efterfølgende. Omsætningen i den tyske del af Pandora har 

tydeligvis ikke været tæt på denne udvikling, men skal ikke benyttes som et konkret argument for at 

aftalen ikke er 753 mio. kr. værd. Den kan dog give en indikation af, at det tyske marked for 

Pandora ikke har matchet den generelle økonomiske situation. 

Generelt set ser jeg ikke noget argument for, at Jesper Nielsen kan få medhold i denne sag. Ud fra 

egne beregninger har det tyske marked ikke nærmet sig de relevante vækstrater, for at dette kunne 

lade sig gøre. Yderligere har Pandora haft diverse revisorer inde over deres regnskaber, og da disse 

er blevet godkendt, og dermed giver et retvisende billede af Pandora, er der ikke nogle tegn på, at 

Jesper Nielsen skulle have ret. Afgørelsen skulle gerne finde sted snart, men på baggrund af 

ovenstående, tyder det ikke på at Jesper Nielsen får medhold. 

Konklusion 
Mit formål med afhandlingen har været, at finde frem til en fair value for aktiekursen for Pandora 

A/S. Dette endte ud med en aktiekurs pr. 31/08/15 på 1.072,04 kr. Markedskursen samme dag var 

768,50 kr. hvilket er 303,54 kr. lavere end mit resultat. Det vil sige, at Pandora-aktien på nuværende 

tidspunkt er undervurderet. Man vil som investor kunne se store stigninger i fremtiden, da 

forskellen er 39,50%.  

Problemet med værdiansættelser ved hjælp af DCF-modellen er, at værdien bliver bygget på mange 

skøn og estimater. Ændringer i disse estimater kan give store ændringer i den endelige kurs. Dette 

var følsomhedsanalysen i slutningen af afhandlingen et tydeligt eksempel på. Man så her en forskel 

på 509,42 kr. ved en vækst i terminalperioden på 1% med en betaværdi på 1,8, sammenlignet med 

en vækst i terminalperioden på 3% med en betaværdi på 1,6. Begge disse parametre er estimeret, og 

valget af disse har store konsekvenser for den endelige værdiansættelse. 

På det strategiske niveau står Pandora i en meget gunstig situation. Deres position i 

smykkebranchen bliver fortsat forbedret, og de øger deres omsætning verden over. Pandora 

forsøger at entrere det asiatiske marked, specielt i Japan og Kina, som endnu ikke er mættet. Derfor 
                                                
126 Data fra worldbank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries 
127 Udviklingen kan ses i bilag 24 
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kan der være store markedsandele at hente for Pandora, og dette må ses som et af de største 

vækstmarkeder for Pandora i den kommende tid.  

Yderligere er Pandora ved at tilpasse sig elektronikudviklingen, og er ved at starte flere nye E-

butikker op. Dette skal gøres på globalt plan, så man kan gøre forbrugerens vej til Pandoras 

smykker endnu lettere, uanset hvor i verden man befinder sig. Samtidig med dette har Pandora nu 

endelig fået styr på de øverste stillinger i virksomheden, og en mere stabil situation på dette punkt 

vil være med til at styrke virksomheden som en helhed. 

Dog skal det nævnes at Pandora er udsat for udsving i både valutakurser og råvarepriser. De 

forsøger at afdække sig overfor dette, men stigninger på disse områder kan ikke tilføres 

produkternes priser. Som man så i 2011 ville dette medføre stop i væksten, og derfor må det 

konkluderes, at Pandora er forholdsvis følsomme på dette område, men netop derfor afdækker de 

deres positioner i både valutakurser og råvarepriserne.  

Pandora skal dog overveje, om de i fremtiden vil kunne sprede deres produktion. De har på 

nuværende tidspunkt samlet al produktion i Thailand, men dette har endnu ikke haft nogen større 

indvirkning på omkostningerne. Dog er der en risiko forbundet med det, og de bør derfor overveje, 

om det ville være smart og mere sikkert, at kunne sprede produktionen ud, så hele virksomhedens 

produktion eller eksport ikke stammer fra et enkelt land.  

Når man kigger på den regnskabsmæssige del af Pandora, har det de seneste år set rigtig godt ud. 

Der har været næsten urealistiske vækstrater på omsætningen. Fra 2012 til 2014 er omsætningen 

næsten fordoblet, og baseret på første halvår af 2015 ser denne udvikling ud til at fortsætte. Man 

forventer i Pandora at have en omsætning for 2015 på mere end 16 mia. kr. Mit estimat for dette er 

16.611 mio. kr. 

Yderligere havde Pandora i 2014 en overskudsgrad efter skat på 27,2%. Det tyder på en virksomhed, 

der er god til at styre deres omkostninger. Niveauet for omkostningerne gennem den analyserede 

periode har også ligget meget stabilt, hvor produktionsomkostningerne har været den største post. 

Denne løber op i omkring 30% af omsætningen, og er naturligvis direkte afhængig af omsætningen.  

Generelt er Pandora en meget sund virksomhed økonomisk set. Dette ses tydeligt, da Pandora fik 

kreditvurderingen A01A af Experian, som svarer til Standard & Poor’s AAA vurdering. En sådan 

kreditvurdering betyder, at Pandora er en sund virksomhed, som ikke har problemer med at afvikle 
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gæld. Dette er et yderst positivt tegn for potentielle investorer, da risikoen forbundet med 

fremmedkapital derfor ikke er stor. 

Betaværdien for Pandora er estimeret til 1,7. Der er stor usikkerhed forbundet med at estimere 

denne, da den første metode ikke gav et resultat der matchede sund fornuft. Den endelige værdi 

blev derfor estimeret ved at sammenligne med konkurrenten Tiffany, og yderligere finde 

offentliggjorte betaværdier af Pandora fra forskellige finansielle hjemmesider. Det resulterede i en 

WACC for Pandora på 7,20% i 2015 og herefter 7,22%. Forskellen skyldes ændrede skatteforhold. 

Jeg benyttede multipler og en teknisk analyse som supplerende analyser til DCF-modellen. 

Multipel-analysen vurderede, at kursen på Pandora var meget dyr, da alle de benyttede multipler var 

langt over gennemsnittet fra de sammenlignelige virksomheder. Dog var peer gruppen ikke fuldt ud 

sammenlignelig, og analysen skal derfor ikke bruges som en konklusion mod at købe, men benyttes 

for at give investor en anden side af værdiansættelsen. Derimod viste den tekniske analyse, at den 

langsigtede trend ser ud til at fortsætte, og der i fremtiden vil være yderligere gevinster at hente. 

Begge disse analyser skal som sagt benyttes som supplerende analyser, og der kan ikke foretages 

konklusioner på baggrund af disse. 

Til sidst i afhandlingen omtalte jeg Pandoras earn-out sag med Jesper Nielsen. Denne er medtaget 

qua dens nutidige relevans, og at Pandora kan risikere at skulle af med 753 mio. kr., såfremt Jesper 

Nielsen får medhold. En voldgiftsag er ved at begynde, og der vil indenfor den nærmeste fremtid 

falde en afgørelse i sagen. Min konklusion på sagen giver Pandora medhold. 

Selve værdiansættelsen, DCF-modellen, gav til sidst en aktiekurs for Pandora på 1.072,04 kr. 

hvilket er 39,50% højere end markedskursen. Som en endelig konklusion på afhandlingen vil mit 

råd til en investor være at købe aktier i Pandora. Det tyder på, at der er store gevinster at hente, og 

at fremtiden ser meget lys ud for Pandora. 
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Bilag 
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Kilde: http://www.euroinvestor.dk 
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Bilag 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: http://www.valutakurser.dk/currency/showgraph.aspx?currencyid=233053  
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Bilag 3: 

 

 

Alle kurser er fundet på http://www.nasdaq.com/markets/commodities.aspx (29/8 2015) 
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Bilag 4: 

BNP i Danmark, 2000-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik: 

http://www.statistikbanken.dk  



170691-xxxx  Værdiansættelse af Pandora A/S 
 

 83 

Bilag 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: www.valutakurser.dk 
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Bilag 6: 

 

Kilde: Side 20, Pandoras årsrapport 2014 

 

Kilde: Egen indvirkning. Omsætningen fra brandede butikker er hentet fra side 20, Pandoras 

årsrapport 2014. 
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Bilag 7: 

 

Egen tilvirkning på baggrund af Pandoras regnskaber 
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Bilag 8: 

 

Egen tilvirkning på baggrund af Pandoras regnskaber 
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Bilag 9: 

 

Egen tilvirkning på baggrund af Pandoras regnskaber 
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Bilag 10: 

 

Kilde: Side 255, Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang, 3. 
udgave, 2. oplag, 2011, Gjellerup, København	  

Egenkapitalforrentning	  

Ackast	  på	  
driftsaktiviteter	  

Ackast	  på	  
nettodriftsaktiver	  

Overskudsgrad	   Aktivernes	  
omsætningshastighed	  

Ackast	  på	  
cinansieringsaktiviteter	  

Finansiel	  gearing	  

Finansiel	  gearing	  x	  
spread	  
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Bilag 11: 

 

Egen tilvirkning på baggrund af Pandoras regnskaber 
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Kilde: Egen tilvirkning med data fra: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries  
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