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Executive summary 

The purpose of this Master Thesis is to determine the fair value of a share in the Swedish fast fashion 

company Hennes & Mauritz AB and compare the fair value with the current market price of the share as of 

1st May 2015. The fair value is estimated through a Discounted Cash Flow model (DCF) supplemented by 

relative valuation.  

The DCF-model   is   based   on   a   fundamental   analysis   of   the   company’s   strategic   and   financial   side.   The  

analysis shows that H&M faces some changes both in the external environment and within the fast fashion 

industry that covers the lowest price segment in the clothing business. Low global GDP growth, especially 

on the European markets, increasing input costs, more focus on sustainability, a number of new competitors, 

and a high degree of rivalry in the market are factors seen as having a negative influence on H&M going 

forward.  

H&M is a significant global player that is well positioned in the market and can benefit from the economies 

of scale. The company has a strong growth history with a new-store growth above 10% annually since 1995. 

From 1995-2014 H&M delivered an unadjusted ROIC between 126.7% and 47.0% but with a decreasing 

trend since 2007. A stabilized turnover rate on the invested capital and improved like-for-like sales in 2014 

and in the beginning of 2015 is seen as an indication of stabilization in ROIC. The company is investing in 

keeping the market position for example through an online platform. H&M also has further growth 

opportunities in new geographical markets. This is why I still see H&M as a solid company going forward.  

The analysis also shows the accounting effect of adjusting from operating to financial leasing as proposed in 

new accounting regulation. Adjusted for leasing H&M’s  ROIC decreases to a historical level between 11.4% 

and 8.3%. The adjustment has no influence on the equity value as the increase in net interest bearing debt is 

balanced out by an increase in enterprise value that is affected by a lower WACC. 

Based on the strategic and financial analysis the free cash flows in the 10-year forecast period, the 15-year 

fade period and terminal period were determined. WACC was estimated to 7.6%. The base-case scenario 

gives a fair value of SEK 325.6 per share. Compared with the market price on 1st May 2015 of SEK 338.8 it 

implies a downside of 3.9%. The worst and best-case scenario tests the influence of the underlying 

assumptions and inputs in the DCF-model. The scenario analysis shows a price interval of SEK 251,1-450,9 

per share.  

The relative valuation method supports the finding that H&M is slightly overvalued in the market. I conclude 

that the market may not have taken the full effects from increasing competition and earnings pressure into 

consideration.  
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1 INTRODUKTION 

1.1 Indledning 
Formålet med værdiansættelse af en virksomhed er at give ejere, potentielle købere og andre interessenter en 

vurdering af, hvad selskabet er værd. Det kan i praksis tjene en række formål som eksempelvis opkøb og 

fusion, børsnotering, rejsning af ny kapital, incitamentsprogrammer, skatteformål og aktieanalyse (Petersen 

& Plenborg, 2012, s. 208-209). For eksterne investorer, hvad enten det er store institutionelle investorer eller 

mindre private investorer, er værdiansættelse et redskab til at identificere under- eller overvurderede aktier, 

som købes eller sælges med det overordnede mål at tjene et risikojusteret afkast over markedet. Troen på at 

man som investor kan finde under- og overvurderede aktier strider mod The Efficient Market Hypothesis 

(EMH); et koncept, som blev fremført af Fama (1970). Teorien går kort fortalt ud på, at markedspriserne i 

fuldt effektive markeder afspejler al information, og at investorer er sofistikerede, rationelle, velinformerede 

og kun handler på baggrund af tilgængelig information (Fama, 1970, s. 387). I praksis er verden fuld af 

ineffektivitet, da alle investorer ikke er lige velinformerede, har samme risikoaversion eller har samme 

skatteforhold. Nogle baserer deres beslutninger på teknisk analyse og andre på mavefornemmelse, desuden 

påvirkes markedspriserne af rygter, følelser samt udbud og efterspørgsel. I litteraturen har fænomener som 

bobler i økonomien været brugt som eksempler på brud på markedsefficiensen (Brealy, Myers & Allen, 

2011, s. 354). Derfor eksisterer der stadig en udbredt holdning blandt aktører i den finansielle verden om, at 

det igennem analyse er muligt at identificere over- eller undervurderede aktier og ved aktiv forvaltning at 

skabe et risikojusteret afkast, som er bedre end markedet.  

1.2 Motivation 
Der ses i øjeblikket et ændret konkurrencebillede på det voksende marked for fast fashion, som er det 

billigste segment inden for tøjbranchen (se definition senere), mens der samtidig er et pres fra faktorer i 

H&Ms omverden. Motivationen for afhandlingen er at undersøge, om disse udfordringer er medregnet i 

markedskursen for H&Ms aktie.  

Jeg ønsker herunder at belyse, om H&M er fundamentalt truet af nye konkurrenter som f.eks. Primark, der 

opererer med en prisstrategi endnu lavere end H&M, og som i øjeblikket er ved at ekspandere sin 

discountmodel i Europa, samt konkurrencen fra rene online spillere som f.eks. ASOS. Det er i den 

sammenhæng ligeledes interessant at undersøge, hvorledes H&Ms eksisterende forretningsmodel 

differentierer sig fra de nærmeste konkurrenters, herunder især spanske Inditex. Derudover ses fast fashion-

virksomheder og især H&M også at være påvirket af ændringer i input-omkostninger som stigning i 

lønningerne i emerging markets samt valutakurspåvirkninger. H&M har to tredjedele af produktionen i 

Asien, primært i Kina, og er derfor i høj grad eksponeret for stigning i de kinesiske lønninger, der siden 2002 

i gennemsnittet har været på over 10% årligt for en arbejdstager (Bloomberg database, 2015). H&M står 
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således over for et pres på indtjeningen både fra nye konkurrenter og stigende inputomkostninger. 

Spørgsmålet er, om de udfordringer allerede er indregnet i markedskursen, eller aktien kan vurderes som 

over- eller undervurderet.  

1.3 Problemfelt og målgruppe 
Afhandlingen er praktisk funderet. Samtidigt behandles generelle regnskabsmæssige og 

værdiansættelsesrelaterede problematikker, som har relation til Cand.merc.FIR-studiet. Der vil blive 

argumenteret for valg af teori og metode samt disses styrker og begrænsninger, men en dybdegående 

beskrivelse af teorien vil ikke blive prioriteret.  

Afhandlingen tager udgangspunkt i en værdiansættelse af H&M for at kunne sammenligne med markedets 

prissætning og herigennem finde ud af, om den aktuelle aktiekurs på den svenske børs NASDAQ OMX 

Stockholm pr. 1. maj 2015 afspejler selskabets fair værdi.  

1.4 Problemformulering 
På baggrund af problemfeltet er den endelige problemformulering for afhandlingen opstillet således:  

Hvad er den fair markedsværdi af en aktie i Hennes & Mauritz AB sammenlignet med markedets aktuelle 

kurs d. 1. maj 2015? 
 

Afhandlingen starter med en strategisk analyse. Den strategiske analyse analyserer de ikke-finansielle 

faktorer, som har indflydelse på værdiskabelsen. Den finansielle analyse vil omfatte en profitabilitetsanalyse 

på baggrund af relevante nøgletal. Derudover vil denne del have fokus på håndteringen af leasing i 

regnskabet. De to analysedele er grundlag for estimering af et realistisk budget for H&Ms fremtidige 

performance ud fra relevante value-drivers. Værdiansættelsen foretages på baggrund af en 

kapitalværdibaseret model suppleret med en relativ metode. 

 

Den valgte struktur har til formål at opnå bedst mulig besvarelse af problemformuleringen. Uddybelse af 

afhandlingens struktur, herunder metode, empiri samt model- og teorivalg, vil der blive argumenteret for i de 

følgende afsnit. 

1.5 Afgrænsning 
I dette afsnit redegøres for valg og afgrænsninger, som er foretaget i forhold til besvarelse af 

problemformuleringen. Såfremt det findes relevant at foretage mindre afgrænsninger, vil de blive 

tilkendegivet undervejs for at sikre, at læseren løbende forstår ræsonnementerne bag.  

 

Overordnet omfatter opgaven hele H&M-koncernen inkl. alle de markeder, som virksomheden opererer på. 

Der offentliggøres ikke regnskabsoplysninger på de seks individuelle brands, som koncernen omfatter. Tre af 
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koncernens nuværende brands kom til efter opkøbet af FaBric Scandinavien, som blev påbegyndt i 2008. På 

opkøbstidspunktet var forventningerne til FaBric Scandinaviens omsætning for regnskabsåret 2007/08 på 

SEK 400 mio., hvilket udgjorde 0,5% af H&Ms samlede omsætning i 2008 (H&M pressemeddelelse, 2008). 

I 2014 udgjorde de tre brands tilsammen 3% af den samlede butiksbase (H&M årsrapport 2014, s. 53). COS 

og & Other Stories er relativt nye formater lanceret i henholdsvis 2007 og 2013. De udgjorde ultimo 2014 

4% af det samlede antal butikker (H&M årsrapport 2014, s. 53). Det vurderes derfor, at fem ud af de seks 

brands ikke på nuværende tidspunkt er økonomisk signifikante i deres bidrag til den samlede koncern, 

hvorfor det oprindelige H&M brand er omdrejningspunktet for analysen. Indflydelsen fra nye koncepter 

vurderes dog som strategisk signifikant og vil blive berørt i den strategiske analyse.  

 

H&M er en global virksomhed, som opererer på 55 markeder (H&M årsrapport 2014, s. 9). I afhandlingen 

arbejdes der som hovedregel med samme geografiske inddelinger, som H&M anvender i årsrapporten 2013-

14. Her segmenteres geografisk i tre kategorier: Asia & Oceania, Europe, North & South America. 

Kategoriseringerne er ændret i forhold til tidligere regnskaber, og der er derfor anvendt de gamle geografiske 

segmenter (Nordic Region, Eurozone ekskl. Finland og Rest of The World) som historik. Hvor det findes 

relevant, vil enkelte lande blive fremhævet for at understrege analysens pointer. Det gør sig blandt andet 

gældende ved en analyse af Primarks fremtidige rolle, som vil tage udgangspunkt i det britiske marked, der 

er koncernens hjemmemarked. 

Afhandlingens omfang tillader ikke, at der bliver gået i dybden med alle koncernens markeder, hvorfor der 

vil blive udvalgt enkelte fokusområder undervejs.  

 

H&Ms regnskabsår løber fra 1. december til 30. november. Der er anvendt historiske regnskabstal tilbage til 

1995. En lang historik sikrer indsigt i virksomhedens udvikling gennem en hel konjunkturcyklus.  

 

Da afhandlingen som nævnt primært henvender sig til nuværende eller potentielle aktionærer i H&M, vil 

analysen kun være baseret på offentlig tilgængelig information. Det stemmer overens med antagelsen om de 

semieffektive markeder, hvor aktiekursen afspejler offentlig tilgængelig information på markedet (Fama, 

1970, s. 388). Skæringsdatoen på indsamling af information er 1. maj 2015, hvilket inkluderer information 

fra seneste offentliggjorte rapport, som er Q1 2015. Denne dato er dermed også datoen for værdiansættelsen 

af aktien.  

 

Afhandlingen forudsætter, at læseren har en forhåndsviden om værdiansættelse på niveau med Cand.merc. 

FIR eller højere, hvorfor basale teorier og principper ikke vil blive forklaret dybdegående.  



7 af 134 

1.6 Metode 
I dette kapitel redegøres for den metodiske ramme, som er grundlag for afhandlingen. Formålet er at skabe 

indsigt i valg og overvejelser, som er foretaget i arbejdsprocessen for at skabe sammenhæng mellem 

afhandlingens teori, empiri og feltforståelse. Først defineres afhandlingens videnskabsteoretiske tilgang for 

dermed at kunne argumentere for den metodiske tilgang. Herefter præsenteres det empiriske grundlag, 

herunder hvilke dataindsamlingsmetoder, som er anvendt, hvorefter kvaliteten af undersøgelsen analyseres i 

relation til kvalitetskriteriernes validitet og reliabilitet.  

1.6.1 Videnskabsteoretisk tilgang 
Den videnskabsteoretiske tilgang og dermed det underlæggende videnskabsteoretiske paradigme1, som 

afhandlingen beskæftiger sig med, udgør en logisk ramme for, hvordan der opbygges konsistens i projektets 

design og åbnes for de rette undersøgelsesmuligheder. Afhandlingen tager udgangspunkt i post-positivismen 

(også kendt som neo-positivisme), der er en gren af positivismen (Guba, 1990, s. 20). 

 

Positivismen bygger på den ontologi, at virkeligheden findes i én sand form uafhængigt af observatøren samt 

en objektiv epistemologi, hvilket betyder, at gennem observation er objektiv viden mulig (Guba, 1990, s. 

20).2 Post-positivismen kan karakteriseres som en modificeret form for positivisme. Paradigmet bevæger sig 

fra en realistisk ontologi og objektiv epistemologi til henholdsvis at være begrænset realistisk og modificeret 

objektivt. Det betyder, at den sande virkelighed erkendes at findes men aldrig kan blive fuldt observeret. 

Objektivitet er stadig et mål, men man kan kun minimere (og ikke eliminere) det menneskelige bias (Guba, 

1990, s. 23). I afhandlingen  søges  den  objektive  ”sande”  prisfastsættelse  af  H&Ms  aktie.  Det  erkendes  dog,  

at værdiansættelse indeholder en høj grad af subjektivitet, og dermed vil to værdiansættelser sjældent være 

ens. Med den erkendelse er jeg opmærksom på at lade mig styre af mine analyseresultater og ikke subjektive 

holdninger og værdier for at stræbe efter en så høj grad af objektivitet som muligt. Den post-positivistiske 

tilgang tager også udgangspunkt i induktive slutninger, dvs. generelle slutninger ud fra empiriske iagttagelser 

(Fuglsang, Olsen & Rasborg, 2013, s. 57). I afhandlingen arbejder jeg således ud fra singulære 

observationer/analyser, der kan føre til at sige noget generelt om H&Ms fremtidige cashflows. Problemet ved 

induktion er, at man kan generalisere ud fra det man ved, men der siges ikke noget om, hvornår man ved nok 

til at foretage denne generalisering. Derfor ved jeg ikke, hvornår jeg har nok data til at kunne sige noget 

generelt om fremtiden, og jeg kan derfor ikke sikre mig imod at overse noget. Det problem kaldes 

induktionsproblemet (Fuglsang et al, 2013, s. 57). 

1.6.2 Metodisk tilgang 
Den metodiske tilgang er måden, hvorpå viden skaffes, og ligger til grund for indsamlingen og analysen af 

det empiriske materiale (Fuglsang et al, 2013, s. 33). 
                                                      
1 Egon  Gubas  (1990)  definerer  paradigmebegrebet  som:  ”Et  basalt  sæt  af  værdier, som styrer vores handlinger – både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med 
disciplinerede  undersøgelser.  ”  (Oversat  fra  engelsk).  Kilde:  Guba,  The Alternative Paradigm Dialog, 1990, s. 17 
2 Ontologi: læren om det værende også kaldet genstandsfeltet (hvad er virkelig?). Epistemologi: Læren om erkendelsen (hvad er viden?). Kilde: Ingeman, 2013, s. 160-62 
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I tråd med det post-positivistiske paradigme lægges der i afhandlingen vægt på metodemangfoldighed. Da 

det ikke er muligt direkte at observere den objektive sandhed, er det essentielt, at undersøgelsen bygger på 

mange forskellige metoder og kilder (Guba, 1990, s. 21). I tråd med positivismen er der hovedvægt på den 

kvantitative metode, hvilket også ligger op ad afhandlingens formål om at kvantificere H&Ms fremtidige 

performance og estimere en fair aktiekurs. Kvantitative metoder er karakteriseret ved  anvendelsen  af  ”hårde”  

data, som kan måles og kvantificeres (Kuada, 2015, s. 103). Der lægges i post-positivismen dog også vægt 

på kvalitative elementer for at sikre en bred baggrund for besvarelsen af problemformuleringen.  

1.6.3 Empiri 
I dette afsnit vil der blive redegjort for anvendt empiri og kildekritik heraf. Afhandlingen er baseret på 

offentlig tilgængelig information. Det empiriske grundlag har desuden hovedvægt på eksterne kilder som 

databaser, litteratur og andre skriftlige kilder.  

 

Af egen kvantitativ empiri er foretaget et pris-tjek på tværs af H&Ms peergruppe. Hypotesen er, at pris er en 

afgørende konkurrenceparameter i fast fashion branchen, som repræsenterer det billige segment inden for 

tøjbranchen. Formålet er igennem undersøgelsen at kortlægge H&M og konkurrenternes prispunkter og 

dermed positionering i branchen. Derudover ønskes selskabernes prisstrategi på tværs af geografiske 

markeder undersøgt. Pris-undersøgelsen er foretaget på baggrund af en stikprøve på 40 forskellige varer, som 

går igen i virksomhedernes sortiment. Undersøgelsen tager ligeledes udgangspunkt i de seks geografiske 

markeder (hvor selskaberne har tilstedeværelse): Sverige, Spanien, Frankrig, Storbritannien, USA og Kina. 

Baggrunden for denne udvælgelse er et ønske om at dække et bredt geografisk område samt de største 

konkurrenters primære markeder. Der er udregnet et vægtet gennemsnit for selskabernes prispunkt, som både 

bygger på en vurdering af salgsfordelingen mellem basis- og sæsonvarer, samt fordelingen mellem salg af 

henholdsvis kvindetøj, herretøj og interiør. Argumentation og præsentation af den foretagne undersøgelse er 

præsenteret i bilag 1. Undersøgelsen er behæftet med usikkerhed bl.a. i form af stikprøveudvælgelse af 

relevante produkter, som i H&Ms tilfælde samlet set består af flere tusinde produkter. Desuden svækkes 

kvaliteten af problemer med at identificere sammenlignelige produkter på tværs af tøjvirksomhederne.   

 

Empiri om H&M bygger især på offentlige tilgængelige årsrapporter, pressemeddelelser, hjemmesider o. 

lign. Årsrapporterne består af 1) ikke-finansielle oplysninger og beretninger samt 2) finansielle regnskaber. 

Ledelsesberetningen er lovpligtig jf. den svenske årsregnskabslov, mens yderligere beretninger er frivillige 

(Bokföringsnämnden, 2015). Derfor er det vigtigt at forholde sig kritisk til de ikke-finansielle oplysninger, 

som er givet i årsrapporten, da selskabet har bevidste formål med at inkludere yderligere information. 

Koncernregnskabet bør i højere grad kunne opfattes som objektivt, da det foretages ud fra fælles fastlagte 

regnskabsstandarder (her IFRS) (H&M årsrapport, 2014, s. 74). Regnskabet indeholder dog stadig betydelige 

skøn og vurderinger foretaget af ledelsen, hvorfor virksomheden stadig har indflydelse på regnskabets 
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fremstilling. Man bør også være opmærksom på, at regnskabslovgivningen sætter begrænsninger på, hvad 

selskaberne skal oplyse, hvorfor information kan blive udeladt. For H&M vurderes informationsniveauet 

ikke at være særligt dybt. Selskabet har efter 2013 stoppet med at opgive like-for-like salg, hvilket begrænser 

indsigten i virksomheden. Kvantificering af eksempelvis online salg og salg pr. m2 samt omsætning og 

indtjening nedbrudt på enkelte mærker og geografi kunne også medvirke til at øge gennemsigtigheden.  

 

Den kvantitative empiri består desuden af tal fra anerkendte databaser som Bloomberg og Factset, som bl.a. 

har til fordel at belyse omverdens-faktorer og brancheforhold. Disse tal kan på grund af forskellige 

udregningsmetoder være biased men opfattes som den bedst tilgængelige måde at få fat i et objektivt 

datagrundlag. Aktieanalytikeres publikationer er så vidt muligt undgået, da de typisk har en kortere 

tidshorisont og kan være biased af den enkelte banks interesser. På samme måde er H&M heller ikke 

kontaktet, da deres information antages at være positivt biased over for selskabet, og derfor ikke giver nogen 

værdi for en kritisk analyse og værdiansættelse. 

 

Da empiri omkring samlede markedsdata for både markedet for tøj- og fodtøj samt fast fashion markedet er 

begrænset, vil udgangspunktet være i Euromonitors rapport, der i den seneste opdatering kun inkluderer data 

frem til 2013. Den rapport ses som det bedst tilgængelige materiale. 

 

I den resterende empiri vil jeg på samme vis forholde mig kritisk til afsenderens interesser.  

1.6.4 Kvalitetssikring 
Undersøgelsens kvalitet vurderes ud fra kvalitetskriterierne validitet og reliabilitet. De to kvalitetskriterier 

har betydning for afhandlingens opbygning samt valget af teori og empiri. Validitet og reliabilitet er 

essentielle i det post-positivistiske paradigme og lægger op til en diskussion af konkrete udfordringer i 

overholdelsen af disse (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 39).  

 

Validitet er besvarelsens gyldighed, altså i hvilket omfang svaret belyser spørgsmålet (Justesen & Mik-

Meyer, 2010, s. 39). I den forbindelse er jeg opmærksom på, om konklusionen besvarer problem-

formuleringen, og på hvilket grundlag konklusionen foretages. Jeg er opmærksom på, at analysen bygger på 

en selektiv udvælgelse af data, da analysen af omfangsmæssige begrundelser ikke kan medtage al 

information. For at øge validiteten vil der løbende blive reflekteret over valgte teorier, kilder og fundne 

resultater. Intern validitet sikres ved at se værdiansættelsen som dynamisk proces og løbende være 

opmærksomhed på at medtage ændringer i forhold, der har betydning for afhandlingens konklusion.  

 

Reliabilitet refererer til besvarelsens pålidelighed dvs. om teknikken er veldefineret, og om man kan være 

sikker på resultaterne (Voxted, 2008, s. 49). Her ses på hele undersøgelsesprocessen, og om analysen kan 
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være påvirket i en bestemt retning. For at styrke afhandlingens pålidelighed har jeg stræbt efter en høj grad 

af gennemsigtighed i processen, således at læseren kan følge hvordan konklusionerne fremkommer. Desuden 

har jeg argumenteret for valg og fravalg af teori og empiri samt klarlagt deres begrænsninger.  

1.7 Model- og teorivalg 
Formålet med afsnittet er at argumentere for de anvendte modeller og teorier og deres styrker og 

begrænsninger i relation til afhandlingen. Det er således ikke hensigten at beskrive modellerne men at 

reflektere over teoriernes anvendelse i den efterfølgende analyse. Afsnittet tager udgangspunkt i afhand-

lingens tre primære analyseafsnit: Den strategiske analyse, den finansielle analyse og værdiansættelsen.   

1.7.1 Strategisk analyse  
Den strategiske analyse analyserer de ikke-finansielle value-drivere, og strukturen er baseret på de 

forskellige lag i det miljø, som omgiver selskabet. Analysen følger en top-down approach, hvilket betyder, at 

der startes med det yderste lag.  

Figur 1: Strategisk analyse – struktur 

 
Kilde: Johnson et al, 2006, og egen tilvirkning. 

1.7.1.1 Makro niveau 
Med udgangspunkt i Johnson, Scholes & Whittington (2006) foretages analysen på makro niveau ved brug af 

PESTEL3 analysen. PESTEL er et redskab til at strukturere en bred analyse af faktorer i det eksterne miljø, 

som i større eller mindre omfang påvirker organisationer på markedet. Formålet er at identificere de områder 

i virksomhedens omgivelser, som skal drive markedsvæksten fremover. Den brede kategorisering af de seks 

faktorer gør, at modellen omfavner en stor mængde af potentielt input. Derfor kan det være problematisk at 

afgrænse sig til relevant information, hvorfor analysens resultat i høj grad er afhængig af kvaliteten og 

relevansen heraf. Ligeledes har PESTEL-faktorerne i høj grad en intern afhængighed, som gør det svært at 

adskille dem. Analysen kan dermed komme til at fremstå som en lang og kompleks liste over faktorer i 

organisationens omverden (Johnson et al, 2006, s. 56). Modellen kritiseres også for at give et statisk 

øjebliksbillede af det eksterne miljø, hvilket sætter spørgsmålstegn ved brugbarheden af resultaterne for en 

virksomhed fremadrettet (Kjeldahl & Jensen, 2007, s. 29). Modellen er trods kritikken en af de mest 

anvendte modeller i praksis som referenceramme for en omverdensanalyse, da den gælder for alle 

                                                      
3 Policital, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal faktorer 



11 af 134 

organisationer. Fokus på de primære drivkræfter bag forandring på markedet hjælper til at holde PESTEL-

analysen fokuseret og relevant. Desuden har jeg fokus på at gøre modellen dynamisk ved at se på tendenser 

og trends og ikke kun øjebliksbilleder. PESTEL-modellen er derfor udgangspunktet for denne analysedel.   

1.7.1.2 Porter’s five forces 
Analysen på industriniveau tager udgangspunkt i den i praksis meget anvendte model Porter’s Five Forces 

(PFF), udviklet af M. Porter (1979). De fem forces4 beskriver sammenhængen mellem de udvalgte 

konkurrencekræfter og deres samlede indflydelse på virksomheden (Porter, 1979, s. 2-3). Der er en række 

områder, som man bør være særlig opmærksom på ved modellens anvendelse. Først, identifikation af den 

relevante industri. De fleste industrier kan blive analyseret fra forskellige perspektiver. Organisationer 

bevæger sig i mange tilfælde på tværs af markeder, som hver har forskellige relationer til kunder, 

leverandører og konkurrenter. Dernæst kan der opstå problemer, når industrier ses at konvergere, det vil sige, 

hvor tidligere separate industrier eksempelvis på grund af en teknologisk udvikling begynder at overlappe 

hinanden. Til sidst argumenterer Johnson et al (2006) for, at man kan overveje en sjette force i form af 

komplimenterende produkter. Hvor Porters model ser organisationerne som rivaler, der kæmper om 

markedsandele, har virksomheder med komplimenterende produkter muligheden for at samarbejde og 

dermed øge værdien på det samlede marked. 

Coyne og Subramaniam (1996) kritiserer modellens tre underliggende antagelser om 1) at en industri består 

af uafhængige købere, sælgere, substitutter og konkurrenter, 2) at strukturelle forhold i industrien kan skabe 

værdi samt 3) at usikkerheden i industrien er lav nok til, at konkurrenternes adfærd kan forudsiges. 

Antagelserne vurderes af forfatterne som utidssvarende og urealistiske. Modellen anses dog som et godt 

udgangspunkt for en struktureret analyse af selskabet i forhold til nærmiljøet og interessenter som kunder, 

leverandører og konkurrenter og er anerkendt blandt praktikere (Johnson et al, 2006, s. 59). Ligeledes holdes 

fokus på udvikling og trends for at sikre en dynamisk analyse.  

1.7.1.3 Værdikædeanalyse  
Værdikædeanalysen af M. Porter (1985) betragter organisationen som en kæde af forbundne aktiviteter. 

Teorien evaluerer, hvorledes hver enkelt aktivitet bidrager til den samlede værdiskabelse i organisationen. 

Modellen kritiseres især for at være baseret på en forældet tankegang, der ikke ser organisationer som en 

samlet enhed. Kritikken er, at det i højere grad var relevant at splitte organisationer op i enkelte aktiviteter i 

industrisamfundet end i dagens videnssamfund (Kjeldahl et al., 2007, s. 28). I modellens tolkning bør man 

således være opmærksom på, at det i dag ikke nødvendigvis er de individuelle interne funktioner, som skaber 

en konkurrencemæssig fordel, men i højere grad relationerne til eksempelvis kunder, leverandører og 

medarbejdere. Værdikædeanalysen kritiseres ligeledes for at være statisk og ikke at tage højde for den 

fremtidige udvikling (Kjeldahl et al., 2007, s. 28).  

                                                      
4 1) Truslen fra nye konkurrenter, 2) truslen fra substituerende produkter, 3) kundernes forhandlingskraft, 4) leverandørernes forhandlingskraft og 5) den interne 
rivalisering blandt eksisterende konkurrenter på markedet. Kilde: Porter, 1979, s. 3-6 
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Værdikædens infrastruktur har især i tøjbranchen stor betydning for den samlede drift, da virksomhederne i 

høj grad konkurrerer på eksempelvis distribution og logistik samt markedsføring og branding. Det er 

herigennem, at spillerne på markedet opnår en konkurrencemæssig fordel fra deres forretningsmodel. Derfor 

vurderes modellen relevant at inddrage i den strategiske analyse.  

1.7.2 Finansiel analyse 
At forstå et selskabs fortid er essentielt i forhold til at kunne komme med et bud på dets fremtid. Det er altså 

en kritisk faktor for værdiansættelsen at analysere den historiske performance og robusthed. 

Profitabilitetsanalysen tager udgangspunkt i en modificeret DuPont-pyramide5, som er en måde at strukturere 

og dekomponere finansielle nøgletal for at analysere selskabets værdiskabelse. Den oprindelige model tog 

udgangspunkt i Return on Equity (ROE)6 og Return on Asset (ROA)7 som overordnede profitabilitetsmål 

(Bonifacio, 2012, s. 1). Afkastet på den investerede kapital (ROIC)8 anses i dag typisk som et bedre 

overordnet profitabilitetsmål, da det udelukkende fokuserer på selskabets kernedrift (Koller, Goedhart & 

Wessels, 2010, s. 166). Det vil sige, at fokus er på kernedriftens afkast og ikke på associerede selskaber eller 

påvirkning af kapitalstruktur. ROE blander operationel performance med kapitalstruktur, hvilket 

vanskeliggør sammenligning med peergruppen og trendanalyse. ROA er ifølge Koller et al (2010) ligeledes 

et utilstrækkeligt overordnet performancemål, da det både inkluderer operationelle og ikke-operationelle 

aktiver og ignorerer fordelene ved kreditorer og andre operationelle forpligtelser, som reducerer behovet for 

kapital fra investorerne. 

 

På baggrund af den forudgående argumentation er ROIC den finansielle analyses centrale overordnede 

nøgletal og vil derfor være profitabilitetsanalysens udgangspunkt. Identifikation af essentielle value-drivers i 

kernedriften fører direkte til vigtig viden til brug i værdiansættelsens budgetteringsfase.  

En høj ROIC er alt andet lige positivt. Man bør dog være opmærksom på, at ROIC kan være påvirket af 

forskelle og ændringer i regnskabspraksis, afskrivningspolitik og produkternes livscyklus, både når der 

sammenlignes på tværs af selskaber og ses på historik (Petersen & Plenborg, 2012, s. 100). Indregningen af 

leasing uden om balancen har stor betydning for ROIC og kan få profitabiliteten til at fremstå højere end på 

sammenlignelige virksomheder, som bogfører leasing på balancen, eller som selv ejer deres aktiver. Det er 

en problematik, som analysen vil behandle yderligere, se afsnit 4.1.1.1. ROIC dekomponeres efter en 

modificeret DuPont-model, som er illustreret i figur 2, for at undersøge om værdien skabes i forholdet 

mellem omsætning og omkostninger (profit margin) eller udnyttelsen af den investerede kapital 

(omsætningshastigheden på den investerede kapital).  

                                                      
5 DuPont pyramiden blev udviklet i kemikoncernen DuPont af ingeniøren Frank Donaldson Brown (1885-1965). Kilde: Bonifacio, 2012, s. 1 
6 Se formelsamling, formel 1 
7 Se formelsamling, formel 2 
8 Se formelsamling, formel 3  
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Figur 2: Finansiel analyse – udvidet DuPont model (Dekomponering af 
ROIC) 
 

 
 
Kilde: Petersen & Plenborg, 2012, Koller et al, 2010, og egen tilvirkning. 

1.7.3 Værdiansættelse 
Værdiansættelsen tager udgangspunkt i en kapitalværdibaseret og en relativ værdiansættelsesmetode, som er 

de mest anvendte metoder i praksis. Valget af værdiansættelsesmetoder er begrundet i opfyldelsen af 

følgende fire kriterier (Petersen & Plenborg, 2012, s. 212): 

Fundamentale krav: 

1. Intern konsistens (ingen systematiske fejl) 

2. Realistiske forudsætninger 

”Kosmetiske”  krav: 

3. Brugervenlighed 

4. Forståelighed 

1.7.3.1 Kapitalværdibaseret værdiansættelse 
De kapitalværdibaserede modeller er baseret på diskontering af budgetterede fremtidige indkomststrømme 

eller cashflows, og kaldes dermed også nutidsværdimodeller. Typen af cash flows, som tilbagediskonteres, 

varierer fra metode til metode (Petersen & Plenborg, 2012, s. 213). Diskonteringsfaktoren repræsenterer 

risikoen i de estimerede cashflows samt tidsværdien af penge. En underliggende præmis for de 

kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller er, at de alle stammer fra dividendemodellen. Dermed er alle 

modellerne teoretisk ækvivalente forudsat konsistens i input, og vil således give samme resultat (Petersen & 

Plenborg, 2012, s. 213). 

  

Discounted cashflow er i praksis den mest populære metode blandt de kapitalværdibaserede modeller. I 

denne værdiansættelse estimeres en fair værdi af selskabet enterprise value ved tilbagediskontering af de frie 

Cashflow to Firm (videre kaldet DCF-modellen). DCF-modellens estimering af de frie cashflows til 
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selskabet (FCFF) bygger på viden fra den strategiske og finansielle analyse, som vil udforme sig i 

budgettering af selskabets resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Metodens styrke er derfor 

især, at det er en fundamental analyse af virksomhedens samlede værdiskabelse. Diskonteringsfaktoren, som 

benyttes i form af de vægtede kapitalomkostninger (WACC), bliver som oftest beregnet på baggrund af 

Capital Asset Pricing Model (videre kaldet CAPM) (Petersen & Plenborg, 2012, s. 249). Terminalværdien og 

den underliggende vækst er ligeledes et væsentligt element i værdiansættelsen. Nutidsværdien af de frie 

cashflows og nutidsværdien af terminalværdien vil tilsammen udgøre selskabets værdi uden gæld (enterprise 

value). Herfra fratrækkes markedsværdien af selskabets nettorentebærende gæld og cashflow til andre ikke-

egenkapitalholdere for at få værdien af selskabets egenkapital (Petersen & Plenborg, 2012, s. 217).9 I 

budgetperioden tillades cashflowet at variere, hvorimod i terminalperioden er væksten i det frie cashflow 

konstant.10 

 

Kravet til intern konsistens vurderes i høj grad at være opfyldt, hvis modellen opstilles uden tekniske fejl. 

Petersen og Plenborg (2012) påpeger eksempelvis, at det kan resultere i et biased værdiestimat, hvis den 

underliggende antagelse om, at overskydende kapital udbetales som dividende eller geninvesteres til en 

nutidsværdi på 0 (dvs. afkastet på investeringen er lig med kapitalomkostningerne) ikke overholdes.11 Det 

antages dog som en realistisk forudsætning, at overskydende kapital udbetales eller geninvesteres til et afkast 

lig kapitalomkostningerne (Petersen & Plenborg, 2012, s. 218). Realistiske forudsætninger og input er 

afgørende for metodens anvendelighed. En grundig analyse som baggrund for budgetteringen af fremtidige 

cashflows er derfor essentiel. Modellen er i høj grad kritiseret for at være meget følsom over for små 

ændringer i input som terminalværdien (især vækstraten, g) samt den estimerede WACC (se næste afsnit 

1.7.3.2).12 Mauboussin (2006) påpeger derudover en række andre faldgruber, som inkluderer anvendelse af 

en for kort budgetperiode, mismatch mellem budgettering af investeringer og indtjeningsvækst og 

manglende refleksioner omkring alle forpligtelser på balancen (Mauboussin, 2006, s. 4-8).  

 

Selvom DCF-metoden er relativ simpel at opstille, er estimering af modellens input ressource- og 

tidskrævende. Brugervenligheden er derfor på den ene side god og på den anden mindre god. Intuitionen bag 

er svær at forklare til lægmand, og dermed er en generel forståelighed typisk begrænset til folk med en 

fagøkonomisk baggrund.  

 

Det kan altså konkluderes, at DCF-modellen korrekt opstillet kan angive et unbiased værdiestimat, som dog i 

høj grad afhænger af kvaliteten af budgetteringen, herunder også de estimerede input som budget-
                                                      
9Jeg antager, at den bogførte værdi er lig markedsværdien af rentebærende gæld/aktiver. Koller et al (2010), anbefaler ligeledes, at værdiansætte enterprise value før 
egenkapitalen, da en direkte værdiansættelse af egenkapitalen typisk er behæftet med flere fejl primært pga. problemer med at matche cashflows relateret til egenkapitalen 
med en korrekt cost of equity. Kilde: Koller et al, 2010, s. 104 
10 DCF-modellens formel er vist i formelsamlingen, formel 4 
11 Geninvesteres overskydende kapital til et afkast under (over) kapitalomkostningerne vil DCF-modellen overvurdere (undervurdere) værdien.  
12 Steiger, 2008 – tester DCF-modellens følsomhed over for de underliggende antagelser og finder en stor styrke i DCF-modellen men høj følsomhed over for modellens 
input.  
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forudsætninger, kapitalomkostning og vækst i terminalperioden. Derudover kan metoden være svær at 

kommunikere og er meget ressourcekrævende at gennemføre.  

1.7.3.2 CAPM-modellen 
Estimering af parametre til udregning af WACC og især anvendelsen af CAPM-modellen13 og dens 

underliggende antagelser er et omdiskuteret emne i litteraturen. I kapitel 6.1 vil komponenter og metoder til 

udregning af WACC blive gennemgået. Dette afsnit har til formål at forholde sig kritisk og reflekterende til 

CAPM-modellen og dens underliggende antagelser.  

 
CAPM-modellen anvendes til at definere ejernes afkastkrav. Modellen udtrykker forholdet mellem forventet 

afkast og beta (systematisk risiko) samt den kompensation (risikopræmie), som en risikoavers-investor 

kræver for at investere i et risikofyldt aktiv. En akties risikopræmie er direkte proportional med både beta og 

markedets risikopræmie (Bodie, Kane & Marcus, 2011, s. 317). Den lineære sammenhæng for det enkelte 

aktivs afkastkrav, 𝑟 , security market line (SML), kan udtrykkes således (Bodie et al., 2011, s. 317): 

𝑟 = 𝑟 + 𝛽 ∗ (𝑟 − 𝑟 )                                                    [𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟏𝟐] 

Hvor, 𝑟  = den risikofrie rente, 𝛽  = beta (systematisk risiko på egenkapitalen) og 𝑟 = afkastet på 

markedsporteføljen.  

CAPM forudsiger forventet afkast, dvs. ex ante, hvor man i praksis observerer ex post realiseret afkast. Det 

rejser problemer i forhold til at estimere en brugbar risikofri rente, beta og risikopræmie. Her kan man vælge 

at tage en ex post, ex ante eller survey tilgang (Damodaran, 2012, s. 3). Se yderligere uddybning af denne 

diskussion i Værdiansættelsen kapitel 6.  

 

Der er to modstridende antagelser i DCF-modellen som relateres til WACC. WACC hviler på den 

underliggende antagelse, at selskabet har en konstant kapitalstruktur (se formel 5). Der antages desuden, at 

overskydende kapital udbetales eller geninvesteres til WACC. Men hvis væksten i selskabet er større end 

nul, strider det imod den første antagelse, da kapitalstrukturen vil ændre sig over tid. Problemet kunne 

minimeres ved brug af en dynamisk (variabel) WACC, men i litteraturen samt i praksis anvendes normalt en 

konstant WACC i værdiansættelses-sammenhæng.  

 

Ifølge Fama & French (2004) er styrken ved CAPM-modellen blandt andet, at den giver en stærk og intuitiv 

logisk ramme for at vise forholdet mellem afkast og risiko (Fama & French, 2004, s. 25). Modellen er dog 

præget af en række empiriske problemer, der er resultatet af nogle simplificerede underliggende antagelser. 

Det resulterer i problemer med at teste modelens validitet i praksis. CAPM-modellen bygger på de 

grundlæggende forudsætninger om, at alle investorer har homogene forventninger (dvs. samme forventede 

                                                      
13 CAPM-modellen af William Sharpe (1964) og John Litner (1965) markerer starten på asset pricing theory, hvilket i 1990 også resulterer i en Nobelpris til Sharpe. Det er 
stadig den mest anvendte model til estimering af kapitalomkostninger. Kilde: Fama & French, 2004, s. 1  
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afkast, volatilitet og korrelation for hvert aktiv), kan låne og udlåne ubegrænset til den risikofrie rente, kan 

tage korte positioner, har samme tidshorisont, fuld information, er risikoavers og ingen 

transaktionsomkostninger. Derudover forudsættes det, at investorerne kun tager højde for forventet afkast og 

risiko i deres investering (Bodie et al., 2011, s. 309). Det betyder blandt andet, at modellen forudsiger, at 

samtlige investorer vil kombinere det risikofrie aktiv med det risikofyldte aktiv (markedsporteføljen) samt 

være enige om markedets risikopræmie og beta for alle aktiver (Fernandez, 2015, s. 2).14 Alle aktiver vil 

derfor ifølge CAPM-modellen være fair prisfastsat og dermed ligge på SML.15 Antagelserne må anses for at 

være yderst forsimplede. Alle investorer vil i den virkelige verden ikke have samme forventninger til afkast, 

udbytte og vækst heri, og dermed har investorer ikke homogene forventninger. Brydes denne antagelse, vil 

markedsporteføljen ikke længere være den mest effektive portefølje for alle investorer. Ligeledes er 

empiriske tests besværliggjort af, at risiko (beta) i teorien måles i forhold til en markedsportefølje 

indeholdende alle verdens aktiver.16 En sådan portefølje kan i sagens natur ikke identificeres i praksis. Fama 

& French (1992) fandt, at der i perioden 1963-1990 ikke var nogen positiv sammenhæng mellem beta og 

gennemsnitligt forventet afkast. De fandt derimod, at relationen var flad, hvilket er i modstrid med CAPM-

modellens grundlæggende antagelser (Farma & French, 1992, s. 428). Bodie et al. (2011) har testet S&P500 

som proxy for markedsporteføljen, men fandt også at kunne afvise hypotesen, om at aktiverne ligger på 

SML. De understreger dog, at modellen er den bedst tilgængelige metode til at estimere ejernes afkastkrav 

(Bodie et al., 2011, s. 326). 

 

Fernandez (2015) har indhentet 305 kommentarer fra professorer, finansfolk og Ph.d-studerende omkring 

CAPM-modellen. Han finder, at modellen både har klare fortalere og kritikere i praksis. Mange professorer 

erkender problemer med at estimere to af CAPM-modellens primære input: beta og markedets risikopræmie. 

De argumenterer dog for modellens anvendelse primært på grund af manglende alternativer og den intuitive 

bagvedliggende  logik.  CAPM  beskrives  som  en  ”absurd”  model  af  181  af  de  adspurgte  deltagere, mens 52 er 

uenige i det udsagn (Fernandez, 2015, s. 1). Arbitrage Pricing Theory (APT) af Stephen Ross (1976) og 

Fama & Frenchs (1992) trefaktormodel nævnes typisk som alternativer til CAPM. APT forudsiger også SML 

ved at linke forventet afkast og risiko, men hviler på nogle andre underliggende antagelser end CAPM.17 

APT udleder ved brug af argumentet om at arbitrage ikke kan eksistere sammenhængen mellem forventet 

afkast   og   beta,   som   er   identisk   med   CAPM,   men   uden   CAPM’s   restriktive   antagelser.   APT   er   dermed  

CAPM  overlegen  i  forhold  til  validiteten  i  de  underliggende  antagelser.  APT’s argument holder dog ikke for 

samtlige aktiver, og derfor er CAPM stadig dominerende (Bodie et al., 2011, s. 359). En afgørende forskel 

                                                      
14 Andre implikationer: Alle investorer vil have den samme portefølje af det risikofyldt aktiver (markedsporteføljen), være enige om det forventede afkast og forventede 
varians  på  markedsporteføljen,  være  enige  om  ”minimum  variance  frontier”  samt  at  være  mean-variance effektive og forvente et afkast på investeringen i 
overensstemmelse med beta. Kilde: Fernandez, 2015, s. 2 
15 Dvs. at alle aktiver er fair prisfastsat. Forekommer et aktiv at ligge over SML, er der tale om positiv alpha (𝛼). CAPM forudsiger derfor at 𝛼 = 0 
16 Se formelsamling, formel 6 
17 Underliggende antagelser for APT: 1) aktivernes afkast kan beskrives vha. en faktormodel, 2) der er nok aktiver til at diversificere sig fra alt idiosynkratisk 
(usystematisk) risiko og 3) velfungerende kapitalmarkeder tillader ikke vedvarende arbitragemuligheder.  Ross, 1976, s. 341 og frem 
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mellem modellerne er desuden definitionen af risiko. Hvor CAPM-modellen bestemmer en akties risiko i 

forhold til markedsporteføljen, definerer Fama-French trefaktormodel risikoen ud fra de tre porteføljer: 

aktiemarkedet, en portefølje baseret på selskabernes størrelse og en baseret på selskabernes book-to-market 

relation (bogført værdi af egenkapitalen/markedsværdi af egenkapitalen) (Fama & French, 1992, s. 3). 

1.7.3.3 Relativ værdiansættelse 
En værdiansættelse baseret på multipler bygger på en relativ prisfastsættelse af sammenlignelige 

virksomheder (peergruppe). Metoden prisfastsætter et selskab ud fra, hvordan lignende selskaber er 

prisfastsat i markedet (Damodaran, 2012, s. 453). Multiplerne er en måde at standardisere sammenligningen, 

og de forskellige multipler har individuelle styrker og svagheder. I modsætning til de kapitalværdibaserede 

modeller, hvor man leder efter en fair værdi, forudsætter peer group-sammenligningen, at markedets 

prissætning i gennemsnit er korrekt (Damodaran, 2012, s. 19). Det antages dog samtidig, at prisfastsættelsen 

af enkelte aktiver kan være forkert, og at disse fejl kan identificeres ved sammenligning af multipler på tværs 

af selskaber (Damodaran, 2012, s. 19). Som figur 3 viser, kan multipler både anvendes til at estimere 

selskabets enterprise value og egenkapitalen. Multiplerne er i teorien ækvivalente med de 

kapitalværdibaserede modeller, men i praksis giver de dog meget sjældent samme værdiestimat (Petersen & 

Plenborg, 2012, s. 226). Begrundelsen for det vil fremgå af nedenstående afsnit og figur 3.   

 

Metodens interne konsistens er påvirket af en lang række forudsætninger og justeringer. Den relative 

værdiansættelse er kritisk afhængig af, at de udvalgte selskaber reelt er sammenlignelige både på finansielle 

og ikke-finansielle karakteristika. Ved sammenligning af virksomheder bør man ifølge Petersen & Plenborg 

(2012) være opmærksom på multiplernes forskelligheder. De forholder sig forskelligt i forhold til forskelle i 

eksempelvis margin, skat, kapitalstruktur og kapitalintensitet. Som det fremgår af figur 3, tager de enkelte 

multipler hver især højde for forskelle i peergruppen på forskellige måder, og de fungerer derfor som 

supplement til hinanden. P/E er i praksis en af de mest anvendte multipler men tager ikke højde for forskelle 

i kapitalstruktur. De EV-baserede multipler EV/EBIT(A) og EV/EBITDA ses også i høj grad anvendt i 

praksis men påvirkes af forskelle i skattesats, hvilket især kan være et problem ved sammenligning på tværs 

af lande. EV/NOPAT tager derimod højde for forskelle i skattesats. Ligeledes kræver EV/EBITDA ens 

kapitalintensitet, da forskelle her kan påvirke afskrivningssatsen. Ingen af multiplerne formår at tage højde 

for forskelle i vækst (Petersen & Plenborg, 2012, s. 230). På baggrund af argumenterne anvendes P/E, 

EV/NOPAT, EV/EBIT(A) og EV/EBITDA til den senere værdiansættelse, da de tager højde for fleste af de 

udvalgte faktorer.    
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Figur 3: Anvendte multipler - overblik 

 
Kilde: Petersen & Plenborg, 2012, og egen tilvirkning. 

 

Petersen & Plenborg (2012) påpeger desuden en række yderligere overvejelser, man bør foretage sig i 

relation til den relative værdiansættelse. Sammenlignelighed kræver, at selskaberne anvender samme 

regnskabsprincip. Man bør ligeledes være opmærksom på datakvalitet af det anvendte konsensusestimat. P/E 

vurderes i denne sammenhæng generelt i praksis at være bedre end EV-multiplerne, da EV ofte ses udregnet 

på bogførte værdier af minoriteter, associerede selskaber og andre ikke-driftsmæssige aktiver i stedet for 

markedsværdier. Det gælder bl.a. databaser som Bloomberg, Factset o.lign. Det kan have stor betydning for 

EV-multiplerne, på grund af mulige forskelle mellem markedsværdi og bogført værdi. Markedsværdien kan 

være svær at estimere på grund af manglende information om minoriteter og associerede selskaber.  

 

Værdiansættelse baseret på multipler er meget populær i praksis, måske på grund af den umiddelbart lave 

kompleksitet og dermed høje brugervenlighed. Metodens bagvedliggende intuition om at sammenligne 

selskaber i samme industri har en høj grad af forståelighed. Den relative værdiansættelse er altså umiddelbart 

mindre ressourcekrævende og lettere at kommunikere end de kapitalværdi-baserede modeller. Metoden 

indeholder også relevant markedsinformation om investorernes forventninger, hvilket gør den til et godt 

supplement til den kapitalværdibaserede metode (Petersen & Plenborg, 2012, s. 235). Faren er dog, at man 

kommer frem til et værdiestimat, der i højere grad udtrykker et øjebliksbillede af markedet end selskabets 

underliggende værdi (Damodaran, 2012, s. 453). 

 

Den relative værdiansættelse vurderes altså at være mere forståelig og brugervenlig end de 

kapitalværdibaserede. Opfyldelsen af de underliggende forudsætninger om sammenligning blandt 

peergruppens selskaber samt udvælgelsen af relevante multipler er dog kritiske faktorer, som kan mindske 

metodens interne konsistens og øger kompleksiteten. De to metoder vurderes derfor at kunne komplementere 

hinanden i værdiansættelsesprocessen.  
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1.8 Struktur 
På baggrund af ovenstående afsnit kan afhandlingens struktur illustreres således: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION 
 
Formålet med virksomhedspræsentationen er at give en overordnet beskrivelse af H&M med henblik på at 

klarlægge organisationens struktur og historie til brug for den videre analyse. Ligeledes belyses 

virksomhedens generelle corporate governance, herunder ejerforhold, bestyrelse og ledelse. 

2.1 Historie og overblik 
H&M er en svensk modevirksomhed, der producerer modetøj til både mænd, kvinder og børn over hele 

verden til billige priser, hvilket kategoriseres som fast fashion. Linjerne inkluderer desuden sko, sportstøj, 

tilbehør, kosmetik og interiør. Forretningsideen er ”Fashion  and  quality  at  the  best  price” (H&M årsrapport, 

2014, s. 8). Koncernen har sin oprindelse fra kvindetøjsbutikken Hennes, som åbnede i 1947 i Västerås i 

Sverige. Efter at stifter Erling Persson i 1968 opkøbte fiskeri- og jagtudstyrskæden Mauritz Widforss, blev 

virksomhedens navn ændret til Hennes & Maurtiz (Our history, 2015). H&M opererer på 55 markeder 

gennem 3.511 butikker og beskæftiger over 132.000 medarbejdere (H&M årsrapport, 2014, s. 9). 

Euromonitor estimerer, at H&M i 2013 havde en markedsandel på 1,8% af det globale marked for tøj og 

fodtøj (Euromonitor, aug. 2014, s. 4).  

H&M gruppen, der startede med et enkelt koncept, er i dag en multibrand-koncern, der ejer seks forskellige 

brands. Koncepterne Cheap Monday, Monki og Weekday kom til efter opkøbet af den svenske 

modevirksomhed FaBric Scandinavien i 2008 (opkøbet blev afsluttet i 2010), mens COS og & Other Stories 

er egne mærker, der blev introduceret i henholdsvis 2007 og 2013 (Our history, 2015). H&M er dog i dag 

stadig stærkt afhængig af H&M-brandet, som udgør 93% af det samlede antal butikker, se figur 5. H&M-

brandet består udover af hovedlinjen også af en interiørlinje, H&M Home. 

Figur 4: Afhandlingens struktur 

 
Kilde: Egen tilvirkning.  
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Figur 5: H&M – Butikker fordelt på brands (2014)  Figur 6: H&M – Oms. fordelt på geografi (2014) 

 

 

 
Kilde: H&M årsrapport, 2014 og egen tilvirkning.  Kilde: H&M årsrapport, 2014 og egen tilvirkning. 

 

Eurozonen ekskl. Finland og de nordiske landes andel af det samlede salg har været faldende primært på 

grund af en stigning i satsningen på USA og især Asien, se figur 6 og 7.  

Figur 7: H&M – Omsætning fordelt på geografi (2003-
2012) 

 
Kilde: H&M årsrapport 2003-2012 og egen tilvirkning.  

 

Koncernen omsatte i 2014 for SEK 151 mia. og har præsteret en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst 

(CAGR) på 8,4% de seneste fem år og 10,9% i de sidste 10 år. Med en markedsværdi (pr. 1. maj 2015) på 

SEK 560 mia. er H&M verdens tredjestørste tøjvirksomhed kun overgået af den amerikanske virksomhed 

The TJX Cos Inc. og spanske Inditex (Bloomberg database, 2014).  

2.2 Corporate Governance  
Aktiekapitalen i H&M bestod pr. 1. maj 2015 af 1.655,1 mio. aktier, fordelt på 194,4 mio. A-aktier, med 

hver 10 stemmer, og 1.460,7 mio. B-aktier, med hver én enkelt stemme, og er noteret på NASDAQ OMX 

Stockholm AB (Bloomberg database, 2015). Ultimo regnskabsåret 2014 ejede hovedaktionæren Ramsbury 

Invest samtlige A-aktier og 26,9% af B-aktierne, og de repræsenterer dermed en samlet ejerandel på 68,6% 

af stemmerne og 35,5% af aktierne (H&M årsrapport, 2014, s. 64). Ramsbury Invest er ejet af Stefan Persson 

og familie. Stefan Persson er søn af stifter Erling Persson og er i dag H&Ms bestyrelsesformand, mens hans 
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søn Karl-Johan Persson er selskabets CEO. Stifter-familien, Persson, har derfor stadig en betydelig 

indflydelse på selskabet. Ledelsesgruppen består desuden af 15 personer, som er organiseret i en matrix 

struktur, se illustration i bilag 2.  

 

H&M koncernen anvender i deres årlige corporate governance rapport ”følg eller  forklar”-princippet, som er 

bærende for The Swedish Corporate Governance Code (The Swedish Corporate Governance Board, 2010, s. 

5).18 Bestyrelsesformanden, Stefan Persson, lever ikke op til kravene om uafhængighed i §4.4 og §4.5 i de 

svenske anbefalinger til god selskabsledelse, da han hverken er uafhængig over for ledelsen eller betydelige 

aktionærer (The Swedish Corporate Governance Board, 2010, s. 17). Der kan dermed opstå 

interessekonflikter med minoritetsaktionærerne, da bestyrelsesformanden har et særligt stort ansvar i forhold 

til bestyrelsens arbejde og rolle over for ledelsen samt varetagelse af samtlige aktionærers interesser. De 

resterende bestyrelsesmedlemmer vurderes dog som uafhængige i relation til både §4.4 og §4.5. H&Ms 

bestyrelse lever derfor op til anbefalingerne om bestyrelsessammensætning således, at majoriteten af 

bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige i forhold til selskabets ledelse, og at mindst to medlemmer er 

uafhængige i forhold til betydelige aktionærer.  

3 STRATEGISK ANALYSE 
Den strategiske analyse følger en top-down tilgang. Kapitlet starter således med PESTEL analysen, derefter 

Porter’s Five Forces og til sidst en værdikædeanalyse.  

3.1 Makro niveau – PESTEL 
Som skrevet i afsnit 1.7.1.1 er PESTEL analysens brugbarhed afhængig af en kritisk udvælgelse af de mest 

relevante faktorer, som påvirker industrien. Der vil derfor blive lagt særlig fokus på de økonomiske (E), 

sociale (S), teknologiske (T) og miljømæssige (E) forhold. Det betyder, at politiske (P) og retsmæssige (L) 

forhold ikke vil blive kommenteret yderligere, da de på nuværende tidspunkt ikke vurderes at være 

signifikante drivkræfter for forandring på markedet.  

Euromonitor estimerer i sin årlige markedsrapport det globale marked for tøj og fodtøj til at have en værdi på 

omkring USD 1.772 mia. i 2013 (Euromonitor, dec. 2014, s. 3). Kvindetøj estimeres at udgøre 39% af 

markedet, mens herretøj udgør 25%. Børnetøj, fodtøj, strømper/undertøj og tilbehør estimeres at have en 

andel af markedet på henholdsvis 9%, 20%, 3% og 4%. H&M befinder sig inden for samtlige kategorier.  

                                                      
18 ”Følg eller forklar”-princippet (comply or explain) betyder, at selskaberne har lov til ikke at leve op til anbefalinger, men skal i 
sådanne tilfælde redegøre for, hvorfor det leder til bedre corporate governance. The Swedish Corporate Governance Code, 2010, s. 8 
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3.1.1 Økonomi 

3.1.1.1 Vækst og forbrug 
Tøjproducenterne er stærkt afhængige af en række makroøkonomiske forhold. Det følger af Maslows 

behovspyramide (1943), at en forbruger først vil bruge sin disponible indkomst på goder som mad, tøj og 

bolig, der opfylder de fysiske behov samt behov for tryghed. Ved stigende velstand prioriteres goder som 

ferie, underholdning og luksusvarer, der medvirker til tilfredsstillelse af behov for påskønnelse og 

selvrealisering (Maslow, 1943, s. 4). Det betyder som udgangspunkt, at de sidstnævnte goder er mere 

indkomstelastiske end eksempelvis tøj. Selvom tøj er et nødvendighedsgode, kan mode også betragtes som 

en luksusvare, da det er drevet af skiftende trends og dermed kan være medvirkende til opfyldelse af behov i 

den øverste del af behovspyramiden. Ved en lavere indkomst vil hyppigheden i udskiftningen af tøj alt andet 

lige falde, og der kan være en tendens til, at forbrugeren skifter til billigere alternativer. Dermed er tøj også 

et forholdsvis indkomstelastisk forbrugsgode. Forbrugernes tillid og købelyst har altså stor indflydelse på 

tøjbranchen. Disse faktorer er igen påvirket af økonomiens generelle tilstand. På baggrund af tal fra Europa 

er korrelationen mellem BNP-vækst og vækst i detailsalget af tøj og fodtøj beregnet til 0,75 i perioden 1996-

13, hvilket vurderes at være en høj korrelation, se figur 8 (Bloomberg, 2014). Det fremgår desuden af 

figuren, at H&Ms organiske vækst (like-for-like) er tæt korreleret med både europæisk BNP-vækst og 

detailsalget.19 

Figur 8: EU – vækst i detailsalg af tøj og fodtøj vs. EU BNP-vækst 
(å/å) 

 
Kilde: Bloomberg og egen tilvirkning. Løbende priser. 

 

Det globale tøjsalg er ifølge Euromonitor steget med en CAGR på 4,2% i 2008-13, hvilket er en smule over 

den globale nominelle CAGR i BNP-vækst på 3,7% over samme periode (Euromonitor, dec. 2014, s. 3 og 

IMF, 2014). Væksten i det globale tøjmarked har været drevet af store regionale forskelle. Det fremgår af 

figur 10, at i perioden 2008-13 var markedsvæksten især drevet af emerging og developing markets. USA 

har oplevet positiv markedsvækst i perioden 2010-13, mens det europæiske marked i de senere år har oplevet 

                                                      
19 Korrel(H&M LFL, EU BNP) = 0,83 og korrel(H&M LFL, detail salg EU 27) = 0,82 
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en faldende markedsvækst. Tyskland, som er H&Ms største marked, har i perioden vist en svag udvikling og 

negativ vækst i 2013 (Euromonitor, dec. 2014, s. 17). 

Figur 9: Det globale marked for tøj og fodtøj – markeds-
værdi vs. BNP (2008-18E) 

 Figur 10: Det globale marked for tøj og fodtøj – 
å/å markedsvækst (2009-13) 

 

 

 
Kilde: IMF, Euromonitor, 2014, og egen tilvirkning.  Kilde: Euromonitor, 2014, og egen tilvirkning. 

 

Værdien af det globale marked estimeres af Euromonitor i 2018 at overstige USD 2.000 mia., hvilket er en 

CAGR 2013-18E på omkring 2,9% (fast valuta), se figur 9. Baseret på Euromonitors estimater for de enkelte 

lande og vægtet med H&Ms geografiske eksponering i 2014 forventes en CAGR 2013-18E i like-for-like 

salget på 2,4% (se bilag 3). I denne periode forventer IMF en global gennemsnitlig årlig nominel BNP-vækst 

på 5,2% drevet af Asien og Subsaharisk Afrika, mens svag vækst forventes på de europæiske markeder 

(IMF, 2015). Kina estimeres at komme til at overtage pladsen som det største nationale marked for tøj og 

fodtøj allerede i 2017 efterfulgt af USA, Brasilien, Rusland og Indien (Euromonitor, dec. 2014, s. 3). 

 

H&M har været langsommere end konkurrenterne (især Inditex) til at diversificere den globale salgsbase ind 

på højvækstmarkeder som Kina samt store markeder som USA. I 2014 kom 76% af H&Ms omsætning fra 

Europa mod 11% fra Asien og 13% fra Nord- og Sydamerika. H&M gik ind på det latinamerikanske marked 

i 2012, mens Inditex har været der siden 1998. Inditex er også til stede i Indien og Sydafrika, som er 

markeder H&M planlægger at komme ind på i 2015, ligesom Australien, hvor H&M åbnede første butik i 

2014 (H&M årsrapport, 2014, s. 49-50). Se bilag 14 for overblik over H&Ms eksisterende og nye markeder. 

3.1.1.2 Inputomkostninger 
Tøjbranchen er eksponeret over for ændringer i omkostningerne til centrale inputfaktorer i produktionen. J. 

P. Morgan (2011) estimerer stof- og lønomkostninger til at udgøre hver 30% af Cost of Goods Sold (videre 

kaldet COGS) for et gennemsnitligt stykke tøj. Fragten estimeres at udgøre gennemsnitligt 15%, mens resten 

er skat og producenternes margin. Tallene er naturligvis individuelle for de enkelte produkter, men de skal 

ses som en illustration af, at ændringer i omkostninger til stof, løn og fragt generelt har stor betydning for 

tøjvirksomhedernes bruttomargin.  
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3.1.1.2.1 Bomuldspriser 
Bomuld er en af de vigtigste tekstilfibre i verdens tøjproduktion og udgør ca. 35% af den totale mængde af 

producerede fibre (AgMRC, 2012). Det er ligeledes H&Ms vigtigste råmateriale i produktionen og derfor en 

vigtig inputfaktor (H&M årsrapport, 2014, s. 40). Kina er verdens største producent, forbruger og importør af 

bomuld, og landet spiller derfor en afgørende rolle for den globale bomuldsindustri (Fibre2fashion, 2015). 

Kina stod i 2013/14 for 27% af verdens samlede produktion. Indien, USA, Pakistan og Brasilien udgør 

sammen med Kina verdens fem største bomuldsproducerende lande, og tilsammen står de for 78% af den 

samlede produktion.  
 

Stigende efterspørgsel primært fra emerging markets har medvirket til en prisstigning på 43% fra jan. 2000 

til dec. 2014 (National Cotton Counsil, 2014). I 2011 toppede bomuldsprisen i et rekordniveau på grund af 

en række sammenfaldende faktorer på markedet som bl.a. logistiske problemer hos de amerikanske 

producenter, oversvømmelser i Pakistan, usikkerhed omkring indisk handelspolitik og en øget efterspørgsel 

fra Kina (Meyer, 2010). Prisen er toppet og faldet tilbage til det historiske niveau, som dog har været 

kontinuerligt stigende de seneste 14 år. Verdens lageropbygning er indikator for bomuldsprisen, hvilket 

fremgår af figur 12. Kina har for 2015 skåret sin importkvote med 50%, hvilket har fået bomuldsprisen til at 

falde til det laveste siden 2009. Det betyder ifølge U.S. Department of Agriculture ligeledes, at de globale 

bomuldslagre kommer til at stige til et rekordhøjt niveau (Afsono, 2014). Der er derfor indikationer på et 

nedadgående pres på bomuldsprisen for resten af 2015. Den langsigtede udvikling forventes at kunne 

stabilisere sig, da bomuldsproducenter vil kigge til lande som Vietnam, Bangladesh og Taiwan for afsætning 

af deres produkter (Afsono, 2014).  For tøjvirksomheder som H&M indgår andre input end bomuld i 

kategorien  ”stof”, men bomuldsprisen er det vigtigste input og dermed en proxy for prisudviklingen.  

Figur 11: Bomuld - Spotpris (2000-14)  Figur 12: Bomuld - Verdenslager vs. pris (2000-14) 

 

 

 
Kilde: National Cotton Counsil og egen tilvirkning.  Kilde: National Cotton Counsil, United States Department of Agriculture 

(USDA) og egen tilvirkning. 

3.1.1.2.2 Stigning i lønninger 
Mens fokus de seneste år har været på bomuldspriser, er lønstigninger i de producerende lande et område, 

som i højere grad bør have tøjproducenternes fokus fremadrettet. Kina er verdens største producent og 

eksportør af tøj og eksporterede, ifølge WTO, for USD 177 mia. i 2013. Kina stod således for 39% af 
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verdens samlede tøjeksport, hvilket er signifikant mere end Bangladesh som nr. to med bare 5%, se figur 13. 

Ifølge Bloomberg data (2014) er den gennemsnitlige løn for en kinesisk arbejdstager steget med mere end 

10% hvert år siden 2002. Derudover er mindstelønnen steget med mere end 60% siden 2006 (Japan Research 

Institute, 2013). Lønstigningerne er drevet af den demografiske udvikling, herunder mangel på unge 

mennesker og et stigende uddannelsesniveau. En stor efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft i 

byggebranchen trækker arbejdskraften væk fra industrier som eksempelvis tekstilindustrien. Den kinesiske 

regering har ligeledes et ønske om at øge forbruget og velstanden for at drive økonomien væk fra den 

forurenende produktionssektor over imod en service-drevet økonomi (Pi, 2014). På grund af problemet med 

mangel på arbejdskraft samt stigende lønninger i Kina ses tøjproducenterne at søge efter alternative 

markeder – en tendens der forventes at accelerere (Pi, 2014). Lande som Bangladesh, Vietnam og Indien 

øger sin tøjproduktion, men dårligere infrastruktur udgør en risiko, som stadig er langt mindre i Kina (Bajaj, 

2010). Bangladesh rangerer eksempelvis som nr. 109 (ud af 144) i World Economic Forums Global 

Competitive Index 2014-15 mod Kina som nr. 28.20  

En stigning i omkostningerne til lønninger i produktionslandene – herunder især Kina – ses at udgøre et øget 

pres på selskabernes omkostninger fremover. Det skal der tages højde for i tøjvirksomhedernes fremtidige 

sourcing strategi. H&M betalte i 2014 gennemsnitligt USD 442 i månedlig løn for en kinesisk 

fabriksmedarbejder, mens lønnen i gennemsnittet var USD 79 for en fabriksarbejder i Bangladesh (H&M 

Sustainability report, 2014, s. 40). Det vurderes som et strukturelt pres på tøjproducenterne, da de i dag 

billigere produktionslande over tid vil opleve øget velstand med lønstigninger til følge.  

Figur 13: Værdi af tøjeksport pr. land (2013)  Figur 14: Kina – lønstigning (1980-2013) 

 

 

 
Kilde: WTO og egen tilvirkning.  Kilde: Bloomberg database og egen tilvirkning. 

3.1.1.2.3 Fragtomkostninger 
Omkostningerne til fragt er en anden væsentlig inputfaktor. Som indikator for udviklingen på fragtmarkedet 

anvendes China Containerized Freight Index (CCFI), der reflekterer raterne på ruten fra Kina til Europa, der 

er en af verdens største handelsruter og især vigtig for tøjvirksomheder med produktion i Kina (CCFI, 2015 

og Dansk Skibskredit, 2015, s. 31). CCFI viser, at raten efter et peak i maj 2012 er faldet tilbage, se figur 15. 
                                                      
20 Global Competitive Index 2013-14. Indekset undersøge 144 globale økonomiers konkurrencedygtighed baseret på en omfattende vurdering af institutionelle, politiske og 
yderligere faktorer som påvirker et lands konkurrencedygtighed. Kilde: World Economic Forum 
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Høj kapacitet og lav aktivitet i verdensøkonomien presser containerraterne nedad (Dansk Skibskredit, 2015, 

s. 34). Fragtraterne har en høj korrelation med olieprisen. Olieprisen faldt knap 30% i de sidste to måneder af 

2014, hvilket pressede bunkerpriserne ned (US Energy Information Administration, 2015). Det har bl.a. 

været medvirkende til faldende fragtrater på ruten mellem Europa og Kina. I maj 2015 faldt raten til det 

laveste niveau i tre år. En stabilisering af olieprisen i starten af 2015 kan betyde en stabilisering af markedet, 

men overkapacitet af tonnage ses stadig at være dominerende (US Energy Information Administration, 

2015).  

Figur 15: China Containerized Freight Index (2005-15) 

 
Kilde: Dansk Skibskredit, 2015. 

3.1.1.2.4 Valuta 
Tøjproducenter, der ligesom H&M, gør brug af en sourcing-model, hvor produktion og salg foregår i 

forskellige valutaer er eksponeret overfor en betydelig valutarisiko. Den asiatiske produktion betales typisk i 

USD, mens for H&M foregår den primære andel af salget i Europa, dvs. i EUR. Med omkring 50% af 

omsætningen i EUR og ca. 80% af sourcing-omkostningerne i USD er H&M særligt eksponeret, når EUR 

deprecierer over for USD, hvilket har været tilfældet siden maj 2014. Det seneste år (1. maj 2014 til 1. maj 

2015) er EUR/USD faldet med 22% og år-til-dato (1. maj 2015) med et fald på 12%, se figur 16. H&M 

hedger sig imod denne transaktionseffekt ved brug af forwardkontrakter, som dog i gennemsnittet kun har en 

varighed på fire måneder (H&M årsrapport, 2013, s. 70). En del af omkostningerne afholdes desuden i SEK, 

som er flydende overfor EUR, hvilket yderligere forhøjer valutarisikoen, se figur 17. Koncernen hedger ikke 

over for den oversættelsesrisiko, der forekommer ved at konvertere omsætning og omkostninger til SEK 

(H&M årsrapport, 2013, s. 70). Det bidrager til yderligere volatilitet i bruttomarginen. Konkurrenter, 

herunder især Inditex, der både eksporterer produkter fra eurozonen og importerer produkter fra Asien (betalt 

i USD) til eurozonen har en højere grad af naturlig hedging over for svingninger i EUR/USD. I bilag 19 er 

udviklingen i de to virksomheders bruttomargin over en 10-årig periode vist. Især over de seneste 5 år har 

Inditex haft mere stabilitet i bruttomarginen end H&M.  
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Figur 16: Valuta - EUR/USD (2000-15)  Figur 17: Valuta - SEK/EUR (2000-15) 

 

 

 
Kilde: Oanda, 2015, og egen tilvirkning.  Kilde: Oanda, 2015, og egen tilvirkning. 

3.1.2 Sociale og kulturelle forhold 

3.1.2.1 Trenddrevent marked 
Tøjbranchen er naturligt eksponeret over for den konstante ændring i forbrugernes efterspørgsel på grund af 

udviklingen i forbrugsvaner, livsstil og ikke mindst trends. Tøj og mode er en måde at udtrykke sig på, og for 

nogle forbrugere også en måde at identificere sig socialt og kulturelt (Shah, 2012). Forbrugerne bruger tøj til 

at skabe identitet og er derfor bevidste om, hvilke værdier de enkelte mærker repræsenterer. Modens 

tendenser skifter hurtigt, og det stiller derfor store krav til virksomheder i branchen om at være 

omstillingsparate og klar til at imødegå forbrugernes præferencer. Risikoen for at virksomhedens 

kollektioner ikke rammer aktuelle trends er altid til stede (fashion risk). Det kræver også en klar og stærk 

positionering af sit brand. De enkelte forbrugersegmenter er ligeledes blevet sværere at identificere. Der er 

ikke længere en klar polarisering mellem prisfokuserede forbrugere og forbrugere, der går efter de højere 

prissegmenter. Fast fashion mærkerne bruges i højere grad i kombination med dyrere mærker eller vintage 

tøj. Det illustreres ved, at den seneste krise ikke har vist noget signifikant skift i forbrugsmønsteret, men at 

fast fashion segmentets andel af markedet har været kontinuerligt stigende. Ifølge Euromonitor er det globale 

tøjsalg steget med en CAGR på 4,2% siden 2008, mens H&M og Inditex i samme periode har oplevet en 

CAGR på henholdsvis 9,4% og 9,7%, hvilket indikerer, at fast fashion har vundet markedsandel. 

3.1.2.2 Celebrity endorsement 
Modevirksomhederne kapitaliserer i høj grad på den øgede kendisfokusering og anvender i stor stil kendte 

som frontfigurer i markedsføringen. H&M har været forgangsløber for udvikling af designsamarbejder med 

en række kendte designere som Karl Lagerfeld (2004), Stella McCartney (2005) og Alexander Wang (2014) 

(Campaigns and designer collaborations, 2015). Det giver ikke kun branding- og markedsføringsfordele, 

men også muligheden for at sælge de enkelte kollektioner til en betydelig højere pris end normalt (ca. 200% 

pris-præmie jf. eget pris-tjek, bilag 1). Designsamarbejdet giver forbrugerne en følelse af luksus og kvalitet.  

3.1.3 Teknologiske forhold 
Internettets udbredelse har fundamentalt ændret måden at drive detailforretning på. Internethandel er det 

område inden for detailsektoren, som har højest vækst. I 2014 estimerede Centre for Retail Research 
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onlinesalget i Europa til at udgøre GBP 132 mia., hvilket forventes at vokse med 18,4% i 2015. I Tyskland 

udgjorde e-commerce 12,9% af det samlede tøjsalg, hvilket i 2018 forventes at stige til 17,8% (Statista, 

2015).  

 

Væksten i internethandlen har vundet frem i takt med bedre og billigere adgang til internettet samt øget 

sikkerhed omkring betalingsmetoderne. Tøj har været langsommere end andre produktkategorier til at få 

gang i online-handlen, måske på grund af ønsket om at kunne røre og prøve tøjet inden køb. Væksten har 

dog nu taget fart. I 2013 estimerede Statista, at det globale e-commerce-tøjsalg voksede 25,4%, hvor det 

samlede tøjsalg kun oplevede en vækst på 5,8%, se figur 18. Væksten drives bl.a. af en række pure-play 

online spillere som ASOS og Zalando, der i 2014 opnåede en omsætning på henholdsvis GBP 976 mio. og 

GBP 148 mio. Online-tøjvirksomhederne har over de seneste år udviklet en forretningsmodel, der adresserer 

nogle af hovedargumenterne imod at handle tøj og mode på internettet, hvilket øger deres konkurrencefordel. 

Især kundernes mulighed for at hente den bestilte vare et fysisk sted kan ses som en udvanding af de 

traditionelle tøjvirksomheders konkurrencemæssige fordel ved at kunne tilbyde en multi-channel løsning, 

hvor man køber online og henter i butikken. 

 

Forbrugerne er mere og mere online – en stigning der primært er drevet af smartphone og tablets. På 

udvalgte europæiske kernemarkeder har mere end 50% af befolkningen en smartphone, se figur 19, hvilket 

forventes at stige. Fremadrettet udgør m-commerce et stort potentiale, og det bliver derfor afgørende for 

virksomhederne at have online-faciliteter, som også er optimeret til visning på tablets og smartphones eller 

ved at udvikle en applikation. 

 

H&M begyndte sin onlineekspansion i Europa i 2006 og har ultimo 2014 onlinesalg via hm.com på 13 (ud af 

53) internationale markeder (H&M årsrapport 2014, s. 49). Især lanceringer i USA og Kina har væsentlig 

betydning for fremgangen i e-commerce-salget og udgør et stort potentiale for at vinde yderligere 

Figur 18: Global e-commerce salgsvækst sammenlignet 
med total salgsvækst pr. produktkategori (2013) 

 Figur 19: Internet vs. smartphone penetration på 
EU kernemarkeder (2013) 

 

 

 

Kilde: Statista og egen tilvirkning.  Kilde: Statista og egen tilvirkning. 
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markedsandel på de to markeder, hvor H&Ms butiksudrulning stadig er i en tidlig fase. Efter de seneste 

lanceringer i 2014 har H&M en onlinebutik på samtlige af de 10 største markeder. I slutningen af 2013 

lancerede H&M desuden en fuld mobil-kompatibel web-shop (H&M årsrapport 2013, s. 53). Figur 20 viser 

en tendens til et salgsboost på de enkelte markeder i kvartalerne efter online-lancering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbygningen af e-commerce har krævet betydelige investeringer i IT og infrastruktur, hvilket har haft 

påvirkning på profitabiliteten. Nu er platformen ifølge virksomheden ved at være etableret for global 

udrulning af onlineekspansion i yderligere lande, hvilket forventes at give en positiv salgseffekt fremadrettet 

(H&M årsrapport, 2014, s. 10). Der investeres dog fortsat i teknologiske forbedringer på selskabets platform 

så som at få flere produkter online, scan-and-buy koncept, bedre søgefunktioner og lignende. H&M forventer 

desuden, at varesortimentet online på sigt kan overstige 100% af de varer, som er tilgængelige i butikkerne 

(FY14 telefonkonference, 2014, tid 43:10 min.). H&M opgiver på nuværende tidspunkt ikke tal for 

omsætning eller profitabilitet på online-forretningen. Antages e-commercesalget at udgøre fra 2% til 15% af 

den samlede omsætning på de markeder med en webshop baseret på, hvornår introduktionen fandt sted (de 

markeder, som blev introduceret først med størst andel online salg), estimeres onlinesalget i 2014 at stå for 

omkring 6,5% af koncernens samlede omsætning (se bilag 4). Shopping fra hm.com forventes at blive 

tilgængeligt fra yderligere ni lande i løbet af 2015 (H&M årsrapport, 2014, s. 10).21 

 

En sammenligning med H&Ms på nuværende tidspunkt største konkurrent, Inditex, samt de to førende pure-

play online-spillere viser, at hm.com halter bagud på en række afgørende konkurrenceparametre, se figur 21. 

I modsætning til zara.com, asos.com og zalando.com tilbyder H&M hverken permanent fri fragt, gratis retur 

(i de fleste lande) eller muligheden   for   ”click   &   collect”.   Desuden   vurderes   hjemmesidens   layout   og  

brugervenlighed at være lavere end konkurrenternes og leveringstiden i den høje ende. Det kan være 

afgørende hindringer for, at H&M kan tage markedsandel og ekspandere online - især på de mest 

                                                      
21 Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien og Schweitz. 

Figur 20: H&M – Å/å salgsvækst før og efter online 
lancering (Q0 = kvartal med lancering) 

 
Kilde: H&M kvartalsrapporter og egen tilvirkning.  
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penetrerede markeder som eksempelvis UK, Kina og US, hvor spillerne konkurrerer aggressivt på disse 

parametre. At H&M tager betaling for fragt og retur er dog positivt for selskabets marginer.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den teknologiske udvikling og det voksende e-commerce-marked betyder en ændret konkurrencesituation 

for de traditionelle tøjvirksomheder som H&M. Da det ikke vurderes at have væsentlig betydning for 

markedets samlede størrelse, er det især truslen fra nye konkurrenter, som vil påvirke markedet fremadrettet. 

Forbrugerne får ikke alene flere valgmuligheder, men markedet bliver også mere gennemsigtigt, da 

prissammenligning bliver enklere. Et krav om online-tilstedeværelse medfører også øgede investeringer for 

de etablerede spillere. Sociale medier spiller desuden en stor rolle i markedsføringen, herunder at skabe en 

interaktion med kunden. Nogle brands forsøger ligeledes at bruge sociale medier som eksempelvis Pinterest, 

Instragram og Facebook som en transaktionsplatform. Udviklingen går derfor ikke kun imod mobile (m)-

commerce, men kan på længere sigt også blive til social media (s)-commerce (Euromonitor, dec. 2014, s. 

29). 

3.1.4 Miljømæssige forhold 
Tekstil- og modeindustrien er hård ved både miljøet og for menneskerne involveret i produktionen. Den 

globale bomuldsproduktion anslås at være ansvarlig for 2,6% af det globale vandforbrug (H&M 

sustainability rapport, 2013, s. 73). Derudover estimeres 17%-20% af verdens industrielle spildevands-

forurening at komme fra farvning og behandling af tekstiler, ligesom omkring 8.000 forskellige kemikalier 

Figur 21: Online tilstedeværelse – hm.com vs. udvalgte  peers’  webshops 

 
Kilde: De enkelte mærkers hjemmesider, 2015, og egen tilvirkning. 
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bruges på verdensplan til at omdanne råvarer til tekstiler (Jackson, 2014). Fast fashion er blevet symbolet på 

en køb-og-smid-væk kultur, og kunderne har vænnet sig til, at tøjet har en lynhurtig vej fra catwalk til butik 

og således også hurtigt bliver skiftet ud. 

  

Som konsekvens af bl.a. en tragisk ulykke på en fabrik i Bangladesh i 2013 er fokus på fabriksarbejdernes 

forhold kommet på dagordenen. En række af verdens største kæder, herunder H&M, Inditex og Tesco har 

efterfølgende underskrevet en juridisk bindende aftale om at forbedre forholdene på fabrikkerne i 

Bangladesh (Butler, 2013).  

 

Slow fashion er et begreb, der er opstået som modsvar til de negative konsekvenser, som fast fashion har for 

miljøet men også som modsvar til køb-og-smid-væk-kulturen, hvor folk køber mere og dårligere kvalitet. 

Slow fashion handler om at mindske forbruget og sætte pris på de ting, man køber. For de enkelte brands 

betyder det mindre og bæredygtige kollektioner, og for forbrugerne er fokus på genbrug og mere struktureret 

shopping ud fra bæredygtige valg (Costume, december 2014, s. 94). Det stiller de traditionelle fast fashion 

kæder over for en ny virkelighed, hvor pris ikke længere er den vigtigste købsfaktor. H&M har med sin 

”Conscious   Collection”,   der   laves   af   økologisk   bomuld,   været   foregangseksempel på inddragelse af den 

bæredygtige tankegang i lavpristøj (About H&M Conscious, 2015). Ligeledes går genbrugs-initiativet 

”Garment  Collection”  ud  på, at kunder kan aflevere brugt tøj i H&M butikker til genbrug og genanvendelse 

mod at modtage et gavekort til brug i butikken (H&M årsrapport, 2014, s. 40).  

Det høje forbrug af naturressourcer samt fokus på arbejdsmiljø og vilkår for mennesker involveret i 

produktionen kan udgøre en langsigtet trussel mod branchen på grund af eventuelle nye afgifter, vandmangel 

mv. Tøjproducenternes CSR-politik kan i fremtiden gå hen og blive en endnu vigtigere konkurrence-

parameter. H&M har som yderligere tiltag valgt at udgive en årlig Sustainability rapport for at redegøre for 

deres initiativer på området.  

3.1.5 Konklusion på PESTEL analysen 
Figur 22 opsummerer, hvorledes PESTEL analysens konklusioner vil påvirke relevante value-drivere i 

værdiansættelsen. 
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Figur 22: PESTEL analyse – value-driver effekt 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

3.2 Konkurrencesituation – Porter’s Five Forces 
Analysen af konkurrencesituationen på markedet foretages efter Porter’s Five Forces, som er illustreret i 

bilag 5. Tøjmarkedet indsnævres til alene at omfatte markedet for fast fashion.22 Fast fashion defineres af 

Caro & Martinez-de-Albéniz (2014) som en forretningsmodel, der kombinerer fire elementer: 1) modetøj, 

primært til forbrugere under 40 år, 2) priser i middel- til lavsegmentet, 3) hurtig responstid (time-to-market) 

og 4) hyppige udskiftninger i sortimentet.   

3.2.1 Nye konkurrenter 
Markedet for fast fashion er fragmenteret. De to største europæiske spillere er H&M og Inditex. De har hver 

estimerede markedsandele på kun mellem 8,0% og 10,0%.23 Derudover præges markedet af nogle få andre 

globale spillere samt en lang række lokale og regionale spillere. Truslen fra nye konkurrenter afhænger af 

adgangsbarriererne. Nye spillere tiltrækkes af en tilsyneladende høj ROIC og lave adgangsbarrierer. 

Markedet vil derfor være præget af en række nye konkurrenter, som i fremtiden vil forsøge at etablere sig. 

Det er dog de færreste, som på lang sigt kan opnå en volumen, der for alvor kan true de store spillere som 

H&M. Der er nogle nye spillere på fast fashion markedet, som i øjeblikket formår at vokse og vinde terræn. 

Britiske Primark og japanske Uniqlo vurderes at kunne komme til at udgøre væsentlige konkurrenter til de 
                                                      
22 Betegnes også som high street eller value-marked 
23 Euromonitor, 2013, estimerer fast fashion markedet til at have en værdi på ca. EUR 200 mia.  
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eksisterende spillere. Pure-play online-virksomheden ASOS og Zalando vurderes også at kunne tage 

markedsandele.  

 

Selvom Primarks historie går tilbage til 1969, begyndte væksten først fra 2006 at tage fart, med ekspansion 

uden for Storbritannien (ABF årsrapport, 2014, s. 30). Primark, der er ejet af Associated British Foods, er en 

discountkæde med linjer inden for både kvindetøj, herretøj, børnetøj, lingerie, sko, tilbehør og bolig. Med 

tilstedeværelse i 9 lande og med 59% af butikkerne i UK i 2014 er Primark stadig en regional spiller. 

Primark omsatte i 2014 for GBP 5 mia., hvilket er under halvdelen af H&M (ABF årsrapport, 2014, s. 30). 

Kædens høje vækst (tocifret omsætningsvækst siden 2006) og aggressive butiksudrulningsprogram på 

omkring 18% årlig vækst i antal kvadratmeter (mod H&Ms 10-15%) betyder, at den er en voksende 

konkurrent for de etablerede value-kæder. Kæden planlægger at vokse ekspansivt i Europa samt i USA (ABF 

årsrapport, 2014, s. 34). H&M har historisk befundet sig som den billigste spiller på markedet. Primarks 

discount-model bevirker dog, at de ifølge en prissammenligning kan tilbyde priser som gennemsnitlig er 

41% billigere end H&Ms.24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H&Ms omsætning pr. butik i UK er SEK 44,3 mio., hvilket er 33,8% lavere end i Tyskland, som er 

koncernens største marked (H&M årsrapport, 2014, s. 80). Ligeledes er H&Ms priser i UK gennemsnitligt 

10% lavere end de resterende europæiske markeder, som indgår i pristjekket.25 Det kan være en konsekvens 

af den intensive priskonkurrence fra bl.a. Primark. Hvis H&M i takt med Primarks ekspansion i Europa er 

tvunget til at sænke priserne i yderligere lande, vil det alt andet lige medføre et pres på selskabets indtjening. 

 

Uniqlo, der ejes af Fast Retailing, har historisk være centreret omkring det japanske marked (Fast Retailing 

årsrapporter, 2002-14). Koncernen har siden 2006 14-doblet sit internationale salg til USD 2,5 mia. I de 

senere år er koncernen især vokset i Asien og USA, og Uniqlo har den ambitiøse målsætning at positionere 

sig   som   verdens   førende   ”LifeWear”   brand (CEO Message, 2014). Virksomhedens forretningsmodel er 

anderledes end de traditionelle fast fashion virksomheder. I stedet for hurtigt skiftende kollektioner med 
                                                      
24 Baseret på eget foretaget pristjek. Kun UK priser fra fysiske butikker på Oxford Street. Se afsnit 1.6.3 for uddybelse af pristjek og metode. 
25 Sverige, Spanien, Frankrig 

Figur 23: Pristjek, 2014 – Primark vs. H&M (Oxford Street pris) 

 
Kilde: Egen on-site undersøgelse, 2014.  
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minimering af time-to-market, ønsker Uniqlo at differentiere sig på teknologisk innovation (Fast retailing 

årsrapport, 2014, s. 30). Kollektionerne gennemgår en længere produktionscyklus, men er baseret på 

basisvarer, der rammer en bred målgruppe. Kollektionerne er dermed ikke så trenddrevne som 

konkurrenternes typisk er. Den anderledes tilgang til fast fashion forretningsmodellen er en del af årsagen til, 

at de ses som en signikant spiller fremadrettet.  

 

Rene online-konkurrenter har også vist sig at kunne blive en del af de etablerede spillere. ASOS tilbyder 

over 80.000 stykker tøj fra både egne mærker og eksterne brands, som sælges gennem deres ni lokal-

sprogede hjemmesider (ASOS Overview, 2015). Koncernen omsatte i 2014 for GBP 975,5 mio., hvilket var 

en stigning på 27% i forhold til året før. ASOS vurderes jf. sammenligning (se figur 21) som blandt  ”best  in  

class”  inden  for  e-commerce på brugervenlighed og hjemmesidedesign, og konkurrerer ligeledes aggressivt 

på hurtig og gratis levering samt et højt serviceniveau. Væksten i online-markedet betyder, at flere e-

commerce-virksomheder oplever vækst og volumen. Tyske Zalando er et andet eksempel på en pure-play 

online spiller, der er ved at blive et etableret navn i branchen. Koncernen havde for første gang i 2014 et 

positivt driftsresultat og en omsætning på EUR 2,2 mia. (Zalando årsrapport, 2014, s. 2). 

 

På trods af lave adgangsbarrierer vurderes truslen fra nye mindre spillere, som vil forsøge sig på markedet, at 

være begrænset for de globale og etablerede selskaber. Primark, Uniqlo og ASOS (samt andre online 

spillere) ses dog at vokse og opnå tilstrækkelig volumen til at kunne udgøre en trussel for de etablerede 

spillere fremover, og konkurrencebilledet ses dermed at stå over for væsentlige forandringer. 

3.2.2 Kunder 
H&M sælger kun til detailkunder gennem egne eller franchise-butikker samt online (H&M årsrapport, 2014, 

s. 60). Kundegruppen består således primært af private kunder, som har den fordel, at fast fashion markedet 

er præget af et enormt udbud af forskellige brands. Forbrugerne har mulighed for at skifte mærke uden 

omkostninger. Det betyder også, at kunderne er svære at fastholde. H&M forsøger blandt andet gennem høj 

tilgængelighed, et bredt varesortiment og en multibrand-strategi at fastholde kunderne, ligesom tiltag som 

designsamarbejder har til formål at øge kundernes loyalitet. Indirekte har de private kunder derfor en stor 

forhandlingsstyrke, da der er let adgang til alternativer og ingen omkostninger ved at skifte. Kundegruppen 

er dog stor og differentieret, hvilket betyder, at den enkelte kundes volumen langt fra er stor nok til at have 

en betydelig indflydelse på koncernens samlede omsætning.   

3.2.3 Substituerende produkter 
Beklædning, sko og tilbehør er produkter, som er svære at substituere med andre produkter. Alle mennesker 

behøver tøj og sko af praktiske årsager. Der findes derimod utallige substituerende brands i andre segmenter 

inden for tøjbranchen. Øget fokus på miljø og arbejdsforhold samt begreber som slow fashion (se afsnit 

3.1.4) er tendenser, som kan få kunderne til at skifte væk fra fast fashion. Outlets, hvor ældre kollektioner 
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sælges med en betydelig rabat, kan også ses som en substitut for fast fashion mærkerne. Truslen fra 

substituerende produkter inden for tøjbranchen vurderes derfor at være høj, mens der er en lav trussel fra 

substituerende produkter uden for industrien.  

3.2.4 Leverandører 
At følge med i den stærkt trenddrevne branche og minimere tiden fra design til butik stiller store krav til 

virksomhedernes leverandører. På flere asiatiske markeder, som er en produktionshubs for tekstilindustrien, 

er udbuddet af fabrikker og produktionsfaciliteter højt. H&M ejer ingen fabrikker, men er afhængig af 

produktion fra omkring 850 uafhængige leverandører (H&M årsrapport, 2014, s. 60). Den store spredning 

mindsker leverandørernes individuelle forhandlingskraft over for tøjproducenterne. Sammen med de relativt 

få omkostninger ved at skifte og de mange alternative produktionsfaciliteter vurderes produktions-

leverandørerne for de største aktører på markedet ikke at have stor forhandlingskraft.  

3.2.5 Rivalisering på markedet 
Konkurrenceintensiteten på fast fashion markedet er høj, men de største spillere nyder godt af cost leadership 

og stærk brandpositionering. Den spanske kæde Inditex, der bl.a. driver formatet Zara, ses som H&Ms 

største konkurrent. De to europæiske selskaber har begge en stærk international tilstedeværelse og driver 

væksten gennem aggressive butiksudrulningsprogrammer.  

 

Markedet præges derudover af en lang række andre spillere. For at danne et overblik over positioneringen af 

de forskellige aktører på markedet har jeg foretaget en prissammenligning af 40 udvalgte produkter på tværs 

af fem lande for hvert enkelt brand. Resultaterne viser, at Primark, som eneste peer, handler på lavere 

prispunkt end H&M (41% lavere baseret på Oxford Street priser), se figur 23. Zara handler derimod i 

gennemsnittet med priser, der er 74% højere end H&M. Det betyder, at Zara befinder sig i den øvre ende af 

fast fashion segmentet. Det er ligeledes værd at bemærke, at ASOS ikke ligger på et prispunkt, som er lavere 

end H&M på trods af deres online-forretningsmodel, der kunne antages at have en række 

omkostningsfordele, især i form af mindre omkostninger til husleje sammenlignet med traditionelle 

tøjvirksomheder.  

 

Analysen viser også, at der er stor forskel på de enkelte virksomheders globale prisstrategi. Zara handler med 

rabat på hjemmemarkedet (Spanien), og er op til 51% dyrere på det svenske marked. Det er en strategi, som 

også anvendes af amerikanske GAP. H&M opererer derimod med en fladere prisstruktur, hvor der ikke ses 

nogen kontinuerlig præmie i forhold til hjemmemarkedet, se figur 24. Priserne både i Spanien, US og UK er 

i gennemsnittet lavere end på det svenske hjemmemarked.  
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Figur 26 viser, at væksten inden for fast fashion findes hos de nye spillere som Primark, Uniqlo og ASOS. 

Samtidig er der størst vækst hos de virksomheder, som ligger med lave prispunkter – med undtagelse af 

Zara/Inditex. Det er derimod naturligt nok de etablerede spillere, som har højere EBIT margin, se figur 27. 

Der tegnes et tydeligt billede  af  Esprits  og  M&S’  problemer  med  at  positionere  sig  på  markedet,  da  de  både  

oplever lav vækst, lave marginer og ligger med høje priser sammenlignet med konkurrenterne.  

 

Markedet består desuden af en lang række andre spillere som eksempelvis New Look, Sports Direct, River 

Island, Gina Tricot og Debenhams. Uden for Europa kan nævnes mærker som Urban Outfitters, Aéropostale, 

American Eagle og Forever21 bare for at nævne nogle få. Listen af konkurrerende brands er lang, men fælles 

for dem er, at de ikke har samme skala og geografisk eksponering som H&M og Inditex. Konkurrence-

Figur 24: Pristjek – udvalgte fast fashion peers (Sverige, 
Spanien, UK, US og Kina) 

 Figur 25: Pristjek – relativ prissætning ifht. H&M 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning, 2014. 
NB! for Primark, GAB og Marks & Spencer indgår kun et enkelt marked i undersøgelsen. 

 Kilde: Egen tilvirkning, 2014. 

Figur: 26: Positionering – Pris vs. omsætningsvækst (3Y 
CAGR) 

 Figur 27: Positionering – Pris vs. EBIT margin 
(2014) 

 

 

 
Kilde: Selskabernes årsrapporter og egen tilvirkning.  Kilde: Selskabernes årsrapporter og egen tilvirkning. 
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billedet er altså fragmenteret, men få spillere har størrelse og markedsposition til at kunne true de store 

spillere som H&M. 

3.2.6 Konklusion på Porter’s Five Forces 
Analysen konkluderer, at især truslen fra nye konkurrenter og en høj intern rivalisering vil påvirke 

værdiansættelsens value-drivere. Effekten og de dertilhørende argumenter er opsummeret i figur 28 

nedenfor. 

Figur 28: Porter’s Five Forces analyse – value-driver effekt 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

3.3 Værdikædeanalyse 
Værdikædeanalysen skal belyse H&Ms værdikæde i sammenligning med Inditex samt Primark og ASOS, 

som jf. ovenstående analyse kan blive en trussel for H&M i fremtiden. Det er herigennem formålet at 

identificere væsentlige forskelle i deres forretningsmodeller og analysere, hvorledes det har effekt på 

komponenterne bag ROIC. Analysen vil tage udgangspunkt i den traditionelle værdikædemodel, se 

illustration i bilag 6.  

 

Som det fremgår af figur 29, har de fire virksomheder nogle fundamentale forskelle i værdikæden, som har 

afgørende betydning for virksomhedernes forretning. 
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Fordelene ved H&Ms værdikædemodel er primært lavere COGS og som resultat deraf også mulighed for at 

ligge på lavere prispunkter end de traditionelle konkurrenter. Minimering af COGS skyldes primært 

besparelser på løn til  sourcing  i  Asien,  som  er  betydelig  lavere  end  i  Europa.  Inditex’  øgede  kompleksitet  i  

design- og produktionsprocessen øger ligeledes COGS. At H&M opererer med adskillige lokale 

distributionscentre betyder desuden, at produkterne kan gå direkte fra leverandørerne ud til de enkelte 

markeder og ikke, som   i   Inditex’   model,   skal   forbi   hovedkontoret   i   Spanien.   Det   er   med   til   at   holde  

distributionsomkostningerne nede. Hvor H&M fokuserer på omkostninger, lægger Inditex vægt på 

produkternes fart gennem værdikæden og en stram kontrol af de enkelte led således, at salget af varer til fuld 

pris optimeres. Som det fremgår af pris-tjekket (afsnit 3.2.5), der er foretaget på baggrund af ikke nedsatte 

varer, opererer Inditex på et højere prispunkt end H&M. I kombination med høj fokus på andelen af nedsatte 

varer, har det stor betydning for salget og dets stabilitet. H&M anvender løbende rabatter i løbet af sæsonen, 

mens Inditex begrænser udsalget til slutningen af hver sæson for   at   få   plads   på   lageret.   Inditex’  

værdikædemodel  betyder  ligeledes  mindre  ”fashion  risk”,  altså  risikoen  ved  at  misse  modens  tendenser,  på  

grund af kortere lead-time på 10-15 dage, hvilket medfører lavere volatilitet i priserne (og dermed alt andet 

lige også i ROIC) (Bagaria, 2014). Ligeledes bidrager multibrand-strategien til stabilitet, ligesom 

Figur 29: Værdikædeanalyse – hm.com vs. zara.com, asos.com og zalando.com 

 
Kilde: Selskabernes hjemmesider og årsrapporter samt egen tilvirkning. *H&M angiver ikke selv antal m2, men tallet er baseret på estimater 
af Leeman, 2010. **Virksomhederne giver ikke selv de præcise tal for dette, men de er baseret på Caro og Martinez-de-Albéniz, 2014, s. 5. 
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valutarisikoen ved at source mindre i USD end H&M bliver mindre. Inditex er længere med udrulning af 

multibrand-strategien - et område som udgør et potentiale for H&M fremadrettet. 

 
Primarks værdikædemodels vigtigste fokus er at kunne sælge varer til den laveste pris og sikre en høj 

omsætningshastighed. Det gøres især ved en simplificering af værdikæden. Primark producerer store 

volumener ved brug af en lean-tankegang, hvor man bl.a. sikrer optimal udnyttelse af fabrikskapacitet ved at 

producere off-season. Produkterne er primært basisvarer, og der bruges ikke penge på markedsføring. 

Lageret er ligeledes begrænset, og varer, som er udsolgt, kommer typisk ikke igen, dermed spares 

omkostningerne på logistik og lagerstyring. Besparelserne kan således gives videre til kunderne i form af 

lave priser. De lave priser og store butikker skal sikre en høj omsætningshastighed. Primarks model bevirker, 

at online profitabilitet bliver sværere, da marginerne ikke er høje nok til at kunne indregne omkostninger til 

bl.a. fragt.  

 

ASOS differentierer sig ved at tilbyde et stort varesortiment i forskellige prisklasser samt gennem teknologi 

og service, som tilsammen gør den online-shopping-oplevelse unik. De udnytter deres online-platform til at 

skabe interaktion med kunden, og herigennem følge med i trendudvikling for at kunne få deres egne fast 

fashion produkter hurtigt gennem værdikæden og ud til forbrugerne. Online forretningsmodellen giver 

besparelser på omkostninger som husleje. Derimod er investeringer i IT og effektiv infrastruktur, 

omkostninger som sammen med fragtudgifter kan sætte online spilleres marginer under pres. 

3.3.1 Konklusion på værdikædeanalysen 
En analyse af de fire fast fashion virksomheders værdikæde viser, at H&Ms fordele i værdikæden er et 

omkostningsfokus, der bl.a. betyder lavere COGS end eksempelvis Inditex. For H&M er både pris og design 

i fokus. For Inditex er fart gennem værdikæden og streng kontrol den primære konkurrenceparameter, 

hvilket betyder større stabilitet i ROIC. Primark konkurrerer udelukkende på pris, mens ASOS er udpræget 

trend-follower og benytter sig af teknologi, multibrands og god service. Konklusionerne vil blive 

understøttet i den finansielle analyse, kapitel 4.1. 

3.4 Konklusion på den strategiske analyse 
Den strategiske analyse viser, at der både er en række omverdensfaktorer, faktorer inden for branchen og i 

værdikæden, som vil påvirke H&Ms fremtidige udvikling. Analysens konklusioner er opsummeret i 

nedenstående figur 30. 
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Figur 30: Konklusion på den strategiske analyse 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

4 FINANSIEL ANALYSE 
Den finansielle analyse har til formål at belyse H&Ms økonomiske udvikling og nuværende finansielle 

situation. Hensigten er at analysere H&Ms evne til at skabe afkast på den investerede kapital (ROIC), som 

udtrykker virksomhedens kernedrift, samt identificere væsentlige trends, der har betydning for 

værdiansættelsens value-drivere. I den forbindelse er H&Ms regnskaber i perioden 1996-2014 reformuleret 

således, at finansielle poster udskilles fra driftsrelaterede poster. Valg og antagelser i relation til 

reformulering er begrundede i bilag 7.  

4.1 Rentabilitetsanalyse 
Som det fremgår af den udvidede DuPont model, vist i figur 2, er ROIC26 det overordnede driftsrelaterede 

nøgletal. De vægtede kapitalomkostninger (WACC) udtrykker den finansielle side. Forskellen mellem de to 

udtrykker det overnormale afkast (EVA). ROIC analyseres i første del af analysen, mens nøgletallet derefter 

dekomponeres for at identificere, hvor i driften at afkastet skabes, og hvad der ligger bag den historiske 

trend. Analysen af egenkapitalforrentningen (ROE) har til formål at undersøge H&Ms kapitalstrukturs 

påvirkning på værdiskabelsen. 

4.1.1 Afkast på den investerede kapital 
H&M har i perioden 1996-2014 leveret en ROIC (efter skat) på mellem 47,0% og 126,7%. Fra 2000-07 

præsterede H&M en stigende trend i ROIC, der toppede i 2007 på 126,7%. De følgende syv år var præget af 

en negativ udvikling. ROIC er i 2014 62,0%, hvilket kun er en smule over niveauet fra 2001. Årsagerne 

hertil analyseres i de efterfølgende afsnit. 

                                                      
26 Se fomelsamling, formel 3   
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Figur 31: H&M – historisk udvikling i ROIC (1996-2014) 

 
Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning. 

 

ROIC inkl. goodwill måler virksomhedens evne til at forrente investorernes kapital, og dermed om der er 

skabt overnormalt afkast (EVA), når opkøb og/eller frasalg tages i betragtning. Korrigeret for goodwill viser 

ROIC afkastet på den underliggende drift uden indflydelse fra opkøb og frasalg, hvilket i højere grad gør 

nøgletallet brugbart til sammenligning på tværs af virksomheder samt trendanalyse (Koller et al, 2010, s. 

143). For H&M har goodwill-korrektionen en mindre påvirkning på ROIC, da regnskabet kun indeholder en 

beskeden goodwill, som er relateret til opkøbet af FaBric Scandinavien.  

Figur 32: Goodwill korrektion – ROIC effekt 

 
Kilde: Koller et al, 2010, og egen tilvirkning. 

 

Sammenholdt med en estimeret historisk WACC på 7,6%, se afsnit 6.1.1, har H&M i samtlige år i perioden 

1995-2014 skabt positiv EVA. Siden 2007 har EVA hvert år oversteget SEK 12 mia. Grundet en negativ 

udvikling i ROIC siden 2007 er EVA faldet fra 119,1% af den investerede kapital til 54,5% i 2014. EVA er 

et vigtigt nøgletal, da det kombinerer driften og finansieringssiden, i form af de vægtede 

kapitalomkostninger, med virksomhedens størrelse i ét absolut performancemål. Virksomheder har tendens 

til at fokusere på enten omsætningsvækst, indtjeningsvækst eller ROIC. Fokus på omsætnings- eller 

indtjeningsvækst alene kan destruere værdi, hvis afkastet på den investerede kapital bliver udvandet. På 

samme måde kan en høj ROIC på baggrund af en lav kapitalbase betyde, at virksomheden har misset nogle 

investeringsmuligheder (Koller et al, 2010, s. 166). EVA tager højde for, at der fra aktionærernes perspektiv 

kun skabes værdi, hvis ROIC > WACC. En ændring i markedsværdien vil kun være lig EVA, hvis der over 

perioden ikke er sket nogen ændringer i forventningerne til selskabet, samt at WACC har været konstant. I 
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praksis er WACC ikke konstant, men af simplificeringsårsager og i henhold til Petersen og Plenborg (2012) 

anvendes en konstant WACC i udregning af den historiske EVA (Petersen & Plenborg, 2012, s. 217).27  

 

Tøjindustrien har nogle strukturelle fordele, som betyder et generelt højt ROIC niveau sammenlignet med 

andre brancher. Koller et al. konkluderer, at industrier, der har indbyggede konkurrencemæssige fordele som 

eksempelvis stærk brandidentificering, generelt har højere ROIC end standard- og råvarebaserede brancher 

(Koller et al, 2010, s. 70). Tøjvirksomhederne har typisk en høj brandværdi, som ikke er aktiveret, men som 

løbende udgiftsføres som marketingomkostninger. Det generelt høje ROIC niveau kan ligeledes forklares 

med, at tøjvirksomhederne har meget lidt investeret kapital i forhold til den indtjening, som kan genereres, 

da der ikke kræves investeringer i store maskiner eller produktionsanlæg. Produktionen outsources typisk til 

eksterne leverandører, og den tungeste post derudover er butiksejendomme. Her benytter virksomheder som 

H&M sig i høj grad af operationel leasing som finansieringsform. I det efterfølgende afsnit 4.1.1.1 vil der 

blive korrigeret for leasing for at undersøge det underliggende afkast.  

 

H&M har formået at positionere sig (sammen med Primark) som den billigste på fast fashion markedet. 

H&Ms konkurrencemæssige fordele skal først og fremmest findes i deres stordriftsfordele i bl.a. indkøb og 

marketing, mens deres stramme omkostnings- og kapitalstyring, som det fremgår af værdikædeanalysen, 

også giver en række fordele i form af effektiv produktion og minimering af omkostningerne. H&Ms skala 

betyder en større forhandlingskraft over for leverandører. H&M er desuden attraktiv at få ind i eksempelvis 

shoppingcentre, da kæden tiltrækker et stort flow af kunder. Det øger virksomhedens forhandlingskraft, når 

der skal forhandles lejekontrakter. Det kan være nogle af forklaringerne på H&Ms historisk høje ROIC.  

 

En tværsnitsanalyse af branchen kræver sammenlignelighed mellem virksomhederne. Der skal eksempelvis 

tages højde for forskelle i regnskabsprincipper, operationel risiko, skattesats og goodwill. I figur 33 

sammenlignes H&M og Inditex efter skat, da begge selskabers store geografiske spredning blandt lande med 

forskellig skat betyder, at den effektive skattesats ligger tæt på hinanden. Nøgletallene vil derfor i de 

følgende afsnit også kun blive behandlet på efter-skat basis. Inditex og H&M vurderes, jf. den strategiske 

analyse, at være sammenlignelige på operationel risiko. Inditex har desuden betydeligt mere goodwill end 

H&M, hvorfor der også korrigeres for det. Figur 33 viser, at H&M ekskl. goodwill historisk har haft et 

højere ROIC niveau end Inditex. H&Ms ROIC er dog faldet fra 130,1% i 2007 til 68,4% i 2014, mens 

Inditex i samme periode har formået at holde ROIC på et stabilt niveau (-4 procentpoint fra 2007-14). 

Udviklingen   for   de   to   selskabers   ROIC   viser   også,   som   værdikædeanalysen   konkluderede,   at   Inditex’  

forretningsmodel betyder større stabilitet i indtjeningen end H&M.  

                                                      
27 Koller et al (2010) argumenterer for anvendelsen af en variabel historisk WACC. Da det giver stor usikkerhed at estimere en ex ante risikopræmie historisk, har jeg valgt 
at anvende den konstante WACC, som også anvendes i værdiansættelsen. Se afsnit 6.1.1 om WACC. 
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En sammenligning med Primark begrænses af manglende regnskabsoplysninger om investeret kapital. 

Primark har dog en højere omsætning pr. m2 end estimeret for H&M.28 Det kan indikere, at Primark har en 

bedre omsætningshastighed på den investerede kapital end H&M. Primark har dog en lavere EBIT margin. 

ROIC behøver ikke lide under en lav margin, hvis aktivernes omsætningshastighed er høj, hvorfor der ikke 

kan siges noget endeligt om ROIC niveauet i Primark sammenlignet med H&M.  

Figur 33: Ujusteret ROIC (ekskl. Goodwill) – H&M 
vs. Inditex 

 
Kilde: Årsrapporter og egen tilvirkning. 

4.1.1.1 Leasing 
H&M benytter operationel leasing som den primære finansiering af butiksejendomme. Operationel leasing 

betyder i regnskabsmæssig forstand, at omkostningerne til leasingbetalinger udgiftsføres i resultatopgørelsen 

som en driftsrelateret omkostning (Petersen & Plenborg, 2012, s. 423). Der er altså ingen finansielle 

omkostninger og ingen balanceeffekt (med undtagelse af den kontante betaling, som reducerer 

virksomhedens kontantbeholdning). Hvis operationel leasing ikke kapitaliseres på balancen, men føres over 

resultatopgørelsen, betyder det generelt 1) lavere driftsresultat, 2) undervurdering af virksomhedens gæld og 

3) højere afkast på den investerede kapital (Damodaran, 1999, s. 8). Det vil fremgå af justeringen af H&Ms 

regnskab.  

 

Den internationale og amerikanske institution for regnskabsstandarder, IASB29 og FASB30, har efter kritik af 

de eksisterende regler samarbejdet om en ændring af regnskabsstandarderne IFRS og U.S. GAAP i relation 

til indregning af leasing. Ændringsforslaget går ud på at opgive sondringen mellem operationel og finansiel 

leasing, således at alle leasingaftaler over 12 mdr. skal indregnes på balancen. Formålet er at øge 

gennemsigtigheden af virksomhedernes brug af leasing samt gøre det enklere at sammenligne på tværs af 

organisationer (FASB, 2015). For leasingtager af ejendomme betyder  det,  at  1)  der  skal  indregnes  et  ”right-

of-use”  aktiv  og  en  leasingforpligtelse på balancen, som opgøres til nutidsværdien af leasingbetalingerne og 

2) at der i resultatopgørelsen skal udgiftsføres en leasingomkostning bestående af afskrivninger på  ”right-of-

                                                      
28 Primark oms. pr. kvm: SEK 67.700. H&M: SEK 33.174 (baseret på en gns. butiksstørrelse på 1.300 m2) (2014 tal) 
29 The International Accounting Standards Board 
30 Financial Accounting Standards Board 
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use”  aktivet,  afskrevet  lineært  over  levetiden, samt renteomkostninger fra leasingforpligtelsen (FASB, 2013, 

s. 2-3). Parternes diskussion af en fælles ændring, der begyndte tilbage i 2006, er efter offentliggørelse af et 

revideret forslag gået ind i en afsluttende fase. IASB forventer, at de nye leasingstandarder får effekt fra 1. 

januar 2018 (IFRS, 2014). Ændring i indregning af leasing vil få stor betydning for H&M og de fleste øvrige 

tøjvirksomheders ROIC. For at få en ide om hvordan ROIC vil se ud, hvis ejendommene blev indregnet i 

overensstemmelse med de foreslåede ændringer i IFRS, har jeg foretaget en leasing korrektion. Effekten på 

virksomhedens ROIC på henholdsvis resultatopgørelse, balance og ROIC ser således ud:  

Figur 34: Leasing korrektion – ROIC effekt 

 
Kilde: Damodaran, 1999, Petersen & Plenborg, 2012, FASB, 2013, og egen tilvirkning. 

 
I ændringsforslaget foreligger der ikke konkrete oplysninger om, hvordan kapitaliseringen af de fremtidige 

leasingbetalinger skal foregå. Koller et al (2010) nævner fire metoder til at finde den kapitaliserede værdi af 

det leasede aktiv. Den første og anbefalede metode anvender næste års leasingbetaling, lånerenten på sikret 

gæld (da der typisk tages pant i ejendommen) og aktivets levetid ud fra formlen præsenteret i formel 13. 

Tankegangen er, at leasinggiver skal kompenseres for finansieringsomkostningerne (lånerenten) og 

periodens afskrivninger på aktivet (Koller et al., 2010, s. 583). I metode 2) og 3) ses leasingbetalingerne som 

en uendelig annuitet eller som et begrænset cashflow, der opgøres som de i regnskabet opgjorte 

minimumsforpligtelser, begge med lånerenten som den relevante rente. Den fjerde metode er at bruge en 

standard kapitaliseringsfaktor på 8, som ganges på den årlige leasingforpligtelse (Koller et al, 2010, s. 583). 

De fire metoder er anvendt, og den kapitaliserede værdi for H&Ms leasing i 2014 samt konsekvenserne for 

selskabets gearing er vist i figur 35. Yderligere mellemregninger er vist i bilag 8. Leasingkorrektionen har, 

som det fremgår af figuren, ingen betydning for egenkapitalens værdi, da ændringen udelukkende er 

regnskabsteknisk. 

 

Den uendelige annuitet vurderes at overvurdere aktivets værdi, da dets levetid anses som uendelig, mens 

anvendelse af minimumsforpligtelserne undervurderer værdien, da metoden ignorerer den residuale værdi af 

aktivet, når det tilbageleveres (Koller et al, 2010, s. 583). Det fremgår ligeledes af figur 35 at Net 

debt/EBITDAR efter korrektionen udregnes til henholdsvis 1,1x og 7,7x. Metoderne 1) og 4) giver samme 

NPV af leasing, forudsat samme antagelser om lånerente og levetid. En kapitaliseringsfaktor på 8, som ses 

anvendt i praksis, bygger på antagelser om en rente på 6% og en levetid på 15 år. Man bør være opmærksom 

på, at disse standardiserede antagelser ikke gælder i alle sammenhænge og kan lede til et fejlagtigt 
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værdiestimat (Koller et al, 2010, s. 584). På baggrund af argumenterne fremført i næste afsnit mener jeg, at 

man i H&Ms tilfælde bør lægge andre antagelser om lånerente og levetid til grund for udregningen. Derfor 

vurderes 1) at være den bedste metode til estimering af den kapitaliserede værdi af leasing. Man bør dog 

være opmærksom på, at metoden giver en Net debt/EBITDAR på 5,8x, hvilket er en høj gearing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg antager en lånerente på 4,5% på baggrund af en risikofri rente på 3,3% og en kredit-spread på 1,2%, 

hvilket fremgår af figur 37. Jeg tager desuden udgangspunkt i udvalgte ejendomsselskaber til estimering af 

ejendommenes levetid og dermed afskrivningsperioden. Det fremgår af ejendomsselskabernes regnskab (tal 

vist i bilag 8), at de anvender en estimeret levetid for deres ejendomme på mellem 10 og 100 år. På baggrund 

af det vurderes 50 år som en realistisk afskrivningsperiode for H&Ms butiksejendomme. Dermed kan den 

kapitaliserede værdi af H&Ms leasingforpligtelse, de årlige afskrivninger og renteomkostninger for 2014 

findes på følgende måde:  

        𝑁𝑃𝑉(𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔) =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑘 + 1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡  𝑙𝑖𝑓𝑒

  =     
19.133  31

3,4%+ 1
50

= 𝑆𝐸𝐾  295.457  𝑚𝑖𝑜.                    [𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟏𝟑]   

𝐸𝑠𝑡. 𝑎𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 = ( )
.       (å ) = . = 𝑆𝐸𝐾  5.909  𝑚𝑖𝑜.  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜𝑚𝑘 = 𝐿𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔  𝑜𝑚𝑘. −  𝐸𝑠𝑡. 𝑎𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 = 17.176 − 5.909 = 𝑆𝐸𝐾  11.267  𝑚𝑖𝑜.  

 

Det fremgår af figur 36, at korrigeret for leasing har H&M i perioden 2007-14 forrentet den investerede 

kapital mellem 11,4% og 8,3% årligt, hvilket er betydeligt mindre end før korrektionen. 

 

 

 

 

                                                      
31 Leasingbetalingen for 2015 er estimeret til at vokse med nye butikker.  

Figur 35: 4 metoder til kapitalisering af leasing 

 
Kilde: Koller et al, 2010, og egen tilvirkning. Nettorentebærende gæld (efter korrektion) = nettorentebærende aktiver (før 
korrektion) – NPV(leasing). EBITDAR = EBITDA + årets leasingomk. 
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Da aktiveringer af leasing er en regnskabsteknisk manøvre, har korrektionen ingen betydning for hverken de 

frie cashflows to equity eller egenkapitalomkostningen og dermed værdien af egenkapitalen. Desuden er 

lånerenten efter skat (herunder risikofri rente,  spread  og  skattesats)  også  upåvirket,  da  bankerne  ”godt  ved”,  

at H&M har leasingforpligtelser (Damodaran, 1999, s. 18). I udregningen af WACC er vægtene det eneste 

forandrede, da virksomheden går fra at have nettorentebærende aktiver til nettorentebærende gæld (Koller et 

al, 2010, s. 577). Se figur 37. Selskabets ”target”  gælds- og egenkapitalandel udregnes som: 

𝐺æ𝑙𝑑𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 =
𝑀𝑉(𝑁𝐼𝐵𝐷)

𝑀𝑉(𝑁𝐼𝐵𝐷) +𝑀𝑉(𝐸)
=

279.215
279.215 + 538.942

= 34,1% 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 = 1 − 𝑔æ𝑙𝑑𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 = 1 − 34,1% = 65,9% 

Den leasingjusterede WACC kan dermed findes som:  

𝐿𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡  𝑊𝐴𝐶𝐶 = 65,9% ∗ 7,4%+ 34,1% ∗ 3,4% = 6,1%                                             [𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟓] 

WACC falder altså fra 7,6% før leasingkorrektionen til 6,1%, da selskabet efter aktivering af leasing har 

nettorentebærende gæld. Se alle variablene i WACC-udregningen i nedenstående tabel. 

Figur 37: H&M - Udregning af leasing korrigeret WACC 

 
Kilde: Damodaran, 1999, ECB, BoA ML Bloomberg og egen tilvirkning. *Spread’et  er  risikopræmien  på  gælden,  
som dækker konkursrisiko og administration og afhænger af virksomhedens credit rating. BoA ML Euro 
Corporates, Non-financial Spread Index fastlægger det gennemsnitlige spread til at have været 1,22% i perioden 
2000-14, hvorfor dette anvendes, da H&M ikke har nogen credit rating. 

Figur 36: H&M - Leasing korrigeret ROIC (2007-14) 

 
Kilde: H&M årsrapporter, Bloomberg databse og egen tilvirkning. 
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Trenden viser på samme måde som før korrektionen, at ROIC de seneste fire år har været nedadgående, se 

figur 38. Den underliggende EVA viser, at der er skabt positive overnormale afkast i samtlige år i perioden 

2000-14 med undtagelse af i 2000, se figur 39. I 2014 var EVA nede på 2,6% af den investerede kapital 

sammenlignet med 5,3% i 2010 (vs. et fald fra 87,4% til 54,5% i ujusteret EVA).  

 

Da indregning af leasing ikke har indflydelse på den underliggende drift, har korrektionen til formål at øge 

gennemsigtigheden af størrelsesforholdet i afkastet på den investerede kapital og at kunne sammenligne med 

konkurrenter. I modsætning til før leasingkorrektionen er H&Ms ROIC nu ikke på et højere niveau end 

Inditex’, se figur 40. Fra 2011-14 har Inditex’ underliggende ROIC været højere end H&Ms. Inditex har 

korrigeret for leasing vist en positiv udvikling siden 2009, mens udviklingen for H&M siden 2010 har været 

faldende. H&Ms ujusterede ROIC er altså positivt biased på grund af en høj andel af operationel leasing i 

forhold til Inditex.  

Figur 40: H&M vs. Inditex – ROIC (korr. for 
leasing, ekskl. goodwill) 

 
Kilde: Årsrapporter og egen tilvirkning. 

 

Hvis regnskabsstandarderne ændres, får det som vist omfattende effekt for en lang række virksomheder. Da 

korrektionen dog udelukkende er regnskabsteknisk, er der ingen effekt på værdiansættelsen af egenkapitalen. 

Figur 38: H&M – Ujusteret ROIC vs. Leasing korrigeret 
ROIC (2000-14) 

 Figur 39: H&M – ROIC og WACC korr. for 
leasing (2000-14) 

 

 

 
Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning. Perioden starter i 2000, da det er her 
H&M begynder at opgive årlige leasingbetalinger. 

 Kilde: H&M årsrapporter  og egen tilvirkning. 
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En stigning i nettorentebærende gæld som følge af indregning af operationel leasing på balancen bliver 

opvejet af en tilsvarende større enterprise value som bl.a. er en konsekvens af en lavere WACC (Damodaran, 

1999, s. 18). Dette vil af pladshensyn blive behandlet yderligere i perspektiveringen, kapitel 9. Man vil 

derimod se en påvirkning på EV-baserede multipler, hvorimod egenkapitalbaserede multipler som P/E ikke 

vil være påvirket af behandlingen af leasing (Damodaran, 1999, s. 22).  

4.1.2 Dekomponering af ROIC 
Formålet med dekomponering af ROIC er at belyse årsagen til den historiske udvikling, herunder den 

negative trend, som har været dominerende siden 2007. Overblikket over H&Ms ROIC og de underliggende 

overskudsgrader og omsætningshastigheder (videre kaldet OH) for den investerede kapital er illustreret 

nedenfor i figur 41, 42 og 43. Goodwill korrektionen giver en meget lille effekt, når der korrigeres for 

leasing, hvorfor ROIC (korr. for leasing inkl. goodwill) ikke er vist.  

 

Den overordnede trend i ROIC viser en nedadgående udvikling fra 2007-14 efter en 10-årig periode med en 

positiv udvikling. Fra 2007 til 2010 betød fald i OH på den investerede kapital, at ROIC faldt på trods af en 

fortsat positiv udvikling i NOPAT-margin. En negativ trend i både OH og NOPAT-margin frem til 2013 

pressede ROIC (ekskl. goodwill) ned på 66,1% (vs. 130,1% i 2007) . For 2014 ses en forbedret OH på den 

investerede kapital at have fået ROIC (ekskl. goodwill) til at stige til 68,4% på trods af fald i NOPAT-

margin. Den øgede priskonkurrence fra nye konkurrenter på markedet presser H&Ms marginer, og dermed 

bliver OH på den investerede kapital mere afgørende for at opretholde en tilfredsstillende ROIC. I de 

følgende afsnit vil NOPAT-margin og OH blive dekomponeret for at få yderligere indsigt i baggrunden for 

faldet i ROIC fra 2007-14. 

 

Korrigeret for leasing har både faldende OH på den investerede kapital og NOPAT-margin fra 2010-2013 

resulteret i en negativ udvikling i ROIC, mens OH i 2014 er steget fra 0,44 til 0,47.  

Figur 41: H&M – dekomponering af ROIC (inkl. 
goodwill) 

 Figur 42: H&M – dekomponering af ROIC 
(ekskl. goodwill) 

 

 

 
Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning. Perioden starter i 2000, da det er her 
H&M begynder at opgive årlige leasingbetalinger. 

 Kilde: H&M årsrapporter  og egen tilvirkning. 
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Figur 43: H&M – dekomponering af ROIC (korr. for 
leasing ekskl. goodwill) 

 
 Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning. 

4.1.2.1 NOPAT-margin 
NOPAT-margin udtrykker hvor effektivt virksomheden konverterer omsætning til indtjening. H&M 

forbedrede i perioden 2000-07 NOPAT-margin kontinuerligt fra 7,9% til 16,6%. Fra 2007-14 faldt NOPAT-

margin 4 procentpoint. Man skal 10 år tilbage for at finde en NOPAT-margin på samme niveau som i 2014, 

se figur 44.  

Figur 44: H&M – NOPAT-margin (1995-2014) 

 
Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning. 

 

NOPAT-margin i perioden 2007-14 dekomponeres i COGS, salgsomkostninger, administrative 

omkostninger, afskrivninger og skat og vises i figur 45 og 46 i % af omsætningen og som indeksering i bilag 

9. Samtlige omkostninger med undtagelse af COGS og skat er steget mere end omsætningen i perioden 

1997-2014.  

 

Fra 1997 til 2010 formåede H&M at nedbringe COGS i % af omsætningen fra 49% til 37%, hvilket kan være 

et resultat af den store fokus på omkostninger gennem værdikæden samt en øget volumen i forretningen. 

COGS steg til 41% af omsætningen i 2014. De stigende COGS er, jf. den strategiske analyse, et resultat af 

pres på inputomkostningerne, herunder volatile fragtrater, boom i bomuldspriser i 2010, men især en stigning 

i lønninger i de producerende lande samt en negativ valutaeffekt som følge af stigning i EUR/USD. De 
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stigende COGS i forhold til salget understreger desuden, at H&M ikke umiddelbart kan sende stigende 

inputomkostninger videre til kunden på grund af intens konkurrence på markedet. Salgsomkostningernes 

andel, der primært består af lønomkostninger, er ligeledes steget med fire procentpoint over perioden, 

ligesom administrative omkostningers andel bidrager med en negativ påvirkning på NOPAT-margin på ét 

procentpoint over perioden. Stigende konkurrence kan betyde, at H&M er nødt til at bruge mere på 

markedsføring og tilbyde kunderne bedre service, dvs. have mere personale i forretningerne for at holde 

omsætningen. Opbygning af e-commerce samt åbning af mange nye butikker giver ligeledes øgede salgs- og 

administrationsomkostninger i forhold til omsætningen. En lavere skatteprocent redder NOPAT-margin fra 

den fulde effekt af de øgede driftsomkostninger. 

 

En forklaring på omkostningernes øgede andel af omsætningen kan også findes på omsætningssiden. 

Omsætningen har været presset af en svag markedsvækst på kernemarkeder samt en øget konkurrence fra 

nye spillere som Primark, Fast Retailing og pure-play online-konkurrenter. At H&M bliver presset fra 

billigere spillere kan betyde, at H&M må sænke priserne (eller i hvert fald have mindre prisstigninger).  

4.1.2.2 OH på den investerede kapital 
OH på den investerede kapital udtrykker virksomhedens evne til at styre den investerede kapital. En høj OH 

på den investerede kapital er alt andet lige godt, da det betyder, at den investerede kapital hurtigere 

konverteres til omsætning. OH på den investerede kapital er i figur 47 og 48 dekomponeret i OH på 

anlægsaktiverne og på arbejdskapitalen, hvorefter disse er yderligere nedbrudt. Anlægsaktiverne er 

korrigeret for goodwill, da formålet er at analysere afkastet på den underliggende drift uden indflydelse fra 

opkøb.  

 

I perioden 2007-14 er både anlægsaktivernes og arbejdskapitalens OH faldet. Det fremgår af figur 47, at OH 

på den investerede kapital er højt korreleret med OH på anlægsaktiverne, da anlægsaktiver i gennemsnit har 

udgjort 79% af den investerede kapital (1996-2014). I perioden 2002-07 var den investerede kapitals OH 

Figur 45: H&M – COGS og salgsomk. i % af oms. (1997-
2014) 

 Figur 46: H&M – adm.omk., afskrivninger og 
skat i % af oms. (1997-2014) 

 

 

 
Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning.  Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning. 
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drevet af stabilitet i anlægsaktiverne og volatilitet i arbejdskapitalen. Lavere OH på både anlægsaktiverne og 

arbejdskapitalen har fra 2008 til 2012 påvirket den investerede kapitals OH i negativ retning. I 2012-14 har 

en stabilisering i anlægsaktiverne og en forbedring i arbejdskapitalen i forhold til omsætningen betydet, at 

H&Ms OH på investeret kapital har stabiliseret sig. Graferne indikerer, at anlægsaktivernes OH er faldet til 

et niveau, som er lavere end det historiske, mens arbejdskapitalen ser ud til at være på linje med det 

historiske niveau. H&M er altså blevet mere kapitalintensiv i perioden. 

 

Nedbrydningen af anlægsaktivernes OH i figur 49 viser, at H&M på alle poster har haft problemer med at 

omsætte den investerede kapital til omsætning. Forklaringen på faldet i de materielle aktivers OH kan være, 

at vækst på nye markeder og e-commerce betyder nye store investeringer i faciliteter og udstyr til nye 

butikker og lager. Betydeligt fald i de immaterielle aktivers OH kan forklares med store IT-investeringer i 

forbindelse med e-commerce.  

Figur 49: H&M – dekomponering af OH på anlægsaktiver (2007-14) 

 
Kilde: Årsrapporter og egen tilvirkning. 

 

Det ses af figur 50, at det meste af omsætningsvæksten siden 2007 er skabt ved at åbne nye butikker og ikke 

organisk vækst (like-for-like). Det implicitte LFL salg for 2014 er bedre end de foregående tre år, hvilket 

tyder på, at e-commerce- og butiksinvesteringerne ser ud til at materialisere sig i en stærkere organisk vækst. 

En stigning i LFL salget går stort set direkte på bundlinjen, mens new store salg kræver nye butikker og 

(Omsætningshastighed) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Intangible assets 294,5 53,5 60,6 90,6 106,3 77,5 56,5 51,1
Net property, plant and equipment 8,4 7,1 6,8 7,0 6,3 6,3 5,8 5,6
Long-term receivables 309,7 186,0 184,0 209,4 180,9 192,4 195,1 213,6
Deferred tax receivables 88,7 68,2 81,4 101,9 89,1 74,4 94,0 67,7
Total fixed assets 7,5 6,2 6,1 6,4 5,7 5,6 5,3 5,1

Figur 47: H&M – OH på anlægsaktiver (1996-2014)  Figur 48: H&M – OH på arbejdskapitalen (1996-
2014) 

 

 

 

Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning.  Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning. NB! Indeholder ingen 
skatteforpligtelser, selvom de kategoriseres som driftspost, da formålet er 
at vise udviklingen i den underliggende drift. 
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dermed øgede investeringer, mere personale samt flere administrations- og markedsføringsomkostninger. 

Stærkere LFL salg vil derfor have positiv betydning for OH (og NOPAT-margin) og dermed på ROIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OH på lageret er særlig vigtig for fast fashion virksomheder, da det er vigtigt at få varerne hurtigt ud i 

butikkerne til de rigtige kunder, så man undgår at sælge til nedsatte priser. H&M har fra 2007-14 været 

længere tid om at omsætte varelageret, se figur 51. Øget konkurrence og svag markedsvækst ses som de 

primære forklaringer på det. 2014 var første år siden 2008, at lagerets OH steg. Stigningen i 

arbejdskapitalens OH i 2008 skyldes opkøb. Over hele perioden er OH på arbejdskapitalen faldet, selvom 

2013 og 2014 kunne indikere en stabilisering.  

4.1.2.3  H&M vs. Inditex 
I modsætning til H&M har Inditex formået at forbedre NOPAT-margin fra 2007-14, se figur 52. På grund af 

forskelle i klassificering af de enkelte regnskabsposter giver en fuld sammenligning af hver enkelt post ikke 

mening. Men indeksering og common-size analyse   af   Inditex’   resultatopgørelse (se bilag 10) afslører, at 

Inditex’ forretningsmodel med mindre brug af asiatisk sourcing og dermed mindre eksponering over for 

lønstigninger og valutapåvirkning har medvirket til, at COGS er faldet fra at udgøre 43,3% af salget i 2007 

til 41,7% i 2014. Ligeledes har Inditex formået at fastholde lønomkostningerne og andre driftsomkostningers 

andel af omsætningen over perioden. En flad lønudvikling i Spanien mod stigende lønninger i Kina 

favoriserer Inditex over for H&M. Det betyder, at Inditex har præsteret en stigning i NOPAT-margin fra 

Figur 50: H&M – Like-for-like og nye butikker (2006-14) 

 
Kilde: H&M  årsrapporter, salgsopdateringer og egen tilvirkning. NB! H&M er fra 
2014 stoppet med at opgive LFL salg, dermed er 2014 udregnet som residualen ml. 
total vækst og nye butikker.  

Figur 51: H&M – dekomponering af OH på arbejdskapitalen (2007-14) 

 
Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning.  

(Omsætningshastighed) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stock-in-trade (inventories) 9,8 10,4 9,9 9,4 8,0 7,9 7,7 7,8
Total current receivables 37,1 21,4 26,6 23,7 22,8 24,8 24,4 22,8
Accounts payable 31,6 24,2 27,7 27,4 25,5 28,5 26,4 27,4
Other current liabilities 18,2 12,8 14,5 14,3 12,8 12,4 11,0 11,1
Working capital 23,9 43,3 29,8 23,9 19,2 19,9 24,0 21,9
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13,4% i 2007 til 13,7% i 2014. 2011 var ligeledes første gang i analyseperioden, at Inditex outperformede 

H&Ms NOPAT-margin. Det højere prispunkt, som Inditex opererer på, gør virksomheden mindre eksponeret 

over for de nye konkurrenter end H&M, hvilket også kan være en forklaring på mindre pres på 

omsætning/omkostningsforholdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inditex har historisk haft en lavere OH på den investerede kapital end H&M, se figur 54. Inditex har dog haft 

større stabilitet i OH i perioden 2002-14, hvilket især er drevet af stabilitet i anlægsaktivernes og lagerets 

OH. Fra 2007 til 2014, hvor H&Ms OH på varelageret faldt fra 9,8 til 7,8, formåede Inditex at skabe en 

forbedring fra 8,7 til 9,7 jf. figur 55. Det understreger også den større stabilitet i virksomhedens 

driftsnøgletal,  som  er  en  konsekvens  af  Inditex’  forretningsmodel.  

4.1.2.4  Konklusion på driftsaktivitetens rentabilitet  
H&Ms overordnede rentabilitet på kernedriftsaktiviteten målt ved ROIC har i perioden 1995-2014 ligget på 

et højt niveau sammenlignet med WACC, og der er skabt positive merafkast i samtlige år. Indregning af en 

betydelig andel af operationel leasing giver ROIC en positiv bias. Indførelsen af ny lovgivning på området 

vil få H&Ms ROIC-nøgletal til at falde væsentligt. Siden 2007 har H&Ms ROIC haft en negativ trend. Faldet 

i ROIC skal både findes i faldende marginer og faldende OH på den investerede kapital. NOPAT-margin er 

især presset af stigning i COGS og lønomkostninger, mens faldende OH på materielle aktiver og lageret har 

Figur 52: H&M vs. Inditex – NOPAT-margin (2001-14) 

 
Kilde: Årsrapporter og egen tilvirkning. 

Figur 54: H&M vs. Inditex – OH på inv. kapital (ekskl. 
goodwill) 

 Figur 55: Inditex – dekomponering af OH på inv. 
kapital (ekskl. goodwill) 

 

 

 
Kilde: Årsrapporter, og egen tilvirkning.  Kilde: Inditex årsrapporter, og egen tilvirkning. 
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haft stor betydning for en generelt lavere OH på den investerede kapital. En forbedring i LFL-salget i seneste 

regnskabsår og de første måneder af 2015 kan være en indikation på positive effekter af selskabets 

investeringer.  

4.1.3 Egenkapitalforrentningen 
 Hvor den foregående del udelukkende fokuserede på driften, tager ROE både højde for afkastet på driften og 

effekten fra virksomhedens kapitalstruktur. Det er altså ejernes regnskabsmæssige afkast på deres investering 

i selskabet. Så længe forskellen mellem ROIC og lånerenten (spread) er positiv, vil en stigning i den 

finansielle gearing forbedre ROE.32 Desuden øges følsomheden over for ændring i spread desto højere den 

finansielle gearing er, hvilket betyder, at der er øget risiko ved højere gearing (Petersen & Plenborg, 2012, s. 

118.). 

 

H&M har i perioden 1996-2014 haft nettorentebærende aktiver, dvs., at de rentebærende forpligtelser er 

mindre end de rentebærende aktiver. Siden 2002 har H&M ikke haft noget langsigtet gæld. Spread’et har 

kontinuerligt være positivt. I kombination med en ”negativ” gearing betyder det, at kapitalstrukturen har haft 

en negativ effekt på selskabets ROE, hvilket fremgår af figur 56 og 57. Fra 2002 til 2014 er gearingen steget 

fra -0,7 til -0,3, hvilket er historisk højt for H&M. Stigning i gearingen (fald i NRBA/EK) har kompenseret 

for en faldende ROIC, således at ROE fra 1996 til 2014 har været stabil med en positiv trend.  Da der ikke er 

nogle minoriteter i H&M, distribueres al egenkapital til aktionærer i moderselskabet, og derfor kræver ROE 

ingen justering for dette.  

 

ROE kan på samme måde som ROIC benchmarkes imod kapitalomkostningerne. I stedet for WACC 

sammenlignes ROE med ejernes afkastkrav (𝑟 ). Hvis ROE > 𝑟  skabes der værdi til ejerne (residual ind-

komst) (Petersen & Plenborg, 2012, s. 119).33 H&M har skabt positiv residual-indkomst i alle år i perioden 

1996-2014, se figur 58. Residual-indkomsten har vist en positiv trend og har siden 2009 oversteget SEK 10,0 

                                                      
32 Se formelsamling, formel 7 
33 Se formelsamling, formel 10 

Figur 56: H&M – ROE (1996-2014)  Figur 57: H&M – Gearing og NLR (1996-2014) 

 

 

 

Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning.  Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning. 
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mia. årligt. Fra 1996-2014 har residual-indkomsten dog gennemsnitligt været SEK 1,7 mia. lavere end EVA, 

hvilket understreger, at kapitalstrukturen har negativ indflydelse på egenkapitalens forrentning.  

Figur 58: H&M – Residual-indkomst (2000-14)  

 
Kilde: Årsrapporter og egen tilvirkning. 

 

Der findes adskillige teorier omkring kapitalstruktur, og om der findes en optimal kapitalstruktur. De mest 

anerkendte teorier og deres implikationer for selskabets kapitalomkostning er illustreret i figur 59. Det følger 

af Miller & Modiglianis (1958) proposition 1 og 2, at markedsværdien af et selskab er uafhængig af 

kapitalstrukturen, og at forrentningen på egenkapitalen stiger med gearingen. En stigning i ROE vil præcis 

blive opvejet af en højere risiko, og WACC forbliver konstant, hvorfor markedsværdien ligeledes er uændret 

(Miller & Modigliani, 1958, s. 268). Disse konklusioner hviler blandt andet på forudsætningerne om ingen 

skat og ingen konkursomkostninger. M&M kom i 1963 med en korrektion til den oprindelige teori, hvor de 

tog højde for renteskatteskjoldet, der er et resultat af, at renter er fradragsberettigede. Renteskatteskjoldet får 

WACC til at falde med øget gearing (Miller & Modigliani, 1958, s. 434). Minimering af agent-omkostninger 

forstærker ifølge Jensen & Meckling (1976) denne effekt. DeAngelo & Masulis (1980) konkluderer derimod, 

at WACC begynder at stige, når gældsandelen bliver så høj, at virksomhederne reducerer værdien af andre 

fradrag grundet for høje renteomkostninger, og Baxter (1967) skriver om øget risiko for konkurs. Ifølge 

Trade-Off-teorien er værdien af et selskab lig med værdien under fuld egenkapitalfinansiering plus 

nutidsværdien af renteskatteskjoldet minus nutidsværdien af konkursomkostninger (Brealy et al, 2011, s. 

475). Den optimale kapitalstruktur er derfor et trade-off mellem maksimering af renteskatteskjoldet og 

minimering af risikoen for konkurs. 
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Der er således ikke et entydigt svar på, hvad der teoretisk set er H&Ms optimale kapitalstruktur. H&M 

uddyber ikke sit valg af kapitalstruktur men skriver i årsrapporten 2014, at grundet god likviditet og 

cashflow ses der på nuværende tidspunkt intet behov for låntagning (H&M årsrapport, 2014, s. 79). Et 

argument for H&Ms lave gearing kan findes i de store off-balance sheet poster, som er et resultat af den store 

mængde af operationel leasing. Korrigeret for operationel leasing er nettorentebærende gæld i forhold til 

EBITDAR jf. figur 60 vokset fra 4,5x i 2007 til 5,8x i 2014 mod en stigning fra -1,0x til -0,5x uden 

leasingkorrektion. H&M har altså gearet deres forretning i perioden ved at påtage sig en mere operationel 

leasing. Ingen rentebærende gæld giver i det lys god mening for H&M for at fastholde en lav finansiel risiko. 

Inditex, GAP og Fast Retailing er alle eksempler på konkurrenter, som har nettorentebærende aktiver og en 

høj andel af operationel leasing, og det er derfor ikke et unormalt fænomen i branchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 59: Kapitalstrukturteorier – udvalgt litteratur 

 
Kilde: M&M. 1958+1963, Miller, 1977, Jensen & Meckling, 1976, DeAngelo & Masulis, Baxter, 1967, Brealy et al, 2011 og egen tilvirkning. 

Figur 60: H&M – Net debt/EBITDA(R) (2000-14) 

 
Kilde: Årsrapporter og egen tilvirkning. 
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4.1.3.1 Konklusion på egenkapitalforrentningen  
Analysen viser, at H&Ms ROE påvirkes negativt af den nuværende kapitalstruktur. H&M har over perioden 

1996-2014 ikke netto anvendt ekstern finansiering og har dermed haft nettorentebærende aktiver. Der er ikke 

nogen entydige teoretiske konklusioner, som angiver en optimal kapitalstruktur, mens efter korrektion for 

leasing ses virksomheden at have underliggende nettorentebærende gæld. H&Ms umiddelbart lave gearing 

konkluderes derfor primært at være et ønske om at tage højde for den finansielle risiko, der ligger i 

anvendelsen af en høj grad af off-balance sheet finansiering. Til slut er det vigtigt at konkludere, at den 

vedvarende værdi skabes på aktivsiden, og derfor er finansieringen mindre vigtig i forhold til virksomhedens 

samlede værdiskabelse. 

5 BUDGETTERING 
Budgetteringen er en vigtig del af værdiansættelsen af H&M, da det er her virksomhedens fremtidige 

performance estimeres. Konklusioner fra den strategiske og finansielle analyse i kapitel 3 og 4 er grundlag 

for de nødvendige antagelser og budgetforudsætninger i udarbejdelsen af budgettet, hvor de underlæggende 

tal er illustreret i bilag 11. Figur 61 illustrerer, at det er virksomhedens strategiske og operationelle 

forretning, som påvirker de finansielle value-drivers. De finansielle value-drivers skaber således kun værdi i 

sammenhæng med de bagvedliggende strategiske value-drivers.  

Figur 61: Sammenhæng mellem value-driver og virksomhedens værdi 

 
Kilde: Egen tilvirkning.  

 

Der opstilles både et budget for resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse for at komme frem til de 

frie cashflows. I teorien er værdiansættelsen bygget på uendelige pengestrømme, men i praksis opdeles 

budgettet normalt i to perioder: 1) en budgetperiode, hvori de finansielle value-drivers er variable og med 

rimelighed vurderes at kunne estimeres og 2) en terminalperiode, som  reflekterer  ”steady  state”,  hvor  alle  

value-drivers er konstante (Petersen & Plenborg, 2012, s. 177). Jeg tilføjer yderligere en periode imellem 

disse, kaldet  en  ”fadeperiode”,  hvor  antallet  af butikker fades ud – se kommende afsnit 5.2.1.4.  

5.1 Budgetperiode 
Budgetperiodens længde er vigtig, da det er inden for denne ramme, at value-drivers varierer og et eksplicit 

årligt budget skal udarbejdes. Budgetperioden skal være af en længde, så (Koller et al, 2010, s. 188):  

1) Virksomheden  når  ”steady  state”  (dvs.  at  selskabet  vokser  med  en  konstant  rate  ved  at  geninvestere  

en konstant andel af virksomhedens profit, samt at selskabet laver et konstant afkast på både ny og 

eksisterende kapital). 
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2) Virksomhedens vækst kommer ned på et niveau, der er lavere end eller lig med økonomiens samlede 

vækst. 

3) Der tages højde for en økonomisk cyklus. 

4) Virksomhedens markedsforhold, herunder konkurrencesituation, markedsvækst og ekspansions-

planer, tages i betragtning. 

Koller et al (2010) anbefaler en budgetperiode på mellem 10 og 15 år. En kortere budgetperiode kan 

resultere i en undervurderet værdi, da stor vægt vil blive lagt på terminalværdien, mens en for lang periode 

resulterer i høj usikkerhed i budgetforudsætningerne (Koller et al, 2010, s. 188). For H&M anses en 10-årig 

budgetperiode som rimelig. Budgetperioden går således fra 2015-25, mens 2026-2050 er en fadeperiode, 

hvor H&M stadig ses at have vækst i nye butikker. Fra 2051 og fremefter løber terminalperioden.  

5.2 Budgetforudsætninger 
Der budgetteres ud fra en række aggregerede value-drivers, som dekomponeres, hvor det findes nødvendigt 

med yderligere detaljeringsgrad (illustration findes i bilag 12). Det aggregerede niveau er i højere grad 

relevant, når analysen udelukkende bygger på ekstern information, hvorimod en intern værdiansættelse bør 

være baseret på budgettering af samtlige linjeposter (Petersen & Plenborg, 2012, s. 174-75). De fleste 

linjeposter har tæt sammenhæng med omsætningen og udtrykkes derfor i forhold til omsætningen. Det fulde 

budget er illustreret i bilag 11. 

5.2.1 Omsætningsvækst 
H&Ms omsætningsvækst er drevet af bidrag fra eksisterende butikker (like-for-like), nye butikker samt en 

valutaeffekt, som opstår, når salget skal konverteres fra lokal valuta til SEK. Der foretages derfor en separat 

vurdering af de enkelte faktorer, som har betydning for omsætningsvæksten.  

5.2.1.1 Like-for-like 
Like-for-like (LFL) salget påvirkes af de underliggende value-drivers, som blev præsenteret i den strategiske 

analyse, kapitel 3. H&Ms LFL-salg er tæt korreleret med BNP-væksten. For 2015E-19E er udgangspunktet 

for LFL-estimaterne derfor den forventede BNP-vækst (løbende priser). I figur 62 er IMFs estimater for 

H&Ms ti største afsætningsmarkeder præsenteret. Disse markeder udgør næsten 70% af koncernens 

omsætning (H&M årsrapport, 2014, s. 3). Der udregnes et vægtet gennemsnit baseret på H&Ms 

omsætningsfordeling i 2014. Som tidligere skrevet forventes den samlede markedsvækst på det globale 

marked for tøj og fodtøj i de kommende fem år at være lavere end den globale BNP-vækst samt især svage 

vækstforventninger til de europæiske kernemarkeder, hvilket har en negativ effekt på LFL-salget (IMF og 

Euromonitor, 2015 og dec. 2014). LFL estimaterne er desuden i overensstemmelse med en CAGR på 2,4% 

2013-18E, som var den estimerede LFL vækst baseret på Euromonitors estimater, se afsnit 3.1.1 og bilag 3.  
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Som det fremgår af figur 62, forventes LFL at være lavere end BNP, da især negative faktorer ses at påvirke 

H&M inden for perioden. Faktorer, der derudover påvirker LFL-væksten fremadrettet, kan opdeles i positive 

og negative faktorer. 

Positive faktorer: 

x Materialisering af investeringer i online forventes at udgøre en større andel af salget fremadrettet. 

Dog  ikke  udelukkende  ”nyt”  LFL-salg, da nogle kunder vil substituere offline med online salg. 

x Større penetrering af markeder med stort potentiale (Kina og USA på kort sigt samt Latinamerika og 

Afrika på længere sigt). 

x God modtagelse af nye linjer (H&M Sport, H&M Beauty og udvidet skokollektion) (H&M 

årsrapport, 2014, s. 2). 

x H&M er forgangsløber for designsamarbejder og miljøbevidsthed inden for fast fashion. 

Negative faktorer: 

x Forventet markedsvækst under forventet globalt BNP. 

x Svag BNP-vækst på europæiske kernemarkeder. 

x Pres fra nyere (og billigere) konkurrenter som Primark og Uniqlo og online spillere som ASOS og 

Zalando. 

x Høj rivalisering på markedet (lav markedsandel men mange spillere). 

Over den femårige periode fra 2015E-2019E forventes de negative faktorer at dominere, men forskellen 

mellem LFL-vækst og væksten i BNP-vækst holdes på et konstant niveau.  

5.2.1.2 Valuta 
På omsætningssiden forekommer valutarisikoen i form af oversættelsen fra salgsvaluta til SEK. Effekten for 

2014-15E udregnes ud fra SEK/EUR, SEK/USD og SEK/CNY, som vurderes som de tre primære salgs-

Figur 62: IMF BNP forecast vægtet med H&M top 10 afsætningslande (2015-
19E) 

 
Kilde: IMF – World Economic Outlook Database (April 2015), H&M årsrapport 2014 og egen tilvirkning. 
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valutaer. Gennemsnitskurserne for 2014 holdes op imod et 2015-estimat, hvor jeg holder kursen fra 1. maj 

2015 konstant i de efterfølgende måneder efter skæringsdatoen. For 2015E-16E antages gennemsnitskursen 

for 2016E at være lig med kursen 1. maj 2015. Valutakursændringerne vægter jeg med H&Ms geografiske 

eksponering i de tre områder: Europa, Nord- og Sydamerika og Asien & Ocenania. På den måde finder jeg 

en valutaeffekt på henholdsvis 7,5% og -0,1% på omsætningssiden. Se bilag 21 for udregninger. I de 

efterfølgende år forudsættes effekten at være nul.  

5.2.1.3 Nye butikker 
Da H&M ikke længere opgiver omsætningen fordelt på LFL og nye butikker, anvender jeg en 

konverteringsrate for, hvor stor en andel af væksten i antallet af butikker som bidrager til den samlede 

salgsvækst. Baseret på historiske tal beregnes det, at i gennemsnittet konverteres 78,0% af væksten i antallet 

af butikker til omsætningsvækst (se bilag 13). I 2015 forventer H&M at åbne ca. (netto) 400 nye butikker 

primært i Kina og USA (11,4% å/å). H&Ms målsætning er, at antallet af nye butikker skal vokse mellem 

10% og 15% årligt (H&M årsrapport, 2014, s. 10). Der fremgår ingen tidshorisont for denne guidance. 

 

Budgetteringen af væksten i nye butikker bygger på en fremskrivning af eksisterende markeder og nye 

potentielle markeder frem til fuld mætning. Der tages udgangspunkt i Norden samt Tyskland som fuldt 

penetrerede markeder. Her var der i 2014 henholdsvis 51.000 og 186.000 indbyggere pr. H&M butik. 

Antallet af nye butikker ses her kun at vokse med befolkningstilvæksten. Da Norden er H&Ms 

hjemmemarked og har en stor koncentration af butikker i forhold til indbyggertallet, betragtes Tyskland som 

det bedste benchmark for et fuldt mættet marked. Udbredelsen af e-commerce betyder dog samtidig, at der er 

behov for færre fysiske butikker pr. indbygger på de nye markeder fremadrettet, og derfor bruges et 

benchmark på 3-400.000 indbyggere pr. butik som udgangspunkt for et fuldt mættet marked. Der er dog 

undtagelser i lande som eksempelvis Kina, hvor store landområder betyder, at H&M ikke har mulighed for at 

nå ud til så mange mennesker. Som det fremgår af bilag 14, er H&M lavt repræsenteret på det 

latinamerikanske, østasiatiske og afrikanske marked. Ligeledes udgør Indien, som planlægges at blive 

entreret i 2015, et betydeligt potentiale for fremtidig ekspansion. De regioner vurderes maksimalt at kunne 

nå op på 5-800.000 indbyggere pr. butik, hvilket desuden begrundes med lav BNP pr. indbygger.34 Ved en 

fremskrivning af indbyggertal samt en vurdering af, hvornår markederne ses som fuldt mættede fås et samlet 

antal butikker på 12.346. Tabellen med de bagvedliggende tal er vist i bilag 15. Tidshorisonten for denne 

fremskrivning bygger på en analyse af indtræden på de hidtil to største markeder USA og Kina (målt på 

indbyggertal). Her ses en eksponentiel stigning i antallet af butiksåbninger efter indtræden på markederne, 

som vist i figur 63. Det antages med baggrund i disse tal som realistisk for H&M at åbne i gennemsnit 60 

butikker årligt på nye markeder. Indien og Kina vurderes at kunne blive de største enkelte markeder med 

                                                      
34 Lav BNP pr. indbygger betyder dog også typisk lavere omk. til løn og husleje dvs. lavere omkostninger per kvadratmeter, hvorfor butiksåbninger stadig kan ses som 
profitabelt. Der foreligger dog ikke nok data til at kunne estimere nærmere på dette. 
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omkring 1.500 butikker hver. På baggrund af de nævnte antagelser vil det tage 25 år, før markederne er 

mættede, hvilket der tages højde for i fadeperioden. 

 

Men med en tidshorisont på 25 år når væksten i nye butikker ned på et ”steady   state”,   som  det kræves i 

terminalperioden. Da timingen for indtrædelse på de nye markeder ikke kendes, tillægges en periode til 

budgetperioden på 25 år, hvor kun væksten fra nye butikker tillades at variere. Udviklingen i nye butikker i 

budget- og fadeperiode er vist i figur 63a.  

5.2.1.4 Fadeperiode og terminalperioden 
Som nævnt tidligere anvendes ud over budgetperioden en fadeperiode og en terminalperiode. I fadeperioden 

er væksten i nye butikker eneste variable inputfaktor. De frie cashflows i fadeperioden udregnes og 

tilbagediskonteres på samme måde som i budgetperioden og indregnes i selskabets enterprise value. I 

terminalperioden er alle value-drivers konstante. Den udvidede tre-periode budgetteringsmodel, som er 

baggrund for DCF-modellen, er illustreret nedenfor i figur 64. Væksten i terminalperioden skal repræsentere 

virksomhedens langsigtede vækstpotentiale, når det forudsættes, at   virksomheden   er   en   ”going   concern”.  

Desuden skal væksten tage højde for vækstraten i den globale økonomi, da virksomheden aldrig kan vokse 

mere end økonomien på lang sigt (Petersen & Plenborg, 2012, s. 216-17). Den langsigtede vækstrate sættes 

til 1,5% på grund af antagelser om, at alle H&Ms markeder er fuldt mættede og har lav befolkningsvækst 

(FN estimerer befolkningstilvækst på 0,34% pr. år i perioden 2050-2055) og afdæmpet inflation.  

Den traditionelle DCF-formel (formel 4) omskrives således, at enterprise value findes på følgende måde: 

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐹𝐶𝐹𝐹

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)
+

𝐹𝐶𝐹𝐹
(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)

+  
𝐹𝐶𝐹𝐹
𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔

∗
1

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)
 

 

 

 

Figur 63: Nye butikker efter indtræden – USA og Kina  Figur 63a: H&M – nye butikker i budget- og 
fadeperiode 

 

 

 
Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning.  Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning. E = i budgetperioden. 
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5.2.1.5 Opsummering på omsætningsvækst 
Figur 65 illustrerer den estimerede omsætningsvækst inden for budgetperioden dekomponeret på LFL, nye 

butikker og valutaeffekt. I den efterfølgende fadeperiode er væksten i nye butikker det eneste, som varierer. 

Den langsigtede vækst estimeres til 1,5% og er udelukkende LFL. 

Figur 65: Value-driver – Omsætningsvækst i budgetperioden (1996-25E) 

 
Kilde: Egen tilvirkning.  

5.2.2 EBITDA-margin 
Prognosticeringen af EBITDA-margin nedbrydes i de underliggende drivere; bruttomargin samt salgs- og 

administrationsomkostninger i forhold til omsætningen. Bruttomarginen er igen påvirket af valuta, 

fragtomkostninger, lønninger og bomuldspriser, som, jævnfør den strategiske analyse, har stor betydning for 

virksomhedens profitabilitet. 

Figur 64: DCF-model – Illustration af budgetperiode og terminalperiode 

 
Kilde: Egen tilvirkning.  
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5.2.2.1 Bruttomargin 
Det er især de eksterne faktorer, som fremadrettet kommer til at påvirke bruttomarginen negativt, hvilket 

også fremgår af den strategiske analyse. H&M skriver i årsrapporten 2014, at påvirkningen fra eksterne 

faktorer som råmaterialer, omkostningsinflation, kapacitet hos leverandører, valuta og transportomkostninger 

samlet   ses   som  ”slightly  negative”   for  Q1  15, mens   for  Q2  15   forventes  påvirkningen  at  være   ”negative”  

(dvs. en forværring) (H&M årsrapport, 2014, s. 4 og H&M Q1 15 rapport, s. 4). 

5.2.2.1.1 Valuta 
En stigning i H&Ms primære købsvaluta, USD, over for den primære salgsvaluta, EUR, ses som det største 

kortsigtede pres på selskabets bruttomargin, hvis ikke de yderligere omkostninger sendes videre til kunderne.  

Valutakurspåvirkningen er betydelig på kort sigt, men ses ikke som noget strukturelt, da valutakurser 

naturligt fluktuerer. Jeg estimerer valutaeffekten på samme måde som beskrevet i afsnit 5.2.1.2 og bilag 21. 

På omkostningssiden estimeres valutaeffekten for 2014-15E at påvirke bruttomarginen med -2,5% og -0,3% 

for 2015E-16E. Den negative valutapåvirkning har derfor negativ indflydelse på bruttomarginen i 2015E og 

2016E. 

 

Konkurrenter med samme sourcingmodel vil på længere sigt også være nødt til at justere priserne, hvis den 

negative valutapåvirkning viser sig at være vedvarende. Hvis ikke det sker, må H&M acceptere et generelt 

pres på bruttomarginen fremadrettet. På kort sigt vil indtjeningen blandt markedets konkurrenter være 

påvirket, og spillere som Inditex er favoriseret i forhold til H&M på grund af produktion i EUR, jf. den 

strategiske analyse kapitel 3.3. H&M skriver i årsrapporten 2014, at på trods af stigende indkøbs-

omkostninger vil de sørge for stadig at give kunderne den bedste løsning på de enkelte markeder (H&M 

årsrapport, 2014, s. 4). Det tolker jeg, som at de ikke vil sende omkostningsstigninger videre til kunderne i 

form at prisstigninger for at forblive konkurrencedygtige. Det resulterer i pres på bruttomarginen (udover 

den relativt korte hedgingperiode).  

5.2.2.1.2 Fragtomkostninger 
Som vist i den strategiske analyse afsnit 3.1.1., har fragtraterne mellem Europa og Kina været volatile. På 

kort sigt ses en nedadgående trend på grund af faldende bunkerpriser og høj kapacitet på markedet, hvilket 

har positiv effekt på H&Ms bruttomargin. Fragtomkostningerne estimeres som skrevet at udgøre 15,0% af 

COGS. Høj volatilitet på markedet betyder, at den langsigtede effekt anses som neutral, selvom der på 

nuværende tidspunkt ikke ses nogen afgørende triggere for, at containerfragtraterne skulle stige væsentligt.   

5.2.2.1.3 Stigende lønninger 
Stigende lønninger i sourcing-lande, herunder især Kina, ses som det største langsigtede pres på selskabets 

bruttomargin. Kina er stadig klart verdens største eksportør af tøj og har den bedste infrastruktur og viden på 

området fremfor konkurrerende lande som Bangladesh og Vietnam (se figur 13, afsnit 3.1.1.). Det er derfor 

forbundet med stor risiko og omkostninger at skifte produktionsland. På længere sigt forventes 
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tøjproducenterne, herunder især fast fashion virksomheder, hvor en stor andel af tøjet er standardvarer og 

materialer, gradvist at flytte produktionen til alternative lande.  

5.2.2.1.4 Bomuldspriser 
Opbygning af et historisk stort verdenslager samt faldende efterspørgsel fra Kina indikerer kortsigtet fald i 

bomuldspriserne, mens det langsigtede niveau forventes at stabiliseres på niveau med den historiske trend.  

5.2.2.1.5 Opsummering på bruttomargin 
Som konsekvens af stigende USD over for EUR ses bruttomarginen at falde 100 basispoint for FY15 og 

yderligere 50 basispoint for FY16 til 57,3%. Et strukturelt pres på grund af stigende lønomkostninger 

betyder, at bruttomarginen i budgetperioden forventes i et niveau omkring 57,0% (vs. 10 år historisk gns. på 

60%). 

5.2.2.2 Salgs- og administrationsomkostninger  
Salgs- og administrationsomkostninger er drevet af investeringer inden for IT og online samt etablering af 

nye linjer som COS og & Other Stories. Desuden er en stigning i omkostningerne også relateret til H&Ms 

incitamentsprogram (HIP), som udgør SEK 303 mio. (H&M årsrapport, 2014, s. 5). En stram 

omkostningskontrol betød, at salgsomkostningerne steg 10 basispoint mindre end omsætningen fra 2013 til 

2014, mens de administrative omkostninger steg 20 basispoint i forhold til omsætningen. Det langsigtede 

niveau forventes over det historiske gennemsnit (39,8% 10 års gennemsnit vs. 43,5% over budgetperioden), 

da online driften og multibrand-strategien naturligt er forbundet med yderligere salgs- og administrative 

omkostninger samt investeringer i ny teknologi, da organisationen bliver mere kompleks.  

5.2.2.3 Opsummering på EBITDA-margin 
På baggrund af et faldende bruttomargin-niveau, der både skyldes en kortsigtet valutakurseffekt samt 

strukturelle forandringer i form af lønstigninger i de producerende lande, samt en intensiv 

investeringsperiode for H&M, forventes EBITDA-marginen at falde frem til 2018. Det skyldes desuden hård 

konkurrence fra nye og eksisterende konkurrenter, samt at online-ekspansion ikke bidrager positivt til margin 

før nogle år efter implementering, da det kræver mange opstartsomkostninger. Derefter skal materialisering 

af implementeringen af online og nye butikker bidrage til en stabiliseret EBITDA-margin. EBITDA-margin 

”fades”  dog  over  perioden,  da  ROIC  bevæger  sig  mod  WACC, og dermed skal marginer og OH også fade.   
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Figur 66: Value-driver – EBITDA-margin (1996-25E) 

 
Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning.  

5.2.3 Afskrivninger og amortiseringer 
For 2015 forventes en smule højere afskrivninger på de faste aktiver i forhold til omsætningen (FY14 

telefonkonference, 2014, tid 36:18 min.). Der forventes ingen større ændringer i afskrivningernes andel af de 

faste aktiver over budgetperioden, som over den historiske periode har været gennemsnitligt 15,8%. H&M 

har siden det endelige opkøb af FaBric Scandinavien i 2010 ikke foretaget nogen nedskrivninger på de 

immaterielle aktiver. Jeg forudsætter, at H&M kan fastholde dette i budgetperioden.  

5.2.4 Skat 
H&Ms skattesats afhænger af selskabsskatten i de enkelte lande, der opereres i. H&M forventer, at 

koncernens skattesats for 2015 bliver mellem 22,5%-23,5% (H&M årsrapport, 2014, s. 7). Derfor budget-

teres med en konstant skattesats på 23,0%.  

5.2.5 Lånerente 
H&M har nettorentebærende aktiver, der primært er placeret som bankindeståender (H&M årsrapport, 2014, 

s. 85). På baggrund af det nuværende renteniveau har jeg forudsat en forrentning på 1,0% af de 

nettorentebærende aktiver fremadrettet.  

5.2.6 Faste aktiver 
H&M oplyser, at de vil fortsætte med at foretage langsigtede investeringer for at styrke koncernens 

markedsposition og sikre fremtidig vækst (H&M årsrapport, 2014, s. 5). De langsigtede investeringer er, som 

tidligere skrevet, primært i form af IT, online ekspansion og vækst i nye brands. Virksomheden er inde i en 

intensiv investeringsperiode, hvad angår langsigtede investeringer, som af ledelsen forventes at fortsætte 

minimum i 2015 og 2016 (FY14 telefonkonference, 2014, tid 47:23 min.). De faste aktiver dekomponeres i 

immaterielle aktiver, materielle anlægsaktiver, langfristede debitorer og udskudt skat.  

5.2.6.1 Immaterielle aktiver 
Immaterielle anlægsaktiver består af brands, kunderelationer, leasingrettigheder, kapitaliserede omkostninger 

og goodwill. Brands, kunderelationer og goodwill stammer fra opkøbet af FaBric Scandinavien i 2008 

(H&M årsrapport, 2014, s. 83). Brands og kunderelationer afskrives lineært til nul over en 10-årig periode. 
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Goodwill blev i 2010 nedskrevet i forbindelse med udnyttelse af købsoptionen på de resterende 40% af 

FaBric Scandinavien, og der har efterfølgende ikke været nogen amortiseringer. Jeg budgetterer derfor med 

en konstant goodwill på SEK 64 mio. Leasingrettigheder estimeres at vokse i takt med omsætningen, da det 

historisk har udgjort en forholdsvis konstant andel af omsætningen. Kapitaliserede omkostninger relateres til 

IT-investeringer (H&M årsrapport, 2014, s. 83). H&M begyndte i 2012 at aktivere disse investeringer i 

forbindelse med opbygning af særligt e-commerce. De oplyser, at niveauet af investeringerne for 2015 vil 

overstige 2014 (H&M årsrapport, 2014, s. 10). Da online-tilstedeværelsen ultimo 2014 kun er 13 ud af 53 

markeder, kræves der stadig stigende investeringer på det område i fire år fremadrettet (fra 1,4% af 

omsætningen i 2014 til 2,2% af omsætningen i 2018E). Det langsigtede niveau forventes at være 1,7% af 

omsætningen, da der kræves betydelige investeringer i fremtiden.  

5.2.6.2 Materielle anlægsaktiver 
H&Ms materielle anlægsaktiver omfatter bygninger, land og udstyr (H&M årsrapport, 2014, s. 85). De 

materielle anlægsaktiver i forhold til omsætningen er vokset fra 11,0% i 2006 til 17,8% i 2014. Jeg 

forudsætter, at posten vil fortsætte med at stige i % af omsætningen til 18,2% i 2017E, hvorefter det niveau 

fastholdes resten af perioden.  

5.2.6.3 Langfristede debitorer 
Posten forventes at vokse med omsætningen og dermed holde samme niveau som de seneste fem år på 0,5% 

af omsætningen.  

5.2.6.4 Udskudt skat 
Håndtering af udskudt skat er en kompleks problemstilling for eksterne analytikere. Hvis der ikke tages 

højde for udskudt skat, bliver den estimerede betalte skat for høj, og dermed bliver værdiansættelsen påvirket 

i negativ retning (Petersen & Plenborg, 2012, s. 437). På baggrund af konstant skattesats på 23% har jeg 

valgt at lade udskudt skat stige med omsætningen i budgetperioden. Den betalte skattesats bliver derfor ca. 

0,5 procentpoint lavere end den effektive skattesats.  

5.2.7 Dividende 
H&M har de seneste fem år udbetalt dividende til aktionærerne svarende til SEK 9,50 pr. aktie. Det blev ved 

generalforsamlingen i april 2015 besluttet at hæve årets dividende til SEK 9,75 pr. aktie, hvilket svarer til 

81,0% af indtjeningen efter skat. I budgettet estimeres en payout ratio på 80% af nettoresultatet. Udbytte har 

kun betydning for nettorentebærende aktiver og finansposter. I DCF-modellen forudsættes det, at 

overskydende kapital udbetales som dividende til aktionærer, hvorfor DCF-resultatet ikke er påvirket af 

dividende-estimaterne.  

5.2.8 Netto-arbejdskapital  
Netto-arbejdskapitalen (NWC) drives af udviklingen i varelageret samt debitorer og kreditorer. H&M 

afslutter regnskabsåret efter fjerde kvartal, hvor NWC i forhold til omsætningen i gennemsnit (fra 2008-15) 
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har været 3%. Figur 67 viser, at der er sæson i NWC/oms., hvor Q4 i gennemsnittet har mindre NWC i 

forhold til omsætningen end både i Q1 og Q3. Da DCF-værdiansættelsens frie cashflows er de cashflows, 

som kan udbetales uden at driften påvirkes, skal der teoretisk korrigeres for sæson for et så korrekt 

værdiestimat som muligt. Jeg fratrækker derfor operationel cash på 0,7% af omsætningen (3,7%-3,0%) fra de 

frie cashflows i budgetperioden, da det er forskellen mellem det højeste kvartal (Q1) og Q4, hvor regnskabet 

afsluttes. Korrektionen har en effekt på ca. 8,0% i den fundne fair værdi af egenkapitalen. 

Figur 67 Sæson i NWC – gns. på kvartaler (Q1 08 – Q1 15) 

 
Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning.  

5.2.8.1 Varelager 
Varelageret i forhold til omsætningen var i 2014 70 basispoint over det historiske gennemsnit, hvilket ifølge 

H&M   skyldes   ekspansion   i   nye   butikker   og   online.   Varelagerets   niveau   betragtes   som   ”good”   af  

virksomhedens ledelse, hvilket er det mest positive udtryk, der normalt anvendes (H&M årsrapport, 2014, s. 

5). Varelagerets størrelse er dog også påvirket af den styrkede USD, da stigende indkøbsomkostninger giver 

en højere værdi af varelageret. Varelageret i forhold til omsætningen estimeres i budgetperioden i 

gennemsnit at udgøre 11,7% af omsætningen mod et 10 års gennemsnit på 11,3%.  

5.2.8.2 Kortfristede debitorer 
Holdes på en konstant andel af omsætningen på 4,2%, som er på niveau med de seneste seks års gennemsnit. 

5.2.8.3 Kortfristede kreditorer 
Holdes på en konstant andel af omsætningen i budgetperioden med et fald på 10 basispoint i forhold til 2014, 

da udviklingen de seneste fire år har været faldende.  

5.2.8.4 Andre kortfristede forpligtelser 
Holdes som en konstant andel af omsætningen på 9,0% basereret på 2014 niveau. Posten relateres til 

omkostninger forbundet med skyldige feriepenge, sygesikring og løn.  

5.2.8.5 Opsummering på NWC 
Ses på den historiske udvikling i NWC/oms identificeres en flad trend på trods af høj volatilitet i den 

historiske periode.  
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Figur 68: Value-driver – NWC/omsætning (1996-25E) 

 
 Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning. 

5.2.9 Budgetkontrol 
Som skrevet i afsnit 1.7.3 er en af de fundamentale krav til DCF-modellen realistiske forudsætninger for 

input. Da budgettering i sagens natur er behæftet med stor usikkerhed, er budgetkontrol meget vigtig. Til det 

formål ses på tre tjek-punkter:   1)   ”hockey sticks”   i   nøgletal,   2)   multipler   og   3)   capex   i   forhold   til  

afskrivninger. 

 

En hockey stav (hockey stick) i budgettering er en udvikling, der efter en flad periode i eksempelvis 

EBITDA- margin og ROIC viser en pludselig stigning (Klauser, 2013). Når der ses en hockey stav i 

budgettets nøgletal, kan det typisk være et tegn på urealistiske input i modellen. I nedenstående figurer ses 

ingen hockey stav. Desuden ses fade i ROIC-udvikling, hvilket betyder, at budgetantagelserne ikke 

umiddelbart er urealistiske eller budgetperioden for kort.  

 

Der ses desuden på multipler, som er baseret på værdiansættelsesmodellens output for at sammenligne den 

fair value med modellens input. 12 mdr. forward P/E fra 2014 baseret på Bloombergs konsensus estimat er 

26,5x, mens denne model giver P/E for 2015 på 25,5x. Modellens niveau målt på P/E ses derfor at være i 

tråd med markedsniveauet. Se mere om multipel analyse i kapitel 7. 

Figur 69: Capex/oms. og NWC/oms. (1995-25E)  Figur 70: EBITDA-margin og ROIC (1995-25E) 

 

 

 
Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning.  Kilde: H&M årsrapporter og egen tilvirkning. 
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Da det forudsættes, at H&M er et vækstselskab, defineret ved at CAGR i budgetperioden er højere end 

væksten i terminalperioden, laves et yderligere tjek af realismen i budgettet på EV/NOPAT. EV/NOPAT for 

den fulde model skal være højere end exit-multiplen, da vækstforventningerne på kort sigt er højere end de 

langsigtede vækstforventninger. 

  
>

  
⇒ 25,5 > 13,6   ⇒ 𝑓𝑜𝑟𝑢𝑑𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑜𝑝𝑓𝑦𝑙𝑑𝑡  

 

Til sidst tjekkes det, at 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 ≥ 𝐴𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟  når  𝑔 > 0  𝑖  𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛, da det sikrer konsistens 

mellem investeringer, afskrivninger og vækstforventninger. Det punkt er ligeledes opfyldt, se dokumentation 

i bilag 20. 

 

Budgettet opfylder de tre tjek-punkter og består derfor de  foretagne  ”sanity  checks”. 

5.2.10 Budgettering - konklusion 
Følgende figur 71 opsummerer, hvordan de finansielle og strategiske value-drivers påvirker budgetperiodens 

estimater. 

6 VÆRDIANSÆTTELSE 
På baggrund af den foretagne analyse og budgettering er det nu muligt at opstille den endelige DCF-

værdiansættelse af H&M. Budgettet er udgangspunktet for den kapitalværdibaserede model, som suppleres 

Figur 71: Opsummering – value-drivers 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
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af den relative værdiansættelse baseret på udvalgte multipler. Argumenterne for modelvalget er beskrevet i 

kapitel 1.7.  

6.1 DCF-modellen 
Udregningen af H&Ms enterprise value er opstillet ved den udvidede treperiodiske DCF-model opstillet i 

afsnit 5.2.1.4. Modellen bygger på budgetteringen af de frie cashflows to firm (FCFF) i budget- og 

fadeperioden, væksten i terminalperioden (g) samt en relevant diskonteringsfaktor (WACC). FCFF og g er 

estimeret i det tidligere kapitel, hvorfor næste afsnit vil omhandle en gennemgang af WACC og de 

underliggende parametre. 

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐹𝐶𝐹𝐹

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)
+

𝐹𝐶𝐹𝐹
(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)

+  
𝐹𝐶𝐹𝐹
𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔

∗
1

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)
 

6.1.1 WACC 
WACC fastlægges i overensstemmelse med diskussionen i afsnit 1.7.3 på baggrund af CAPM-modellen. Da 

H&M ikke har nettorentebærende gæld, er det ejernes afkastkrav og udregning af WACC, som i de 

efterfølgende afsnit er i fokus.  

6.1.1.1 CAPM-modellen 
Ejernes afkastkrav bestemmes, jf. CAPM-modellen, af tre faktorer: den risikofrie rente, markedets 

risikopræmie og beta (systematisk risiko) (se formel 12). I anvendelsen af CAPM-modellen bør man være 

konsistent i valget af ex-ante eller ex-post inputdata. I denne afhandling anvendes en ex-post tilgang, da 

metoden vurderes at være behæftet med mindre estimat-usikkerhed og er mest anvendt i praksis. Se 

yderligere argumenter i nedenstående afsnit.  

Figur 72: CAPM-modellen – ex-post 
inputfaktorer 

 
Kilde: Egen tilvirkning.  

6.1.1.1.1 Risikofri rente 
Den risikofri rente repræsenterer det afkast, en investor kan opnå uden at påtage sig risiko. Det vil i teorien 

sige afkastet på en portefølje, der ikke har nogen kovarians med markedet (beta=0) (Petersen & Plenborg, 

2012, s. 249). I praksis anvendes renter på langsigtede statsobligationer fra udviklede økonomier som 

Vesteuropa og USA, der har meget lille beta som proxy for den risikofri rente (Koller et al, 2010, s. 240). I 
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den ideelle verden skal hvert cashflow matches med en rente med samme varighed, men af simplificerings-

årsager anvendes i praksis den rente, som passer bedst til den samlede budgetperiode (Koller et al, 2010, s. 

240). Da jeg her arbejder med en budgetperiode på 10 år, anvendes en 10-årig statsobligation for 

euroområdet angivet af den Europæiske Centralbank som den risikofrie rente. Den europæiske rente 

anvendes, da det europæiske marked er H&Ms primære marked. Som det ses af rentens historiske udvikling, 

figur 73, har trenden siden starten af 1995 været markant faldende. Gennemsnittet i perioden 1970-2014 var 

7,6%, mens renten pr. 1. maj 2015 var nede på 1,3%, hvilket er et historisk lavpunkt. De lave renter holdes 

kunstigt lave bl.a. på grund af ECBs Quantitative Easing (QE) program, der omfatter en række økonomiske 

stimuli (Kelly, 2015).  Da WACC er konstant i al fremtid, vurderes det nuværende renteniveau at være for 

lavt til at kunne repræsentere fremtiden. Derfor anvendes et 5 års gennemsnit på 3,3% som risikofri rente 

videre i CAPM-modellen.  

Figur 73: Risikofri rente – 10-årig eurozone statsobligation 

 
Kilde: ECB og egen tilvirkning. Teknisk  set  fandtes  Euro’en  ikke  før  1999, men ECB har 
estimeret historikken baseret på tilsvarende lande. 

6.1.1.1.2 Markedets risikopræmie 
Markedets risikopræmie udtrykkes som forskellen mellem markedets forventede afkast og den risikofrie 

rente. Risikopræmien er den kompensation, en investor kræver for at investere i det risikofyldte aktiv 

fremfor det risikofrie aktiv. Estimering af risikopræmien er et omdiskuteret emne i den finansielle verden og 

i litteraturen (Koller et al, 2010, s. 242). Ikke engang med over 100 års tilgængelig data er det muligt at 

estimere hverken den eksakte risikopræmie, eller sikre at investorerne i dag kræver den samme 

kompensation for at bære risiko. Mange finansielle analytikere og aktører på finansmarkederne mener på 

trods af det, at den langsigtede historiske tilgang er den bedst tilgængelige metode, hvorfor det også er den 

anvendte metode i denne afhandling (Brealy & Myers, 2011, s. 188 og Damodaran, 2012, s. 21). Damodaran 

(2012) påpeger tre områder, man må tage stilling til, og som er årsagen til divergens i estimerede ex-post 

risikopræmier: 1) valget af tidshorisont, 2) valg af risikofri rente og markedsindeks og 3) metoden for måling 

af gennemsnit over tid. 

Der er generelt ikke enighed om længden af den tidshorisont af data, som bør være udgangspunkt for 

risikopræmien. Ibbotson Associates, som er en af de mest anvendte estimeringsservices, har data tilbage til 
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1926, ligesom resten af den udvalgte litteratur vist i figur 74 anvender data tilbage til omkring 1900.35 

Argumenterne for en kortere tidshorisont er typisk, at investorernes risikoaversion ændres over tid, og en 

kortere horisont vil dermed give et mere opdateret estimat (Damodaran, 2012, s. 22). En kortere tidshorisont 

er dog på bekostning af mere støj i estimatet, hvilket vises med en højere standardfejl ved kortere 

tidshorisonter i forhold til lange tidshorisonter (6,32% std.error ved 10 år vs. 2,23% std.error ved 80 år) 

(Damodaran, 2012, s. 23). Derfor anvender jeg en tidshorisont tilbage til starten af 1900-tallet for at 

minimere støj. 

 

Valget af risikofri rente er begrundet i ovenstående afsnit, og det er derfor ligeledes en langsigtet 

statsobligation (i modsætning til en kortere obligation, som nogle markedsaktører også vælger at bruge), som 

anvendes til beregning af risikopræmien for at sikre konsistens (Koller et al, 2010, s. 242-43). 

Risikopræmien påvirkes også af hvilket indeks, som anvendes som proxy for det samlede marked. Der er i 

litteraturen og praksis bred enighed om, at der skal vælges et så bredt indeks som muligt. Desuden bør 

indekset være markedsværdivægtet som eksempelvis det amerikanske S&P500 og det globale indeks MSCI 

World, således at hver akties vægt er proportional med markedsværdien (Damodaran, 2012, s. 24). 

Damordaran pointerer desuden problematikken omkring   ”survivor”   bias,   som   giver   en   positiv   bias   i  

udregningen, hvis afkastet kun udregnes på basis af selskaber, som har overlevet hele den historiske 

periode.36 Dimson, Marsh og Staunton (2011) finder dog, at effekten udgør 0,1% pr. år af den estimerede 

risikopræmie og konkluderer derfor, at påvirkningen, når man arbejder med et aggregeret verdensindeks, 

ikke er betydelig (Dimson et al, 2011, s. 41-43.).  

Det sidste valg, som bør foretages, er valget mellem det aritmetiske (simple) eller geometriske (vægtede) 

gennemsnit i udregningen af de gennemsnitlige årlige afkast.37 Damodaran argumenterer for, at aktiers afkast 

er negativt korrelerede over tid, samt at når estimeringen foretages over flere perioder, favoriseres det 

geometriske gennemsnit (Damodaran, 2012, s. 25). Indro & Lee (1997) konkluderer ligeledes, at fordelene 

ved det geometriske gennemsnit stiger med antallet af perioder, hvorfor et geometrisk gennemsnit videre 

anvendes (Indro & Lee, 1997, s. 89). 

 

Jævnfør ovenstående afsnit anvendes en historisk risikopræmie baseret på en tidshorisont tilbage til 1900-

tallet. Den risikofrie rente er en langsigtet statsobligation, og proxy for markedsindekset er det bredest 

mulige markedsværdivægtede indeks tilgængeligt. Årlige afkast er desuden udregnet ved brug af et 

geometrisk gennemsnit. I figur 74 er risikopræmier ud fra denne metodik præsenteret for udvalgt anerkendt 

nyere litteratur. Gennemsnittet af ex-post risikopræmierne er 5,0%, hvilket derfor videre anvendes. 

                                                      
35 Ved at gå tilbage i tiden før 1900 vil man 1) få mere usikre tal pga. et lavt udviklet marked og 2) at markedet har ændret sig betydeligt over tid, hvilket betyder, at 
risikopræmien dengang ikke er passende i dag. Kilde: Damodaran, 2012, s. 23 
36 Han nævner desuden problematikken om valget af en nominel eller real udregning af aktiers afkast, men konkluderer, at der ikke er en betydelig indflydelse fra det, når 
man  kigger  på  en  enkelt  aktie  eller  obligations  ”stand-alone”  afkast.  Kilde:  Damodaran,  2012,  s.  245 
37 Formlerne for de to gennemsnitsberegninger er vist i formelsamlingen, formel 8 og 9  
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Ex-ante tilgangen er en anden metode til fastsættelse af risikopræmien. Metoden forudsætter en 

overbevisning om, at markedsaktører som analytikere, akademikere og finansielle ledere er bedre til at 

forudsige fremtidige risikopræmier end historikken (Petersen & Plenborg, 2012, s. 263). Den nyeste 

spørgerunde foretaget af Fernandez, Ortiz & Acin (2015) finder en amerikansk risikopræmie på 5,5%, 

hvilket er samme niveau som den anvendte risikopræmie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.1.3 Beta  
Ligesom ved de andre inputparametre i CAPM-modellen er man interesseret i at finde den fremtidige beta, 

men da det ikke er muligt at se ind i fremtiden, kigges igen på historiske tal. Beta er systematisk risiko, som 

måles som det selskabsspecifikke afkasts ko-variation med markedsafkastet, og markedet har pr. definition 

en beta på én (Petersen & Plenborg, 2012, s. 251). Da beta ikke er direkte observerbar, findes der forskellige 

fremgangsmåder til estimering, som blandt andet omfatter råbeta, beta-smoothing og industribeta (Koller et 

al, 2010, s. 250). Råbeta er   hældningen   på   den   ”bedste”   lineære   sammenhæng   mellem   virksomhedens  

historiske   afkast  og  markedet.  Råbeta  giver   et   estimat   af   selskabets   ”sande”  nuværende  beta,  mens  vi  har  

brug for et estimat for fremtiden. Bloomberg foretager en ”smoothing” af råbeta, som bygger på 

observationer, der går tilbage til M. Blume (1975), om at beta er mean-reverting, dvs. bevæger sig mod én. 

Justeringen øger brugbarheden ved estimering af fremtidig beta. Justeringen foretages efter formel 11. 

 

I figur 75 og 76 er Bloomberg databasens justerede beta for H&M i perioden 2004-14 præsenteret relativt til 

henholdsvis MSCI World og S&P500. Der lægges størst vægt på MSCI World, der med 1.631 inkluderede 

selskaber fordelt på 23 udviklede lande (inkl. USA), anses som det bredeste globale indeks (MSCI World 

Index, 2015). De to indeks har en høj korrelation (93,8% i perioden 2004-14), hvorfor valget af indeks ikke 

bør have den store betydning for estimatet. Relativt til MSCI World har H&M en justeret 𝛽  på 0,83 

mens relativt til S&P500 er justeret 𝛽  på 0,70 (5 års historisk gennemsnit). I beregning af WACC 

Figur 74: Risiko-præmie – litterære kilder  

 
Kilde: Dimoson et al, 2011, Damodaran, 2014, Brealy & Myers, 2011, Fernandez et al, 2013 og 2015, 
Ibbotson & Chen, 2003, og egen tilvirkning. NB! Der findes en stor mængde af litteratur på området, 
men her er udvalgt artikler af nyere dato. 
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sættes  𝛽  derfor til 0,83. Koller et al (2010) anbefaler som hovedregel en fem års analyseperiode og 

månedlige observationer, hvilket er i overensstemmelse med, at data i figur 76 viser en højere justeret beta 

for de seneste fem år sammenlignet med hele den 10-årige periode (Koller et al, 2010, s. 251).  

 

Den fundne 𝛽  på 0,83 er en gearet beta. Den findes en række metoder til at konvertere den gearede beta 

til en unlevered (ugearet) betaværdi (𝛽 ). Koller et al (2010) anbefaler følgende formel (Koller et al, 

2010, s. 255): 

β = β +
𝑀𝑉(𝑁𝐼𝐵𝐷)
𝑀𝑉(𝐸)

∗   (β − β ) −
𝑉

𝑀𝑉(𝐸)
∗ (β − β ) 

Hvor β = beta på gæld, 𝑉 = markedsværdien af renteskatteskjold og β = beta på renteskatteskjoldet. 

I praksis foretages yderligere to antagelser: 1) beta på nettogælden er lig med nul og 2) ved antagelse om 

konstant gældsandel sættes beta på renteskatteskjoldet lig β  (Koller et al, 2010, s. 255). Således kan 

formlen forkortes til:  

𝛽 = 𝛽 ∗ (1 +
𝑀𝑉(𝑁𝐼𝐵𝐷)
𝑀𝑉(𝐸)

) ⇒   𝛽   =   
  𝛽

1 +𝑀𝑉(𝑁𝐼𝐵𝐷)
𝑀𝑉(𝐸)

   

=  
0,83

1 + −16.242
538.942

  =   0,86                          [Formel  14] 

Formlen svarer til   ”practitioners”   formel   angivet   i   Fernandez   (2003).   Det bør være markedsværdien af 

virksomhedens ”target”   kapitalstruktur,   som anvendes. Da jeg tidligere har argumenteret for, at den 

nuværende kapitalstruktur er hensigtsmæssig taget de store off-balancesheet forpligtelser i betragtning, 

anvendes denne i udregningen. Mit DCF-estimat vurderes desuden at være den bedste proxy for 

markedsværdien af egenkapitalen. 𝛽  er således beregnet til 0,86. Resultatet er verificeret ved at 

beregne en unlevered industribeta til 0,77 baseret på Inditex, GAP, Esprit, Marks & Spencer og Debenhams. 

Fremgangsmåden og data er beskrevet i bilag 16. 

Figur 75: Justeret beta relativt til MSCI World (2004-14)  Figur 76: Justeret beta rel. til S&P500 (2004-14) 

 

 

 
Kilde: Bloomberg database og egen tilvirkning.  Kilde: Bloomberg database og egen tilvirkning. 
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6.1.1.1.4 Beregning af WACC 
WACC kan udregnes på flere måder. Med udgangspunkt i teorierne, præsenteret i figur 59, afsnit 4.1.3, bør 

WACC for selskaber uden nettorentebærende gæld udregnes ved brug af den ugearede beta ud fra 

nedenstående formel:  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟 + 𝛽 ∗ 𝑟 − 𝑟 = 3,3  𝑝𝑐𝑡. +0,86 ∗ 5,0  𝑝𝑐𝑡. = 7,6% 

Derfor anvendes en WACC på 7,6% som udgangspunktet for base-case beregningen af DCF-modellen.  

 

Alternativt kan WACC udregnes efter nedenstående formel: 

WACC  =  
MV(E)

MV(E)+MV(NIBD) *  re+
MV(NIBD)

MV(E)+MV(NIBD) *  rd  *
(1-‐t)     

=
538.942

538.942-‐16.242
*  7,4%+

-‐16.242
538.942-‐16.242

*  4,5%  *  (1-‐23,0%)  =  7,6%                                      [Formel  5]             

Renteomkostningerne (  rd)  er vist og begrundet i figur 37, afsnit 4.1.1.1. Egenkapitalomkostningen (  re) 
udregnes efter formel 12, som  r  e = 3,3 + 0,83 ∗ 5,0% = 7,4%.  

Det er tilfredsstillende for afhandlingens validitet, at de to metoder i den undersøgte sammenhæng giver 

samme værdi. 

6.1.1.1.5 Likviditetstillæg 
Den likviditetsjusterede CAPM-model kaldes også den justerede CAPM (Acharya & Pedersen, 2005, s. 

405). Et eventuelt likviditetstillæg på WACC afhænger af de omkostninger og problemer, der er ved at 

omsætte aktien til kontanter. H&M er medlem af Sveriges ledende S30-indeks og har 1,6 mia. udestående 

aktier fordelt på mere end 200.000 aktionærer og en gennemsnitlig daglige handelsvolumen på mellem SEK 

600 mio. og 1.000 mio. (Bloomberg database). Derfor anses aktien som likvid, og der tillægges intet 

likviditetstillæg.  

6.1.2 DCF værdiansættelse 
På baggrund af de opstillede budgetforudsætninger udregnes FCFF for den eksplicitte budgetperiode og 

fadeperiode (begge perioders FCF findes i bilag 17). Markedsværdien af virksomhedens egenkapital findes 

som summen af nutidsværdien af de frie cashflows i budgetperioden og fadeperioden plus nutidsværdien af 

terminalværdien tillagt markedsværdien af de nettorentebærende aktiver. Da betalingerne i praksis falder 

midt i perioden tilbagediskonteres med t = 0,5, 1,5 osv. Terminalværdien er udregnet som en uendelig 

annuitet, se formel 4. Den fundne værdi af egenkapitalen er ultimo regnskabsåret 2014. Da jeg ønsker at 

finde værdien 1. maj 2015, fremdiskonteres værdien seks måneder med egenkapitalomkostningen.  

 

Den fair værdi af egenkapitalen beregnes pr. 1. maj 2015 til SEK 538,9 mia. H&M havde pr. skæringsdatoen 

1.655,1 mia. udestående aktier, hvilket giver en fair værdi af selskabets aktie på SEK 325,6 pr. aktie, se figur 

77. Sammenholdt med den pr. 1. maj 2015 observerede aktiekurs på SEK 338,8 er den estimerede kurs 3,9% 

lavere (Bloomberg databse, 2015). Dermed viser værdiansættelsen, at H&Ms aktie kan vurderes som 
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marginalt overvurderet i markedet. De udfordringer, som H&M står over for, er indregnet i min model og ser 

dermed ikke ud til at være fuldt indregnet i markedsprisen. Budgetperioden udgør 35% af den estimerede 

enterprise value, mens fadeperioden og terminalperioden udgør henholdsvis 49% og 16%.  

7 DISKUSSION 
Følgende kapitel har til formål at diskutere DCF-modellens følsomhed over for input ved at opstille et best 

og worst case scenarie. Værdiansættelse baseret på multipler har desuden til formål at supplere DCF-

metoden.  

7.1 Følsomheds- og scenarieanalyse 
DCF-modellens brugbarhed afhænger i høj grad af forståelse for resultatets følsomhed overfor input og 

budgetforudsætninger. I best og worst case scenarierne testes modellens følsomhed overfor fundamentale 

ændringer i de vigtigste value-drivers. I scenarierne arbejdes med en ændring på 1 procentpoint i 

omsætningsvækst, EBITDA-margin og skattesats samt en 0,5 procentpoint ændring i WACC. Mramor & 

McGoun (2003) har estimeret den underliggende usikkerhed i DCF-estimaterne til 25-30%, hvorfor worst 

case scenariet som hovedregel heller ikke bør være lavere end 30% af base case. 

 

 

 

 

 

Figur 77: DCF værdiansættelse – base case 

 
Kilde: Egen tilvirkning. Dividende blev udbetalt 4. maj 2015 og da skæringsdatoen for værdiansættelsen er 1. maj 2015 behøves ingen justeringer for dette.  
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De to scenarier afhænger især af følgende forhold: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenarierne viser, at i det positive scenarie er der mulighed for en upside på 23,3% - 38,5% med WACC 

henholdsvis uændret og reduceret med 0,5 procentpoint mens på den negative side er der downside på 

mellem 16,6% - 22,9%. Set i det lys er base case scenariet, som viser en fair værdi på 3,9% under 

markedskursen, kun en relativt lille difference. DCF-værdien er derfor kun marginalt lavere end 

markedsværdien.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Multipel værdiansættelse 
Den relative værdiansættelse giver et værdiestimat baseret på sammenlignelige selskaber. Yderligere om 

metoden samt argumentation for valget af multipler er beskrevet i afsnit 1.7.3. 

I den relative værdiansættelse defineres to peergrupper bestående af børsnoterede fast fashion virksomheder: 

Europæiske fast fashion peers og en Primær peergruppe. Den primære peergruppe består af nogle af de i den 

Figur 78: DCF værdiansættelse – worst og best case 

 
Kilde: Egen tilvirkning.  

Figur 79: Scenarier – worst, best og base case scenarie 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
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strategiske analyse nævnte primære konkurrenter. Den primære peergruppe består foruden af europæiske 

spillere som Inditex, Associated British Foods (ABF), Next og Marks & Spencer af den japanske konkurrent 

Fast Retailing og amerikanske GAP. ABF, ejer af Primark, inkluderes, selvom virksomheden er et 

konglomerat og dermed har aktiviteter inden for en række andre forretningsområder. Der tillægges størst 

vægt på denne peergruppe, og de europæiske fast fashion peers skal fungere som supplement hertil. Ingen 

pure-play online virksomheder inkluderes i den primære peergruppe, da bl.a. vækstforventninger og 

selskabernes modenhed er væsentlig forskellig fra H&M. H&M og Inditex er målt på markedsværdi de klart 

største virksomheder. Størrelsen kan have stor betydning for den driftsmæssige risiko. 

 
Værdiansættelsen baseres på multiplerne EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/NOPAT og P/E på 

konsensusestimater for peers og egne estimater for H&M i 2015E-17E. Multiplerne baseres på forecast, da 

det er i overensstemmelse med værdiansættelsens princip om, at værdien afhænger af de fremtidige 

cashflows (Koller et al, 2010, s. 321). Desuden er de estimerede multipler baseret på normaliseret indtjening 

og dermed uden effekt fra eventuelle engangshændelser (Koller et al, 2010, s. 321). Tallene er udtrukket fra 

Factset database, hvilket sikrer konsistens i udregningen. I bilag 18 vises samtlige underliggende tal for de to 

peergrupper suppleret med yderligere tre peergrupper: Nordiske retail peers, Globale luksus peers og Online 

peers. Multiplerne for de to peergrupper i sammenligning med DCF-værdien er præsenteret i figur 80 og 81. 

H&Ms enterprise value er udregnet på EV-multiplerne ved at gange peergruppen median på henholdsvis 

EBIT, EBITDA og NOPAT for H&M i de enkelte år, hvorefter de rentebærende aktiver tillægges for at få 

egenkapitalens værdi. P/E-multiplerne ganges på H&Ms estimerede nettoindtjening for at finde 

egenkapitalværdien. Værdiansættelsesintervallet i nedenstående figur er baseret på de to peergruppers 

median (for at undgå outliers) +/- SEK 50 mia. Figuren viser, at markedets aktuelle prisfastsættelse af H&M-

aktien er i den øvre del af den primære peergruppe. De europæiske fast fashion peers er desuden værdiansat 

lavere end den primære peergruppe. Den primære peergruppe giver en implicit værdi på SEK 350-750 mia., 

med en tyngde omkring SEK 450-550 mia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 80: Multipel værdiansættelse – baseret på medianen (+/- SEK 50 mia.) 

 
Kilde: Factset database og egen tilvirkning. 
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Figur 81 viser værdiansættelsen af H&Ms egenkapital ud fra peergruppernes min./maks. interval. Her er 

intervallet meget bredt og spænder fra SEK 240 mia. til over 1.000 mia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCF-værdiansættelsens interval for worst og best case scenarie ligger i den øvre del af peergruppens 

interval. Fra et strategisk synspunkt er Inditex, som nævnt tidligere i afhandlingen, H&Ms tætteste peer. 

H&M ses at være prissat lavere end Inditex, se figur 82, men generelt højere end den primære peergruppe. Jf. 

den strategiske analyse, som viser, at Inditex på en række områder har en konkurrencemæssig fordel i deres 

forretningsmodel i forbindelse med eksterne påvirkninger fra valutakurs og lønstigninger i asiatiske 

produktionslande, giver det god mening, at H&M er prisfastsat lavere relativt til Inditex. H&M vurderes dog 

både på grund af størrelse, global tilstedeværelse og markedsposition at skulle handle med en præmie i 

forhold til de andre retail peers. Som nævnt i afsnit 4.1.1.1 påvirkes EV-multiplerne af indregning af leasing. 

Som det fremgår af figur 82, vil EV/EBIT-multiplen både for H&M og Inditex falde, når leasing indregnes 

på balancen. H&Ms rabat i forhold til Inditex bliver i dette eksempel større end før korrektion for leasing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 81: Multipel værdiansættelse – høj/lav 

 
Kilde: Factset database og egen tilvirkning.  

Figur 82: H&M vs. Inditex 

 
Kilde: Factset database og egen tilvirkning.  
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I bilag 18 er medianen for samtlige peergrupper i sammenligning med DCF-værdien præsenteret, samt 

hvilken enterprise value og aktiekurs multiplerne implicit giver for H&M. Den multiple værdiansættelse 

understøtter DCF-modellens konklusioner om, at H&Ms aktie er marginalt overvurderet i markedet. Det kan 

ses som yderligere indikationer på, at markedet ikke helt har indregnet den skærpede konkurrence og 

marginale pres, som jeg har indarbejdet i mine estimater. Den multiple analyse er, som skrevet i 

metodeafsnittet, dog kritisk afhængig af sammenlignelighed i peergruppen, og af at de udvalgte peers er 

”korrekt”  prisfastsat  i  markedet.  

8 KONKLUSION 
 
Formålet med dette speciale har været at komme med et estimat på den fair markedsværdi af en aktie i 

H&M, sammenlignet med markedets aktuelle prisfastsættelse på skæringsdagen 1. maj 2015. Værdiestimatet 

har sin hovedvægt på DCF-metoden suppleret med en relativ metode.  

Analysen viser, at H&M står over for en række forandringer både i omverdenen og i fast fashion branchen. 

En afdæmpet global vækst, særligt på det europæiske hjemmemarked, samt stigning i inputomkostninger, 

øgede krav til miljø- og bæredygtighed i produktionen, en række nye konkurrenter og høj rivalisering på 

markedet er faktorer, som ses at kunne påvirke koncernen negativt. H&M er dog en signifikant global spiller 

på markedet, som er præget af et utal af spillere, hvorfor H&Ms performance fortsat forventes at være stabil. 

Virksomheden har en lang væksthistorik med en vækst i nye butikker på 10% årligt siden 1995. I samme 

periode har selskabet desuden præsteret en ujusteret ROIC på mellem 47,0% og 126,7%. Selskabet benytter 

sig af operationel leasing til finansiering af butiksejendomme. Korrigeret for leasing har ROIC i perioden 

2000-14 været mellem 11,4% og 8,3%. Et fald i ROIC siden 2007 skyldes både faldende marginer og 

faldende omsætningshastighed på den investerede kapital. En stabilisering i omsætningshastigheden i 2014 

og forbedring i LFL ses som tegn på en stabilisering fremadrettet. 

Baseret på en analyse af selskabets strategiske og finansielle situation og historiske udvikling blev et budget 

for H&Ms fremtidige frie cashflows opstillet i den 10-årige budgetperiode samt en 15-årig fadeperiode og 

terminalperiode. WACC blev estimeret til 7,6%. DCF-modellens base case scenarie viser på denne baggrund 

en fair værdi på SEK 325,6 pr. aktie. I sammenligning med markedets prissætning d. 1. maj 2015 på SEK 

338,8 giver det en downside på 3,9%. Worst og best case scenariet tester de value-drivers, som modellen er 

særlig følsom over for og giver et prisinterval på SEK 251,1-450,9 pr. aktie.  

Den multiple værdiansættelse understøtter DCF-modellens konklusioner om, at H&Ms aktie er marginalt 

overvurderet i markedet. Det ses som en yderligere indikation på, at markedet ikke har indregnet den 

skærpede konkurrence og det marginale pres, som jeg har indarbejdet i mine estimater. 
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9 PERSPEKTIVERING 
Et af de teoretiske emner, som blev behandlet i den fundamentale værdiansættelse af H&M, er behandlingen 

af leasing, herunder en korrektion fra at resultatføre leasingomkostningerne til at føre dem på balancen. 

Analysen viser hvilken ROIC-effekt, en sådan korrektion ville få for H&M (forudsat den anvendte metode til 

kapitalisering af leasing) samt påvirkningen på selskabets multipel (EV/EBIT). Det er således yderligere 

relevant at vise effekten på DCF-værdiansættelsen, hvorfor det er formålet med perspektiveringen.  

Den leasing-korrigerede DCF-model følger følgende tre trin (Koller et al, 2010, s. 575): 1) Reformuler 

resultatopgørelse og balance, således at den rentebærende gæld stiger med den kapitaliserede værdi af 

leasingforpligtelse, og driftsresultatet (NOPATR) bliver højere, da leasing betalingen tillægges NOPAT og 

den implicitte renteomkostning fratrækkes. 2) Juster WACC for leasing ved at ændre gælds- og 

egenkapitalandelen. De to første trin blev foretaget i afhandlingen, afsnit 4.1.1.1, og vil derfor ikke blive 

berørt nærmere. 3) Korriger de frie cash flows ved at fratrække (tillægge) en evt. stigning (fald) i investeret 

kapital, der er et resultat af årlige ændringer i NPV af leasing. Selvom leasingafskrivningerne ikke har 

cashflow-effekt for leasingtager, har det cashflow-effekt for leasinggiver og skal dermed ikke tillægges det 

frie cashflow på samme måde som selskabets yderligere afskrivninger. På trods af at NOPATR bliver højere 

efter leasingjusteringen, bliver de frie cashflows ikke nødvendigvis højere, fordi de frie cashflows er en 

funktion af NOPATR (højere) og capex (som typisk også er højere her pga. leasing) (Koller et al, 2010, s. 

582). De årlige leasingomkostninger er i overensstemmelse med den historiske udvikling budgetteret til at 

vokse med antallet af nye butikker i budget- og fadeperioden. 

Værdiansættelsen foretages på baggrund af den justerede WACC og de korrigerede frie cashflows. Som det 

fremgår af figur 83, er egenkapitalværdien uændret, hvilket er i overensstemmelse med teorien, da 

behandling af leasing udelukkende er regnskabsteknisk og dermed ikke har betydning for den underliggende 

drift (Koller et al, 2010, s. 582). En højere enterprise value på grund af lavere WACC, og i dette tilfælde 

højere frie cashflows, bliver opvejet af en højere nettorentebærende gæld. Den fulde model er præsenteret i 

bilag 22. 

 

 

  

Figur 83: Ukorrigeret vs. leasingkorrigeret DCF 

 
Kilde: Egen tilvirkning.  
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10 FORMELSAMLING 
 

[𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟏]            𝑅𝑂𝐸 =
𝑛𝑒𝑡  𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠  𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒  𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠

𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝  𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
∗ 100

= 𝑅𝑂𝐼𝐶 + (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑁𝐵𝐶) ∗
𝑁𝐼𝐵𝐷

𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝  𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Kilde: Petersen & Plenborg, 2012, s. 121 

 

[𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟐]            𝑅𝑂𝐴 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑠𝑘𝑎𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

Kilde: Koller et al, 2010, s. 166 

 
[𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟑]             

𝑅𝑂𝐼𝐶  (𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑠𝑘𝑎𝑡) =   
     ( )

∗ 100 =

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇  𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 ∗ 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔  𝑝å  𝑖𝑛𝑣. 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

Kilde: Petersen & Plenborg, 2012, s. 121 

 

[𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟒]            𝐸𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)
+

𝐹𝐶𝐹𝐹
𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔

∗
1

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)
 

Hvor, EV = Enterprise value, WACC = de vægtede kapitalomkostninger, FCF𝐹 = frit cashflow til selskabet 

til tidspunkt t og g = vækst i frit cashflow i terminalperioden 

Kilde: Petersen & Plenborg, 2012, s. 216 

 

[𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟓]            𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝑀𝑉(𝐸)

𝑀𝑉(𝑁𝐼𝐵𝐷) +𝑀𝑉(𝐸)
∗ 𝑟 +

𝑀𝑉(𝑁𝐼𝐵𝐷)
𝑀𝑉(𝑁𝐼𝐵𝐷)38 +𝑀𝑉(𝐸)

∗ 𝑟 ∗ (1 − 𝑡) 

Hvor, 𝑀𝑉(𝑁𝐼𝐵𝐷)  =markedsværdien af nettorentebærende gæld, 𝑀𝑉(𝐸) = markedsværdien af egen-

kapitalen, 𝑟  = ejernes afkastkrav og  𝑟 ∗ (1 − 𝑡) = lånerente efter skat. 

Kilde: Petersen & Plenborg, 2012, s. 246 

 

[𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟔]            𝛽 =   
𝐶𝑜𝑣(𝑟 , 𝑟 )

𝜎
 

Hvor, 𝐶𝑜𝑣(𝑟 , 𝑟 ) = kovariansen mellem markedet og aktiv (i) og 𝜎  = variansen på markedet 

kilde: Bodie et al., 2011, s. 310 

 

                                                      
38 Der kan også forekomme andre former for kapital, f.eks. præference aktier, som bør indregnes. Kilde: Bodie et al., 2011, s. 71 
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[𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟕]            𝑅𝑂𝐸 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑠𝑘𝑎𝑡
𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡  𝑣æ𝑟𝑑𝑖  𝑎𝑓  𝐸𝐾

=   𝑅𝑂𝐼𝐶 + (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑁𝐿𝑅) ∗
𝑁𝑅𝐵𝐺

𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡  𝑣æ𝑟𝑑𝑖  𝑎𝑓  𝐸𝐾
 

Hvor, NLR = nettolåneomkostninger efter skat (i %), NRBG = nettorentebærende gæld, EK = egenkapital. 

Kilde: Petersen & Plenborg, 2012, s. 118 

[𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟖]            𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘  𝑔𝑛𝑠.=   
1
𝑇

1 + 𝑟 ( )

1 + 𝑟 (𝑡)
− 1 

Kilde: Koller et al, 2010, s. 243 

[𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟗]            𝐺𝑒𝑜𝑚𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘  𝑔𝑛𝑠.= (
1 + 𝑟 ( )

1 + 𝑟 (𝑡)
) − 1 

Kilde: Koller et al, 2010, s. 243 

 

[𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟏𝟎]            𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙  𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 = (𝑅𝑂𝐸 − 𝑟 ) ∗ 𝐵𝑉(𝐸𝐾) 

Hvor, 𝑅𝑂𝐸 = 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑓𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  og 𝐵𝑉(𝐸𝐾) = 𝑏𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡  𝑣æ𝑟𝑑𝑖  𝑎𝑓  𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛 

Kilde: Petersen & Plenborg, 2012, s. 119 

 
[𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟏𝟏]            𝛽 . = 0,33 + 0,67(𝛽 å) 

Kilde: Koller et al, 2010, s. 257 

 

[𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟏𝟐]          𝑟 = 𝑟 + 𝛽 ∗ (𝑟 − 𝑟 ) 

Hvor, 𝑟  = den risikofrie, rente, 𝛽  = beta (systematisk risiko på egenkapitalen) og 𝑟 = afkastet på 

markedsporteføljen.  

Kilde: Bodie et al., 2011, s. 317 

 

[𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟏𝟑]          𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑘 + 1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡  𝑙𝑖𝑓𝑒

 

Hvor, 𝑘 = 𝑙å𝑛𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑝å  𝑠𝑖𝑘𝑟𝑒𝑡  𝑔æ𝑙𝑑, 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 = å𝑟𝑙𝑖𝑔  𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑜𝑚𝑘. 𝑡𝑖𝑙  𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡  𝑡 og 

𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡  𝑙𝑖𝑓𝑒 = 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡𝑠  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑡𝑖𝑑 

Kilde: Koller et al, 2010, s. 583 

 

[𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟏𝟒]            𝛽 =   𝛽 ∗ 1 + ( )
( )

 ⇒     𝛽 =    ( )
( )

 

Hvor,

  βasset=ugearet  beta,    βequity=gearede  beta  og  
MV(NIBD)
MV(E) ="target"  kapitalistruktur  baseret  på  markedsværdier 

Kilde: Koller et al, 2010, s. 255 
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12 BILAG 
Bilag 1 - Prisundersøgelse (H&M og peers) 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

H&M Sweden Spain France UK US China Sweden Spain France UK US China
Men
Wool  Coat 1299 129.00 79.99 129.00 1290 150.60 129.00 129.00 99.16 98.84 170.02
Blazer 1299 129 79.99 149 1290 150.60 129.00 129.00 99.16 114.16 170.02
Sweatshirt/hoodie 249 19.99 14.99 24.95 179 28.87 19.99 19.99 18.58 19.12 23.59
T-shirt 99 9.99 7.99 12.95 99 11.48 9.99 9.99 9.90 9.92 13.05
Shirt 199 29.99 19.99 29.95 249 23.07 29.99 29.99 24.78 22.95 32.82
Knitwear (long s leaved) 299 29.99 24.99 34.95 349 34.66 29.99 29.99 30.98 26.78 46.00
Trousers 199 29.99 14.99 34.95 199 23.07 29.99 29.99 18.58 26.78 26.23
Jeans  (Skinny fi t) 299 29.99 24.99 39.95 249 34.66 29.99 29.99 30.98 30.61 32.82
Chinoshorts 199 9.99 14.99 19.95 199 23.07 9.99 9.99 18.58 15.29 26.23
Swimwear (swim shorts ) 99 14.99 7.99 14.95 99 11.48 14.99 14.99 9.90 11.45 13.05
Sports  top 99 9.99 7.99 12.95 99 11.48 9.99 9.99 9.90 9.92 13.05
Sports  tights 299 29.99 14.99 34.95 299 34.66 29.99 29.99 18.58 26.78 39.41
Boots 499 49.99 34.99 59.95 499 57.85 49.99 49.99 43.38 45.93 65.77
Weighted average 43.00 37.57 37.57 31.12 33.23 48.57
Norm average 45.81 40.22 40.22 33.27 35.27 51.70

Women
Parka  Coat 799 79.95 59.99 99.00 799.00 92.63 79.95 69.99 74.37 75.85 105.31
Blazer/jacket 399 29.99 29.99 49.95 349.00 46.26 29.99 29.99 37.18 38.27 46.00
Sweatshirt/hoodie 249 19.99 24.99 29.95 149 28.87 19.99 19.99 30.98 22.95 19.64
T-shirt 79.5 9.99 7.99 9.95 99.00 9.22 9.99 9.99 9.90 7.62 13.05
Shirt 249 19.99 19.99 34.95 199 28.87 19.99 19.99 24.78 26.78 26.23
Knitwear (long s leaved) 299 29.99 24.99 34.95 299 34.66 29.99 29.99 30.98 26.78 39.41
Casual  dress 299 24.99 19.99 29.95 299 34.66 24.99 24.99 24.78 22.95 39.41
Night dress 499 29.99 24.99 34.95 299 57.85 29.99 29.99 30.98 26.78 39.41
Skirt 99 9.99 7.99 12.95 99 11.48 9.99 9.99 9.90 9.92 13.05
Trousers 199 19.99 14.99 19.95 199 23.07 19.99 19.99 18.58 15.29 26.23
Jeans  (skinny regular) 299 29.99 19.99 29.95 199 34.66 29.99 29.99 24.78 22.95 26.23
Shorts 199 19.99 14.99 24.95 199 23.07 19.99 19.99 18.58 19.12 26.23
Swimwear (bikini ) 249 25.98 20.98 30.9 228 28.87 25.98 25.98 26.01 23.67 30.05
Underwear (bra) 149 12.99 5.99 17.95 129 17.27 12.99 12.99 7.43 13.75 17.00
Bag 399 39.99 34.99 59.95 499 46.26 39.99 39.99 43.38 45.93 65.77
Boot 299 59.99 24.88 49.95 299 34.66 59.99 59.99 30.84 38.27 39.41
Sunglasses 79.5 9.99 7.99 12.95 79.5 9.22 9.99 9.99 9.90 9.92 10.48
Scarf 149 7.99 12.99 17.95 149 17.27 7.99 7.99 16.10 13.75 19.64
Sports  top 99 9.99 7.99 9.95 99 11.48 9.99 9.99 9.90 7.62 13.05
Sports  tights 349 39.99 29.99 39.95 349 40.46 39.99 39.99 37.18 30.61 46.00
Weighted average 31.02 26.30 25.85 25.50 24.64 32.66
Norm average 31.54 26.59 26.09 25.83 24.94 33.08

H&M Home
Cushion cover 49.5 4.99 3.99 5.95 49.9 5.74 4.99 4.99 4.95 4.56 6.58
Towel 79.5 9.99 7.99 12.95 149 9.22 9.99 9.99 9.90 9.92 19.64
Blanket 299 49.99 24.99 34.95 499 34.66 49.99 49.99 30.98 26.78 65.77
Candle holder 39.5 4.99 3.99 4.95 29.9 4.58 4.99 4.99 4.95 3.79 3.94
Plate 79.5 4.99 6.99 9.95 79.9 9.22 4.99 4.99 8.67 7.62 10.53
Mug 49.5 4.99 3.99 5.95 59.9 5.74 4.99 4.99 4.95 4.56 7.89
Vase 129 7.99 9.99 14.95 129 14.96 7.99 7.99 12.38 11.45 17.00
Norm average 12.02 12.56 12.56 10.97 9.81 18.76

Total
Weighted average price 29.85 25.89 25.59 24.02 23.60 33.00 26.66
Norm average price 29.79 26.46 26.29 23.35 23.34 34.51 26.88

33.3%

Local currency EUR

50.0%

16.7%

33.3%

50.0%

16.7%
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Kilde: Egen tilvirkning. 

Sweden Spain UK US China Sweden Spain UK US China Sweden Spain UK US China
Zara
Men's wear
Wool  Coat 1795 149 179 299 1999 208.10 149.00 221.90 229.08 263.47 38% 16% 124% 132% 55%
Blazer 999 69.95 79.99 149 799 115.82 69.95 99.16 114.16 105.31 -23% -46% 0% 0% -38%
Sweatshirt/hoodie 299 22.95 25.99 45.9 259 34.66 22.95 32.22 35.17 34.14 20% 15% 73% 84% 45%
T-shirt 129 9.95 12.99 17.9 139 14.96 9.95 16.10 13.71 18.32 30% 0% 63% 38% 40%
Shirt 249 17.95 25.99 29.9 229 28.87 17.95 32.22 22.91 30.18 -17% -40% 4% -14% -34%
Knitwear (long s leaved) 499 35.95 39.99 69.9 499 57.85 35.95 49.57 53.56 65.77 151% 20% 167% 100% 151%
Trousers 399 19.95 22.99 59.9 199 46.26 19.95 28.50 45.89 26.23 33% -33% -8% 50% -20%
Jeans  (Skinny fi t) 399 29.95 29.99 59.9 399 46.26 29.95 37.18 45.89 52.59 101% 200% 100% 200% 101%
Chinoshorts 0.00 0.00 0.00
Swimwear (swim shorts ) 0.00 0.00 0.00
Sports  top 0.00 0.00 0.00
Sports  tights 0.00 0.00 0.00
Boots 1159 79.95 89.99 169 999 134.37 79.95 111.56 129.48 131.67 213% 113% 259% 290% 171%
Weighted average 79.34 48.88 44.70 49.41 51.88 92% 46% 119% 133% 76%
Norm average 76.35 48.40 48.34 53.07 55.97 63% 28% 82% 93% 52%

Women
Parka  Coat 1199 49.99 59.99 99.99 699 139.01 49.99 74.37 76.61 92.13 50% -37% 0% 1% -13%
Blazer/jacket 999 69.95 79.99 149 799 115.82 69.95 99.16 114.16 105.31 150% 133% 167% 198% 129%
Sweatshirt/hoodie 279 19.95 19.99 39.9 259 32.35 19.95 24.78 30.57 34.14 12% 0% -20% 33% 74%
T-shirt 199 5.95 7.99 9.9 199 23.07 5.95 9.90 7.59 26.23 150% -40% 0% -1% 101%
Shirt 279 19.95 19.99 39.9 259 32.35 19.95 24.78 30.57 34.14 12% 0% 0% 14% 30%
Knitwear (long s leaved) 399 29.95 45.99 59.9 299 46.26 29.95 57.01 45.89 39.41 33% 0% 84% 71% 0%
Casual  dress 559 39.95 39.99 79.9 499 64.81 39.95 49.57 61.22 65.77 87% 60% 100% 167% 67%
Night dress 799 59.95 69.99 129 799 92.63 59.95 86.76 98.84 105.31 60% 100% 180% 269% 167%
Skirt 299 59.95 25.99 49.9 299 34.66 59.95 32.22 38.23 39.41 202% 500% 225% 285% 202%
Trousers 399 29.95 29.99 59.9 359 46.26 29.95 37.18 45.89 47.32 101% 50% 100% 200% 80%
Jeans  (skinny regular) 559 39.95 39.99 59.9 399 64.81 39.95 49.57 45.89 52.59 87% 33% 100% 100% 101%
Shorts 299 22.95 25.99 59.9 399 34.66 22.95 32.22 45.89 52.59 50% 15% 73% 140% 101%
Swimwear (bikini )
Underwear (bra)
Bag 949 69.95 59.99 79.9 499 110.02 69.95 74.37 61.22 65.77 138% 75% 71% 33% 0%
Boot 799 65.95 79.99 119 599 92.63 65.95 99.16 91.17 78.95 167% 10% 222% 138% 100%
Sunglasses 179 12.95 15.99 29.9 169 20.75 12.95 19.82 22.91 22.27 125% 30% 100% 131% 113%
Scarf 249 17.95 19.99 29 229 28.87 17.95 24.78 22.22 30.18 67% 125% 54% 62% 54%
Sports  top
Sports  tights
Weighted average 58.26 37.07 48.33 51.18 54.37 93% 59% 92% 115% 82%
Norm average 61.18 38.45 49.73 52.43 55.72 93% 66% 91% 115% 82%

Zara Home
Cushion cover 259 19.99 19.99 35.9 199 30.03 19.99 24.78 27.51 26.23 423% 301% 401% 503% 299%
Towel 219 22.99 22.99 39.9 259 25.39 22.99 28.50 30.57 34.14 175% 130% 188% 208% 74%
Blanket 279 79.99 29.99 35.9 399 32.35 79.99 37.18 27.51 52.59 -7% 60% 20% 3% -20%
Candle holder 119 5.99 7.99 16.9 79 13.80 5.99 9.90 12.95 10.41 201% 20% 100% 241% 164%
Plate 29 3.5 3.99 5.9 49 3.36 3.50 4.95 4.52 6.46 -64% -30% -43% -41% -39%
Mug 29 2.99 3.99 4.9 39 3.36 2.99 4.95 3.75 5.14 -41% -40% 0% -18% -35%
Vase 279 29.99 29.99 59.9 399 32.35 29.99 37.18 45.89 52.59 116% 275% 200% 301% 209%
Norm average 20.09 23.63 21.06 21.81 26.79 115% 102% 124% 171% 93%

Total Relative to H&M
Weighted average price 55.41 36.80 43.18 45.99 49.36 46.22 96% 64% 102% 127% 83% 73%
Norm average price 52.54 36.83 39.71 42.44 46.16 43.67 91% 65% 99% 127% 76% 62%

Local currency EUR VS H&M
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Kilde: Egen tilvirkning. 

UK UK UK
Primark UK (£) UK
Men's wear
Wool  Coat 45.00 55.78 -44%
Blazer 28.00 34.71 -65%
Sweatshirt/hoodie 7.00 8.68 -53%
T-shirt 5.00 6.20 -37%
Shirt 10.00 12.40 -50%
Knitwear (long s leaved) 6.00 7.44 -60%
Trousers 12.00 14.88 -52%
Jeans  (Skinny fi t) 9.00 11.16 -40%
Chinoshorts 5.00 6.20 -37%
Swimwear (swim shorts )
Sports  top 4.00 4.96 -73%
Sports  tights
Boots 16.00 19.83 -36%
Weighted average 14.62 -50%
Norm average 16.57 -50%

Women
Parka  Coat 39.00 48.35 -35%
Blazer/jacket 15.00 18.59 -50%
Sweatshirt/hoodie 19.00 23.55 -24%
T-shirt 3.00 3.72 -62%
Shirt 14.00 17.36 -30%
Knitwear (long s leaved) 14.00 17.36 -44%
Casual  dress 14.00 17.36 -30%
Night dress 15.00 18.59 -40%
Skirt 6.00 7.44 -25%
Trousers 10.00 12.40 -33%
Jeans  (skinny regular)
Shorts
Swimwear (bikini )
Underwear (bra) 5.00 6.20 -17%
Bag 10.00 12.40 -71%
Boot 30.00 37.19 21%
Sunglasses 2.00 2.48 -75%
Scarf 5.00 6.20 -62%
Sports  top 6.00 7.44 -25%
Sports  tights 9.00 11.16 -70%
Weighted average 13.12 16.27 -39%
Norm average 12.71 15.75 -40%

Primark Home
Cushion cover 3 3.72 -25%
Towel 3.8 4.71 -52%
Blanket 10 12.40 -60%
Candle holder 1 1.24 -75%
Plate -100%
Mug 2 2.48 -50%
Vase -100%
Norm average 4.91 -66%

Total Relative to H&M
Weighted average price 14.10 14.10 -46% -47%
Norm average price 12.41 12.41 -52% -54%

Local currency EUR VS H&M
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Kilde: Egen tilvirkning. 

France UK US China France UK US China France UK US China
Uniqlo France UK US China France UK US China
Men's wear
Wool  Coat 99.9 89.90 99.9 799 99.90 111.45 76.54 105.31 -23% 12% -23% -38%
Blazer 79.9 89.9 99.9 499 79.90 111.45 76.54 65.77 -38% 12% -33% -61%
Sweatshirt/hoodie 29.9 24.9 29.9 149 29.90 30.87 22.91 19.64 50% 66% 20% -17%
T-shirt 19.9 12.9 19.9 99 19.90 15.99 15.25 13.05 99% 61% 54% 0%
Shirt 29.9 19.9 29.9 199 29.90 24.67 22.91 26.23 0% 0% -20%
Knitwear (long s leaved, lambswool)24.9 19.9 22.9 199 24.90 24.67 17.55 26.23 -17% 33% -34% 0%
Trousers 39.9 29.9 39.9 249 39.90 37.07 30.57 32.82 33% 20% 0% 0%
Jeans  (Skinny fi t) 29.9 24.9 29.9 299 29.90 30.87 22.91 39.41 199% 66% 50% 50%
Chinoshorts 14.9 29.9 18.47 22.91 86% 100%
Swimwear (swim shorts )
Sports  top
Sports  tights
Boots
Weighted average 44.28 45.05 34.23 41.06 22% 17% 2% -5%
Norm average 44.28 45.05 34.23 41.06 43% 40% 15% -11%

Women
Parka  Coat 79.9 69.90 79.9 599 79.90 86.65 61.22 78.95 14% -19% -25%
Blazer/jacket 59.9 59.9 99.9 399 59.90 74.26 76.54 52.59 100% 100% 100% 14%
Sweatshirt/hoodie 29.9 29.9 39.9 149 29.90 37.07 30.57 19.64 50% 20% 33% 0%
T-shirt 9.9 14.9 19.9 99 9.90 - 15.25 13.05 -1% 100% 0%
Shirt 19.9 19.9 29.9 149 19.90 24.67 22.91 19.64 0% 0% -14% -25%
Knitwear (long s leaved, lambswool)24.9 19.9 22.9 199 24.90 24.67 17.55 26.23 -17% -20% -34% -33%
Casual  dress 49.9 19.9 49.9 199 49.90 24.67 38.23 26.23 100% 0% 67% -33%
Night dress 69.9
Skirt 19.9 19.9 29.9 149 19.90 24.67 22.91 19.64 99% 149% 131% 51%
Trousers 29.9 29.9 29.9 199 29.90 37.07 22.91 26.23 50% 99% 50% 0%
Jeans  (skinny regular) 39.9 34.9 39.9 299 39.90 43.26 30.57 39.41 33% 75% 33% 50%
Shorts 9.9 24.9 39.9 149 9.90 30.87 30.57 19.64 -50% 66% 60% -25%
Swimwear (bikini )
Underwear (bra) 19.9 14.9 22.9 149 19.90 18.47 17.55 19.64 53% 149% 28% 16%
Bag 7.9 12.9 29.9 7.90 15.99 22.91 -80% -63% -50%
Boot
Sunglasses
Scarf 19.9 14.9 14.9 79 19.90 18.47 11.42 10.41 149% 15% -17% -47%
Sports  top
Sports  tights
Weighted average 25.15 31.97 27.79 24.36 26% 48% 28% -10%
Norm average 30.11 35.44 30.08 28.56 36% 49% 33% -5%

Total Relative to H&M
Weighted average price 31.53 36.33 29.94 29.93 30.35 25% 38% 19% -8% 14%
Norm average price 37.19 40.25 32.15 34.81 35.05 39% 44% 24% -8% 30%

Local currency EUR VS H&M
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Kilde: Egen tilvirkning. 

Spain UK US Spain UK US Spain UK US
GAP
Men's wear Europe
Wool  Coat 109.95 89.95 134.1 109.95 111.51 102.74 -15% 12% 4%
Blazer 74.95 69.95 100.15 74.95 86.71 76.73 -42% -13% -33%
Sweatshirt/hoodie 59.95 49.95 42.39 59.95 61.92 32.48 200% 233% 70%
T-shirt 9.95 8.95 14.39 9.95 11.09 11.03 0% 12% 11%
Shirt 47.95 37.95 50.88 47.95 47.05 38.98 60% 90% 70%
Knitwear (long s leaved) 64.95 49.95 46.64 64.95 61.92 35.73 117% 100% 33%
Trousers 49.95 39.95 50.88 49.95 49.52 38.98 67% 167% 46%
Jeans  (Skinny fi t) 64.95 49.95 59.37 64.95 61.92 45.49 117% 100% 49%
Chinoshorts
Swimwear (swim shorts )
Sports  top
Sports  tights
Boots
Weighted average 60.33 61.46 47.77 31% 44% 16%
Norm average 60.33 61.46 47.77 63% 88% 31%

Women
Parka  Coat 124.95 99.95 142.95 124.95 123.90 109.52 56% 67% 44%
Blazer/jacket 69.95 54.95 74.69 69.95 68.12 57.23 133% 83% 50%
Sweatshirt/hoodie 59.95 39.95 38.15 59.95 49.52 29.23 200% 60% 27%
T-shirt 29.95 24.95 21.18 29.95 30.93 16.23 200% 212% 113%
Shirt 34.95 29.95 46.64 34.95 37.13 35.73 75% 50% 33%
Knitwear (long s leaved) 39.95 34.95 42.39 39.95 43.33 32.48 33% 40% 21%
Casual  dress 49.95 39.95 50.88 49.95 49.52 42.23 100% 100% 84%
Night dress 69.95 54.95 67.86 69.95 68.12 45.49 133% 120% 70%
Skirt 39.95 34.95 46.64 39.95 43.33 25.98 300% 337% 162%
Trousers 49.95 44.95 55.12 49.95 55.72 0.00 150% 200%
Jeans  (skinny regular) 59.95 49.95 59.37 59.95 61.92 23.41 100% 150% 2%
Shorts 34.95 29.95 33.91 34.95 37.13 25.98 75% 100% 36%
Swimwear (bikini ) 63.73 169%
Underwear (bra) 24.95 22.95 30.55 24.95 28.45 92% 283%
Bag 49.95 39.95 33.91 49.95 49.52 29.23 25% 14% -36%
Boot 94.95 79.95 83.18 94.95 99.11 22.72 58% 221% -41%
Sunglasses 0.00 0.00 29.23 -100% -100% 195%
Scarf 29.95 24.95 38.15 29.95 30.93 0.00 275% 92%
Sports  top 19.95 16.95 29.66 19.95 21.01 0.00 100% 112%
Sports  tights 39.95 34.95 38.15 39.95 43.33 0.00 0% 17%
Weighted average 46.80 47.86 30.96 101% 112% 60%
Norm Average 48.64 49.53 30.97 106% 114% 62%

Total avg. Price Relative to H&M
Weighted average price 51.31 52.39 36.57 33.79 78% 89% 46% 27%
Norm average price 54.48 55.49 39.37 36.34 84% 101% 47% 35%

Local currency EUR VS H&M
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Kilde: Egen tilvirkning. 

Sweden Spain UK US China Sweden Spain UK US China Sweden Spain UK US
Next
Men's wear
Wool  Coat 1216 116 110 199 140.98 116.00 136.36 152.47 0.00 -6% -10% 38% 54%
Blazer 995 84 60 108 115.36 84.00 74.38 82.75 0.00 -23% -35% -25% -28%
Sweatshirt/hoodie 387 36 35 69 44.87 36.00 43.39 52.87 0.00 55% 80% 133% 177%
T-shirt 175 12 6 22 20.29 12.00 7.44 16.86 0.00 77% 20% -25% 70%
Shirt 219 22 20 36 25.39 22.00 24.79 27.58 0.00 10% -27% 0% 20%
Knitwear (long s leaved) 332 31 28 51 38.49 31.00 34.71 39.07 0.00 11% 3% 12% 46%
Trousers 219 20 20 36 25.39 20.00 24.79 27.58 0.00 10% -33% 33% 3%
Jeans  (Skinny fi t) 498 46 28 45 57.74 46.00 34.71 34.48 0.00 67% 53% 12% 13%
Chinoshorts 197 9 16 36 22.84 9.00 19.83 27.58 0.00 -1% -10% 7% 80%
Swimwear (swim shorts ) 111 18 18 33 12.87 18.00 22.31 25.28 0.00 12% 20% 125% 121%
Sports  top
Sports  tights
Boots 884 80 80 100 102.49 80.00 99.17 76.62 0.00 77% 60% 129% 67%
Weighted average 66.42 51.85 60.36 57.05 0.00 39% 24% 65% 61%
Norm average 55.15 43.09 47.45 51.19 0.00 26% 11% 40% 57%

Women
Parka  Coat 830 79 65 137 702 96.23 79.00 80.58 104.97 92.52 4% -1% 8% 38%
Blazer/jacket 387 36 50 91 378 44.87 36.00 61.98 69.72 49.82 -3% 20% 67% 82%
Sweatshirt/hoodie 219 20 20 36 216 25.39 20.00 24.79 27.58 28.47 -12% 0% -20% 20%
T-shirt 47 4.5 4.5 8 49 5.45 4.50 5.58 6.13 6.46 -41% -55% -44% -20%
Shirt 243 22 28 51 218 28.17 22.00 34.71 39.07 28.73 -2% 10% 40% 46%
Knitwear (long s leaved) 332 31 28 55 324 38.49 31.00 34.71 42.14 42.70 11% 3% 12% 57%
Casual  dress 310 28 28 51 303 35.94 28.00 34.71 39.07 39.94 4% 12% 40% 70%
Night dress 553 52 50 91 540 64.11 52.00 61.98 69.72 71.17 11% 73% 100% 160%
Skirt 277 26 22 42 238 32.11 26.00 27.27 32.18 31.37 180% 160% 175% 224%
Trousers 310 28 22 51 303 35.94 28.00 27.27 39.07 39.94 56% 40% 47% 156%
Jeans  (skinny regular) 310 31 45 51 281 35.94 31.00 55.78 39.07 37.04 4% 3% 125% 70%
Shorts 175 16 30 39 216 20.29 16.00 37.19 29.88 28.47 -12% -20% 100% 56%
Swimwear (bikini ) 308 26 28 282 35.71 26.00 34.71 37.17 24% 0% 33%
Underwear (bra) 20 35 24.79 26.82 0.00 -100% -100% 234% 95%
Bag 241 23 26 41 27.94 23.00 32.23 31.41 0.00 -40% -42% -26% -32%
Boot 752 72 80 145 87.18 72.00 99.17 111.09 0.00 152% 20% 222% 190%
Sunglasses 138 13 12.5 16.00 13.00 15.50 0.00 74% -48% 56%
Scarf 153 15 15 26 17.74 15.00 18.59 19.92 0.00 3% -50% 15% -26%
Sports  top 152 15 14 26 152 17.62 15.00 17.36 19.92 20.03 54% 50% 75% 101%
Sports  tights 276 26 22 48 195 32.00 26.00 27.27 36.78 25.70 -21% 30% -27% 141%
Weighted average 35.81 28.86 37.60 41.77 28.93 16% 4% 62% 77%
Norm average 36.69 29.66 37.81 43.59 28.98 17% 5% 62% 80%

Next home
Cushion cover 133 11 10 21 15.42 11.00 12.40 16.09 0.00 169% -72% -71% -65%
Towel 109 9 16 18 12.64 9.00 19.83 13.79 0.00 37% -85% -36% -64%
Blanket 553 51 50 90 64.11 51.00 61.98 68.96 0.00 85% 411% 526% 595%
Candle holder 8 9.92 0.00
Plate 0.00
Mug 0.00
Vase 387 36 35 63 44.87 36.00 43.39 48.27 0.00 200% 37% 70% 96%
Norm average 34.26 26.75 29.50 36.78 123% 72% 122% 140%

Total avg. Price Relative to H&M
Weighted average price 40.66 32.34 40.05 43.48 28.93 39.87 38% 19% 73% 85% 50%
Norm average price 42.03 33.17 38.25 43.85 28.98 38.28 55% 30% 75% 92% 42%

Local currency EUR VS H&M
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Kilde: Egen tilvirkning. 

Kommentar: 
Vægtning: Inden for kategorien "Kvinder" er det vægtede gennemsnit lavet ud fra en vurdering af, hvad 

H&M sælger mest i løbet af et år. Vægtningen er foretaget således, at varer, der vurderes som basis (f.eks. 

jakker, sweatshirts, kjoler og bukser), vægter 50%, mens tilbehør, herunder tørklæder, sko og sportstøj 

vægter 33%. Sæsonvarer som shorts og badetøj vægtes dermed med de resterende 17%. Ud fra samme 

princip er et vægtet gennemsnit udregnet for herre-kategorien.  Varer  inden  for  ”Home”  kategorien  bidrager  

med et simpelt gennemsnit. Der foreligger ikke data om salget inden for de enkelte kategorier, og 

vægtningen er derfor baseret på eget skøn. 

 

UK UK UK
Asos.com (ASOS brand)
Men's wear UK
Wool  Coat 80 99.17 0%
Blazer 60 74.38 -25%
Sweatshirt/hoodie 18 22.31 20%
T-shirt 10 12.40 25%
Shirt 17 21.07 -32%
Knitwear (long s leaved) 34 42.15 127%
Trousers 22 27.27 -12%
Jeans  (Skinny fi t) 28 34.71 87%
Chinoshorts 14 17.36 75%
Swimwear (swim shorts ) 12 14.88 50%
Sports  top
Sports  tights
Boots 50 61.98 99%
Weighted average 44.19 55%
Norm average 38.88 38%

Women
Parka  Coat 60.00 74.38 0%
Blazer/jacket 40.00 49.59 33%
Sweatshirt/hoodie 20.00 24.79 -20%
T-shirt 14.00 17.36 75%
Shirt 28.00 34.71 40%
Knitwear (long s leaved) 22.00 27.27 -12%
Casual  dress 25.00 30.99 25%
Night dress 38.00 47.11 52%
Skirt 18.00 22.31 125%
Trousers 18.00 22.31 20%
Jeans  (skinny regular) 30 37.19 50%
Shorts 16 19.83 7%
Swimwear (bikini ) 32 39.67 53%
Underwear (bra) 18 22.31 201%
Bag 35 43.39 0%
Boot 55 68.18 121%
Sunglasses 12 14.88 50%
Scarf 18 22.31 39%
Sports  top
Sports  tights
Weighted average 34.00 50%
Total Average 34.37 48%

Total avg. Price Relative to H&M
Weighted average price 37.40 37.40 52% 40%
Norm average price 36.62 36.62 43% 36%

Local currency EUR VS H&M
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Totalt vægtet gennemsnit: Baseret på pladsforbruget i udvalgte H&M butikker på henholdsvis H&M 

women, H&M men og H&M home vurderes H&M woman at udgøre 2/3 af det samlede salg, mens H&M 

Men og H&M Home vægtes med hver 1/6. På denne baggrund udregnes et samlet pris-gennemsnit for H&M 

og konkurrenterne.  

 

 Designsamarbejde: Prispunkt på Alexander Wang x H&M vs. normale kollektioner 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

  

Design collaboration 
(Alexander Wang x H&M)

Relative to 
"normal" 

collections
Coat 1499 88%
Blazer/jacket
Sweatshirt/hoodie 499 100%
T-shirt 349 339%
Shirt
Knitwear (long s leaved)
Casual  dress 799 167%
Night dress
Skirt 499 404%
Trousers 799 302%
Jeans
Shorts 499 151%
Swimwear (bikini ) 499 100%
Underwear (bra)
Bag 1799 351%
Boot 1799 502%
Sunglasses
Scarf
Sports  top 299 202%
Sports  tights 499 43%
Average price difference 2,29
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Bilag 2 – Organisationsdiagram 

 

H&M – Organisationsdiagram 

 
Kilde: H&M Corporate Governance rapport, 2014 og egen tilvirkning. 
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Bilag 3 – H&M LFL omsætning 2013-18E baseret på Euromonitors markeds-
estimater 

H&M – estimering af LFL omsætning 2013-18E 

 
Kilde: Euromonitor, 2013, og egen tilvirkning.  

  

2013 2013-18E 2018

(mia. USD)
Markedsværdi Absolut 

vækst 
Markedsværdi

CAGR (13-18E)
Markedsandel Andel af vækst Omsætning Andel af H&Ms 

marked
CAGR (13-18E)

Sverige 10                         2                  12                        4% 0.7% 0.6% 6,652                  5% 0.2%
Frankrig 55                         2                  57                        1% 3.6% 2.8% 8,893                  7% 0.0%
Spanien 30                         3                  33                        2% 2.0% 1.6% 4,997                  4% 0.1%
Australien 25                         4                  29                        3% 1.7% 1.4% 417                      
Sydkorea 28                         5                  33                        3% 1.8% 1.6% 736                      1% 0.0%
Italien 65                         6                  71                        2% 4.3% 3.5% 4,529                  4% 0.1%
Japan 85                         7                  92                        1% 5.6% 4.5% 2,804                  2% 0.0%
Tyskland 90                         7                  97                        1% 6.0% 4.7% 26,206                20% 0.3%
Canada 40                         8                  48                        4% 2.6% 2.4%
Tyrkiet 25                         13                38                        9% 1.7% 1.9% 661                      1% 0.0%
UK 80                         14                94                        3% 5.3% 4.6% 8,835                  7% 0.2%
Mexico 27                         14                41                        9% 1.8% 2.0% 280                      0% 0.0%
Argentina 20                         18                38                        14% 1.3% 1.9%
Venzuela 15                         33                48                        26% 1.0% 2.4%
Brasilien 60                         33                93                        9% 4.0% 4.6%
Indien 49                         37                86                        12% 3.2% 4.2%
Rusland 80                         45                125                      9% 5.3% 6.1% 2,208                  2% 0.2%
Kina 295                       190              485                      10% 19.5% 23.8% 5,957                  5% 0.5%
USA 370                       60                430                      3% 24.5% 21.1% 13,001                10% 0.3%
UAE 15                         7                  22                        8% 1.0% 1.1%
Saudi Arabien 16                         7                  23                        8% 1.0% 1.1%
Ukriane 15                         7                  21                        8% 1.0% 1.0%
Sydafrika 16                         8                  24                        8% 1.1% 1.2%
Other* 1% 42,386                33% 0.5%

I alt 1,510                   527              2,037                  6% 100.0% 100.0% 128,562              100% 2.4%
*Det samme som Tyskland da det er Holland, Belgien og Norden

H&Ms geografisk fordeling 2013
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Bilag 4 – Estimering af H&M online salg 

H&M – estimering af online omsætning 

 
Kilde: H&M årsrapport 2014 og egen tilvirkning.  

Bilag 5 – Porter’s Five Forces 

Illustration – Porter’s Five Forces 

 
Kilde: Porter, 1979, og egen tilvirkning.  
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Bilag 6 – Værdikædemodel 

Illustration – Værdikædeanalyse 

 
Kilde: Porter, 1985, og egen tilvirkning.  

 
 

Bilag 7 – H&Ms reformulerede resultatopgørelse og balance 
Nedenfor er vist H&Ms reformulerede resultatopgørelse og balance, som anvendes til analyseformål. Det 

overordnede formål er at udskille drifts- og finansposter for at opnå en nuanceret viden om selskabets kilder 

til værdiskabelsen. Uddybende noter findes til de poster, som det er markeret ud fra. Reformuleringen er 

baseret på Petersen & Plenborg, 2012. På grund af pladsbegrænsninger er det kun tallene fra 2008-14, som er 

vist i dette bilag. 

 

Reformuleret resultatopgørelse 
I den reformulerede resultatopgørelse vises det driftsrelaterede indtjeningsmål i form af NOPAT. 

Finansieringsposter ekskluderes således fra dette nøgletal.  
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H&M – Analytisk resultatopgørelse 

 
Kilde: H&M årsrapporter 2008-14 og egen tilvirkning. 

 

Note 1: Afskrivninger 
H&Ms af- og nedskrivninger er fordelt både på salgs- og administrationsomkostninger, men også på 

produktionsomkostningerne. I årsregnskabets noter er afskrivningerne fordelt som illustreret nedenfor.   

SEKm Notes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Net sales incl. VAT 104,041 118,697 126,966 128,810 140,948 150,090 176,620
Value Added Taxes 15,509 17,304 18,483 18,811 20,149 21,528 25,201
  - in % of sales 15% 15% 15% 15% 14% 14% 14%
Net sales excl. VAT 88,532.0 101,393.0 108,483.0 109,999.0 120,799.0 128,562.0 151,419.0
  - y/y growth (%) 13% 15% 7% 1% 10% 6% 18%

9.4%
Cost of goods sold 34,064 38,919 40,214 43,852 48,928 52,529 62,367
  - in % of sales 38% 38% 37% 40% 41% 41% 41%
Gross profit 54,468 62,474 68,269 66,147 71,871 76,033 89,052
  - y/y growth (%) 14% 15% 9% -3% 9% 6% 17%
  - in % of sales 62% 62% 63% 60% 59% 59% 59%

60% 3.4%
Selling expenses 32,185 38,224 40,751 42,517 46,608 49,878 58,525
  - y/y growth (%) 16% 19% 7% 4% 10% 7% 17%
  - in % of sales 36% 38% 38% 39% 39% 39% 39%

Administrative expenses 2,145 2,606 2,859 3,251 3,509 3,987 4,944
  - y/y growth (%) 21% 21% 10% 14% 8% 14% 24%
  - in % of sales 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
EBITDA 22,340 24,474 27,720 23,641 25,459 26,359 30,637
  - y/y growth (%) 11% 10% 13% -15% 8% 4% 16%
  - in % of sales 25% 24% 26% 21% 21% 21% 20%

Total depreciation, amortisation 1 2,202 2,830 3,061 3,262 3,705 4,191 5,054

EBIT, recurring items 20,138 21,644 24,659 20,379 21,754 22,168 25,583
  - y/y growth (%) 10% 7% 14% -17% 7% 2% 15%
  - in % of sales 23% 21% 23% 19% 18% 17% 17%

Taxes on EBIT 2 5,603 5,600 6,239 4,983 5,289 5,289 5,848

NOPAT 14,535 16,044 18,420 15,396 16,465 16,879 19,735
  - y/y growth (%) 12% 10% 15% -16% 7% 3% 17%
  - in % of sales 16% 16% 17% 14% 14% 13% 13%

Interest income 1,060 467 356 568 536 367 328
Interest expense 8 8 7 5 5 9 16
Net financial income 1,052 459 349 563 531 358 312

Tax on net interest income 293 119 88 138 129 85 71
Net financial income after tax 759 340 261 425 402 273 241

Group profit after tax 15,294 16,384 18,681 15,821 16,867 17,152 19,976
  - y/y growth (%) 13% 7% 14% -15% 7% 2% 16%
  - in % of sales 17% 16% 17% 14% 14% 13% 13%
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H&M – Afskrivningsfordeling 

 
Kilde: H&M årsrapporter 2008-14 og egen tilvirkning. 

 

Note 2: Skat på EBIT 
Mens EBIT er rapporteret i årsregnskabet, fremgår efter-skat driftsindtjeningen, NOPAT, ikke. Derfor skal 

skat, der kun er relateret til driften, findes for at kunne udregne NOPAT. Beregningen af skat på EBIT 

foregår således (Petersen & Plenborg, 2012, s. 73): 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣  𝑠𝑘𝑎𝑡  % =
𝑅𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡  𝑠𝑘𝑎𝑡
𝐼𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓ø𝑟  𝑠𝑘𝑎𝑡

∗ 100 

𝑆𝑘𝑎𝑡  𝑝å  𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣  𝑠𝑘𝑎𝑡  % ∗ 𝐸𝐵𝐼𝑇 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 − 𝑠𝑘𝑎𝑡  𝑝å  𝐸𝐵𝐼𝑇 

H&M – Udregning af effektiv skatteprocent 

 
Kilde: H&M årsrapporter 2008-14 og egen tilvirkning. 

 

Reformuleret balance 

I den analytiske balance identificeres operationelle poster (O) og finansielle poster (F). Investeret kapital kan 

udregnes som summen af driftsrelaterede aktiver minus driftsrelaterede passiver. På samme måde kan den 

investerede kapital udregnes med udgangspunkt i passivsiden som egenkapitalen plus nettorentebærende 

gæld. Investeret kapital kan defineres som: Den kapital som er investeret i selskabets drift og som kræver et 

afkast (Petersen & Plenborg, 2012, s. 74). 

Depreciations 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cost of good sold 245 310 336 366 415 470 568
Selling expenses 1,825 2,350 2,540 2,698 3,065 3,463 4,159
Administrative expenses 132 170 185 198 225 258 318
Total depreciations 2,202 2,830 3,061 3,262 3,705 4,191 5,045

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pre tax profit 21,190.0 22,103.0 25,008.0 20,942.0 22,285.0 22,526.0 25,895.0
Corporation tax 5,896.0 5,719.0 6,327.0 5,121.0 5,418.0 5,374.0 5,919.0
Effective tax rate 27.8% 25.9% 25.3% 24.5% 24.3% 23.9% 22.9%
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H&M – Analytisk balance 

 
Kilde: H&M årsrapporter 2008-14 og egen tilvirkning. 

 

Note 3: Immaterielle aktiver 

De immaterielle faste aktiver relaterer sig til brands, kunderelationer og goodwill i forbindelse med opkøbet 

af FaBric Scandinavien i 2008 (færdiggjort i 2010). Goodwill udsættes årligt for impairment tests, baseret på 
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vurdering af nutidsværdien af de fremtidige cashflows for at afgøre, om den bogførte værdi er retvisende 

(H&M årsrapport, 2014, s. 83). 

 

Note 4: Udskudt skatteaktiver/forpligtelser 

Udskudt skat opstår på grund af forskelle mellem den skattemæssige opgørelse af indkomst/tab og den 

regnskabsmæssige opgørelse. Det fremgår af årsregnskabets noter, at udskudt skat primært relateres til 

varelageret, materielle og immaterielle aktiver samt øvrige aktiver (H&M årsrapport, 2014, s. 83). De 

udskudte skatteaktiver og forpligtelser kategoriseres derfor som en driftspost.  

 
Note 5: Andre tilgodehavender 

Andre tilgodehavender er ikke uddybet i regnskabet, men det fremgår af note 19, at de ikke relateres til 

finansielle aktiver, hvorfor de kategoriseres som en driftspost (H&M årsrapport, 2014, s. 87). 

 
Note 6: Forudbetalte omkostninger 

Forudbetalte omkostninger er forudbetalt husleje, hvilket derfor også er en driftspost (H&M årsrapport, 

2014, s. 84). 

 
Note 7: Andre kortfristede forpligtelser 

Det fremgår af årsregnskabet 2014, at de andre kortfristede forpligtelser inkluderer feriepenge, 

sygeforsikring og andre lignende omkostninger, hvorfor det er en driftsrelateret post (H&M årsrapport, 2014, 

s. 88). 
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Bilag 8 – Leasing 
 

Credit spread 

 
Kilde: Bloomberg, BoA ML  og 
egen tilvirkning. 

Index EN00
Date Govt OAS

31/12/1995
31/12/1996 0.29%
31/12/1997 0.32%
31/12/1998 0.48%
31/12/1999 0.69%
31/12/2000 1.21%
31/12/2001 1.24%
31/12/2002 1.29%
31/12/2003 0.66%
31/12/2004 0.56%
31/12/2005 0.56%
31/12/2006 0.57%
31/12/2007 1.11%
31/12/2008 3.50%
31/12/2009 1.14%
31/12/2010 1.32%
31/12/2011 2.01%
31/12/2012 1.16%
31/12/2013 1.07%
31/12/2014 0.94%

Gns. 1.22%

BoA ML Euro, Non-
financial - 20Y spreads
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Peergruppe af ejendomsselskaber – afskrivningsperiode og EV/sales 

 
Kilde: Selskabernes årsrapporter 2000-14, Bloomberg databse og egen tilvirkning. 
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Leasing korrektion – fire metoder til kapitalisering af leasingbetalinger 

 
Kilde: Koller et al, 2010, H&M årsrapporter 2013-14 og egen tilvirkning. *Se formel 13. 2015 leasingomk. er fremskrevet med 
en vækstrate svarende til væksten i nye butikker 
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Bilag 9 – Indeksering og common-size analyse af H&Ms resultatopgørelse 

H&M – common-size analyse af resultatopgørelsen (2007-14) 

 
Kilde: H&M årsrapporter 2007-2014 og egen tilvirkning. 

H&M – indeksering af resultatopgørelsen (2007=100) 

 

Kilde: H&M årsrapporter 2007-2014 og egen tilvirkning. 

 
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Net sales excl. VAT 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cost of goods sold 39% 38% 38% 37% 40% 41% 41% 41%
Gross profit 61% 62% 62% 63% 60% 59% 59% 59%
Selling expenses 35% 36% 38% 38% 39% 39% 39% 39%
Administrative expenses 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
EBITDA 26% 25% 24% 26% 21% 21% 21% 20%
Total depreciation, amortisation 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
EBIT 23% 23% 21% 23% 19% 18% 17% 17%
Taxes on EBIT 7% 6% 6% 6% 5% 4% 4% 4%
NOPAT 17% 16% 16% 17% 14% 14% 13% 13%

(Indeksering, 2007=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Net sales excl. VAT 100 113 129 138 140 154 164 193
Cost of goods sold 100 112 128 132 144 160 172 204
Gross profit 100 114 131 143 138 150 159 186
Selling expenses 100 116 138 147 154 168 180 211
Administrative expenses 100 121 147 161 183 197 224 278
EBITDA 100 111 121 137 117 126 131 152
Total depreciation, amortisation 100 121 156 169 180 204 231 279
EBIT 100 110 118 134 111 118 121 139
Taxes on EBIT 100 105 105 117 93 99 99 109
NOPAT 100 112 123 141 118 126 130 151
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Bilag 10 – Indeksering og common-size  analyse  af  Inditex’  resultatopgørelse 

Inditex – common-size analyse af resultatopgørelsen (2007-14) 

 
Kilde: H&M årsrapporter 2007-2014 og egen tilvirkning. 

Inditex – indeksering af resultatopgørelsen (2007=100) 

 

Kilde: H&M årsrapporter 2007-2014 og egen tilvirkning. 

 
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Net sales excl. VAT 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cost of goods sold 43% 43% 43% 41% 41% 40% 41% 42%
Gross profit 57% 57% 57% 59% 59% 60% 59% 58%
Personnel 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Other operating costs 17% 17% 16% 16% 16% 16% 17% 16%
EBITDA 23% 21% 21% 24% 24% 25% 23% 23%
Total depreciation, amortisation 5% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5%
EBIT 18% 15% 16% 18% 18% 20% 18% 18%
Taxes on EBIT 7% 6% 6% 8% 7% 8% 7% 7%
NOPAT 13% 12% 12% 14% 14% 15% 14% 14%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Net sales excl. VAT 100 110 117 133 146 169 177 192
Cost of goods sold 100 110 116 125 137 157 166 185
Gross profit 100 111 118 139 153 178 186 198
Personnel 100 116 122 136 152 173 183 199
Other operating costs 100 109 105 114 110 119 108 102
EBITDA 100 102 110 138 152 182 183 191
Total depreciation, amortisation 100 116 112 105 109 108 107 106
EBIT 100 97 105 139 153 189 186 194
Taxes on EBIT 100 85 105 147 155 195 173 186
NOPAT 100 101 104 136 152 187 190 196
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Bilag 11 – Budget 

H&M – budgetteret resultatopgørelse 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
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H&M – budgetteret balance (aktiver) 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
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H&M – budgetteret balance (passiver)  

 

Kilde: Egen tilvirkning.  
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H&M – budgetteret pengestrømsopgørelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning.  

 
Value-drivers - resultatopgørelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning.  NB! Blå tal er tastede tal, mens sorte tal er udregnede 
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Value-drivers – balance 

 

Kilde: Egen tilvirkning.  
NB! Blå tal er tastede tal, mens sorte tal er udregnede 

 
Samtlige tal er baseret på ultimo tal og ikke gennemsnitstal for udregningen af den historiske ROIC for at få budgettet til at stemme.
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Bilag 12 – Value-drivers 

Overblik – dekomponering af value-drivers 

 
Kilde: Petersen & Plenborg, 2012, og egen tilvirkning. 

 
 

Bilag 13 – Nye butikker 

 
 
 
 
 
 

Value drivers

FCFF/ROIC Nettofinansielle
omkostninger

Omsætnin
gsvækst

EBITDA 
margin

Afskriv-
ninger/fast
e aktiver

Skattesats Nettolåne-
rente

Faste
aktiver/om
sætning

NWC/
omsætnin

g

Like-for-like 
(=pris + 

volumen)

Nye 
butikker

Offline/onlin
e

COGS/oms
Immateriell

e
aktiver/oms

Adm.omk./ 
oms

Salgsomk./
oms

Materielle
anlægsaktiv

er/oms

Langsigt-
ede

debitorer
/oms

Udskudt
skat/oms

Varelager/o
ms

Kortfristede
debitorer/o

ms

Kortfristede
kreditorer/o

ms

Andre 
kortfristede
forpligtelser

/oms

FX

Nye butikker - konverteringsfaktor 

 
Kilde: H&M årsrapporter, 2006-14, og egen tilvirkning. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Avg.

No. of stores 1345 1522 1738 1988 2206 2472 2776 3132 3511 2299
New stores (no. of stores) 13% 13% 14% 14% 11% 12% 12% 13% 12% 13%
New stores (sales contribution) 9% 12% 12% 9% 10% 9% 10% 9% 12% 10%
Conversion rate 71% 91% 85% 63% 91% 75% 81% 70% 100% 78%
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Bilag 14 – H&M: nye markeder 

H&M – nye markeder 2013, 2014, 2015 

 
Kilde: H&M årsrapporter 2013-14 og egen tilvirkning. 

� 55 lande +3500 butikker

� Nye markeder planlagt for 2015: 
Indien, Macau, Sydafrika, Taiwan og Peru

H&M geografisk tilstedeværelse ult. 2014

Markeder 2013

Nye markeder 2014

Nye markeder 2015
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Bilag 15 – Nye markeder og nye butikker 

Nye butikker – fremskrivning til fuld mætning på samtlige markeder 

 
Kilde: UN Population Division, IMF via. gapminder.ord og egen tilvirkning. NB! De blå tal er tastede tal og antages at være antal indbyggere pr. H&M butik, når markedet er fuldt mættet 
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Kommentar:  
Modne markeder: Sverige, Norge og Danmark ses som mættede markeder for H&M, og antallet af butikker 

forventes dermed kun at vokse med befolkningstilvæksten. De europæiske markeder antages at være de mest 

modne markeder for H&M. Der ses dog stadig et potentiale på en mætning i Europa (ekskl. Norden og 

Tyskland) på 300.000 indbyggere pr. H&M butik, hvilket er på niveau med, hvad ses i Storbritannien.  

 

Vækstmarkeder: På de fleste vækstmarkeder, hvor landets kultur og størrelse minder mere om selskabets 

hjemmemarkeder, ses en fuld mætning af markedet at være nået ved omkring 300.000 indbyggere pr. butik. I 

Kina er der derimod flere store landområder og mindre BNP pr. indbygger, hvorfor der vil være flere 

indbyggere pr. butik. Derfor budgetteres med 900.000 indbyggere pr. butik ved fuld mætning. Kina vil 

dermed blive koncernens største marked. Mexico har desuden en lavere BNP pr. indbygger i forhold til de 

resterende vækstmarkeder, og det er desuden ikke et primært fokusområde for H&M på nuværende 

tidspunkt, hvorfor her budgetteres med 500.000 indbyggere pr. butik. 

 

Nye markeder: Der ses stort potentiale i Latinamerika, Afrika, Indien og det resterende af sydøstasien. På 

grund af høje befolkningstal i regionerne og lav BNP pr. indbygger vurderes mætning at være opnået ved 

500.000-800.000 indbyggere pr. butik.  
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Bilag 16 – Industribeta 
Da estimering af beta er ikke en ekstakt proces anvendes denne metode som understøttende til den anvendte 

metode. Ifølge Petersen & Plenborg (2012) er industribetaer især brugbare, når manglende historik er 

tilgængelig samt ved illikvide aktier/aktiver. De problemer er ikke til stede ved værdiansættelse af H&M. 

Estimering af H&Ms unlevered beta ved anvendelse af sammenlignelige virksomheder har derfor til formål 

at øge præcisionen og verificere den fundne betaværdi.  

Selskaber inden for samme industri har typisk ensartet driftsrisiko og derfor også beta på driften i samme 

niveau (Koller et al, 2010, s. 254). Så længe forudsætningen om, at estimationsfejl på tværs af selskaber er 

ukorrelerede, er opfyldt, vil et gennemsnit for branchen kunne minimere fejl ved selskabsspecifikke betaer 

(Koller et al, 2010, s. 254). Metoden følger således følgende fremgangsmåde (Petersen & Plenborg, 2012, s. 

254): 

1. Identificér relevante sammenlignelige selskaber (peers) 

2. Estimér råbeta (equity) for hvert selskab i peergruppen 

3. Udregn en ugearet (unlevered) beta for hvert selskab for at justere for finansiel risiko 

4. Udregn gennemsnittet af peergruppens ugearede betaer 

Følgende formler anvendes til udregningen af den ugearede beta (Koller et al, 2010, s. 255): 

𝛽 =
  𝛽

1 + 𝑀𝑉(𝑁𝐼𝐵𝐷)
𝑀𝑉(𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)

                                          [𝑭𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍  𝟏𝟒] 

I nedenstående figur er råbeta udtrukket fra databasen Bloomberg, udregnet månedligt over en femårig 

periode og op imod MSCI World indekset.  

Industri beta 

 
Kilde: Koller et al, 2010, Bloomberg database og egen tilvirkning. 

 

Et af de væsentligste problemer ved denne metode er den afgørende underliggende antagelse om, at 

selskaberne har samme risikoprofil. Forskelligheder i størrelse, forretningsmodel o.lign. betyder, at der inden 

for sektoren er store forskelle i den operationelle risiko. Det giver en unlevered industribeta for H&M på 

0,77, hvilket vurderes at verificere niveauet på 0,86, som anvendes i DCF-modellen.  
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Bilag 17 – DCF-model 
 

DCF-model - budgetperiode 

 
Kilde: Koller et al, 2010, Bloomberg database og egen tilvirkning. 

 
 
 
 



126 of 134 

 

DCF-model – fadeperiode 2026E-2035E 

 
Kilde: Koller et al, 2010, Bloomberg database og egen tilvirkning. 

 

DCF-model – fade- og terminalperiode 2036E-TP 

 
Kilde: Koller et al, 2010, Bloomberg database og egen tilvirkning. 
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Bilag 18 – relativ værdiansættelse 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
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Kilde: Egen tilvirkning. 
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Kilde: Egen tilvirkning. 

Share Market EV
price Cap 2014 2015E 2016E 2017E 2015E 2016E 2017E 2015E 2016E 2017E 2015E 2016E 2017E

SEK SEKm SEKm (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (%) (%) (%)
199 330,000 313,758 14.8 13.3 12.3 9.0 8.1 7.2 10.9 9.8 8.8 14.2 12.7 11.5
205 340,000 323,758 15.2 13.7 12.6 9.3 8.4 7.5 11.2 10.1 9.1 14.6 13.1 11.8
211 350,000 333,758 15.7 14.1 13.0 9.6 8.6 7.7 11.6 10.4 9.4 15.1 13.5 12.2
218 360,000 343,758 16.1 14.5 13.4 9.9 8.9 8.0 11.9 10.7 9.7 15.5 13.9 12.6
224 370,000 353,758 16.6 14.9 13.8 10.2 9.2 8.2 12.3 11.0 10.0 16.0 14.3 13.0
230 380,000 363,758 17.0 15.3 14.1 10.4 9.4 8.4 12.6 11.3 10.3 16.4 14.7 13.3
236 390,000 373,758 17.5 15.7 14.5 10.7 9.7 8.7 13.0 11.7 10.5 16.9 15.1 13.7
242 400,000 383,758 17.9 16.2 14.9 11.0 9.9 8.9 13.3 12.0 10.8 17.3 15.5 14.1
248 410,000 393,758 18.4 16.6 15.2 11.3 10.2 9.1 13.7 12.3 11.1 17.8 15.9 14.4
254 420,000 403,758 18.8 17.0 15.6 11.6 10.5 9.4 14.0 12.6 11.4 18.2 16.3 14.8
260 430,000 413,758 19.3 17.4 16.0 11.9 10.7 9.6 14.4 12.9 11.7 18.7 16.7 15.2
266 440,000 423,758 19.7 17.8 16.4 12.2 11.0 9.8 14.7 13.2 12.0 19.1 17.1 15.6
272 450,000 433,758 20.2 18.2 16.7 12.5 11.2 10.1 15.1 13.5 12.3 19.6 17.5 15.9
278 460,000 443,758 20.6 18.6 17.1 12.7 11.5 10.3 15.4 13.8 12.5 20.0 17.9 16.3
284 470,000 453,758 21.1 19.0 17.5 13.0 11.8 10.5 15.8 14.2 12.8 20.5 18.3 16.7
290 480,000 463,758 21.5 19.4 17.9 13.3 12.0 10.8 16.1 14.5 13.1 21.0 18.7 17.1
296 490,000 473,758 22.0 19.8 18.2 13.6 12.3 11.0 16.5 14.8 13.4 21.4 19.1 17.4
302 500,000 483,758 22.4 20.2 18.6 13.9 12.5 11.2 16.8 15.1 13.7 21.9 19.5 17.8
308 510,000 493,758 22.9 20.6 19.0 14.2 12.8 11.5 17.1 15.4 14.0 22.3 20.0 18.2
314 520,000 503,758 23.3 21.0 19.3 14.5 13.1 11.7 17.5 15.7 14.3 22.8 20.4 18.5
320 530,000 513,758 23.8 21.4 19.7 14.8 13.3 12.0 17.8 16.0 14.5 23.2 20.8 18.9
326 540,000 523,758 24.2 21.8 20.1 15.0 13.6 12.2 18.2 16.4 14.8 23.7 21.2 19.3
332 550,000 533,758 24.7 22.2 20.5 15.3 13.8 12.4 18.5 16.7 15.1 24.1 21.6 19.7
338 560,000 543,758 25.1 22.6 20.8 15.6 14.1 12.7 18.9 17.0 15.4 24.6 22.0 20.0
344 570,000 553,758 25.6 23.0 21.2 15.9 14.4 12.9 19.2 17.3 15.7 25.0 22.4 20.4
350 580,000 563,758 26.0 23.4 21.6 16.2 14.6 13.1 19.6 17.6 16.0 25.5 22.8 20.8
356 590,000 573,758 26.5 23.8 21.9 16.5 14.9 13.4 19.9 17.9 16.3 25.9 23.2 21.1
363 600,000 583,758 26.9 24.2 22.3 16.8 15.1 13.6 20.3 18.2 16.5 26.4 23.6 21.5
369 610,000 593,758 27.4 24.6 22.7 17.1 15.4 13.8 20.6 18.5 16.8 26.8 24.0 21.9
375 620,000 603,758 27.8 25.0 23.1 17.3 15.7 14.1 21.0 18.9 17.1 27.3 24.4 22.3
381 630,000 613,758 28.3 25.4 23.4 17.6 15.9 14.3 21.3 19.2 17.4 27.7 24.8 22.6
387 640,000 623,758 28.7 25.8 23.8 17.9 16.2 14.5 21.7 19.5 17.7 28.2 25.2 23.0
393 650,000 633,758 29.2 26.2 24.2 18.2 16.4 14.8 22.0 19.8 18.0 28.6 25.6 23.4
399 660,000 643,758 29.6 26.6 24.5 18.5 16.7 15.0 22.4 20.1 18.3 29.1 26.0 23.8
405 670,000 653,758 30.1 27.1 24.9 18.8 17.0 15.2 22.7 20.4 18.6 29.5 26.4 24.1
411 680,000 663,758 30.5 27.5 25.3 19.1 17.2 15.5 23.1 20.7 18.8 30.0 26.8 24.5
417 690,000 673,758 30.9 27.9 25.7 19.4 17.5 15.7 23.4 21.1 19.1 30.5 27.3 24.9
423 700,000 683,758 31.4 28.3 26.0 19.6 17.7 16.0 23.8 21.4 19.4 30.9 27.7 25.2
429 710,000 693,758 31.8 28.7 26.4 19.9 18.0 16.2 24.1 21.7 19.7 31.4 28.1 25.6
435 720,000 703,758 32.3 29.1 26.8 20.2 18.3 16.4 24.4 22.0 20.0 31.8 28.5 26.0
441 730,000 713,758 32.7 29.5 27.1 20.5 18.5 16.7 24.8 22.3 20.3 32.3 28.9 26.4
447 740,000 723,758 33.2 29.9 27.5 20.8 18.8 16.9 25.1 22.6 20.6 32.7 29.3 26.7
453 750,000 733,758 33.6 30.3 27.9 21.1 19.0 17.1 25.5 22.9 20.8 33.2 29.7 27.1

Current market cap (1/5/2015) Key peers - median Nordic retail peers - median European fast fashion peers - median

DCF value Online peers - median Global luxury peers - median

P/E (adjusted) EV/EBITDA EV/EBIT EV/NOPAT
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Bilag 19 – H&M vs. Inditex bruttomargin 

H&M vs. Inditex bruttomargin 

 
Kilde: Årsrapporter og egen tilvirkning. 

 
 

H&M vs. Inditex bruttomargin 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
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Bilag 20 – CAPEX vs. afskrivninger i budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPEX vs. afskrivninger (2015E-2025E) 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
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Bilag 21 - valutaeffekt 
 
Valuta effekt på omsætningssiden 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

Valuta effekt på omkostningssiden 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
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Bilag 22 – Leasing-korrigeret DCF-model 

Leasing-korrigeret DCF-model - budgetperiode 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
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DCF-model – fadeperiode 2026E-2035E 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

DCF-model – fade- og terminalperiode 2036E-TP 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 


