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Executive Summary 

The price of Gold is affected by many macroeconomic factors and it is generally accepted that the price of 

gold is somewhat affected by economic crises, like the most recent one of 2008. Listed companies such as 

PANDORA use gold as a one of their main commodities, and with attention drawn to their recent listing on 

the stock exchange in 2010, the company’s share price value fell drastically until 2012 and then increased to 

a level that has led to skepticism of whether the company’s shares were overvalued by investors. With gold 

prices reaching drastically high prices in 2012 that began to decrease shortly afterwards, could the price of 

gold be to blame? 

The goal of this thesis was to research the value of PANDORA’s shares and the degree to which the 

company’s share value correlates to the price of gold. The method used to answer the first part of this 

proposed question was a fundamental analysis that drew on qualitative data regarding the company, a 

financial statement analysis and a valuation of the company using an absolute valuation model to calculate a 

share price value. 

The results of the analysis were that PANDORA’s share price value is just above the current share price on 

the stock exchange. When this price was tested using a relative valuation model, which considers the 

competitors’ share prices, the results led to the conclusion that PANDORA’s share price value and the 

current share price on the stock exchange were overrated. 

Taking into account the information collected and the understanding of PANDORA’s corporate world and 

existence, the last part of the analysis consisted of exploring the degree to which the share price values 

correlated to the price of gold. This consisted of visually looking at the development in the historical gold 

prices and historical share prices for PANDORA and its two competitors over the period of analysis whilst 

taking into account the discoveries made during the valuation process. The results of the analysis led to the 

conclusion that PANDORA’s share price value and the price of gold were indirectly correlated and that the 

share price is potentially at risk of being negatively impacted by fluctuations in the price of gold. To fully 

comprehend the degree to which the price of gold and the share prices are correlated, an independent study 

would be required, as the results of the analysis were inconclusive for this part of the thesis question. Due to 

this, it was brought into perspective that a further study of this would enable researchers take a closer look 

at measures that PANDORA could take into consideration and that could potentially affect the price of gold, 

for example investing in gold themselves. Finally, it was also discussed in what or which ways PANDORA 

could take their sustainable business model to the next level. 
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1. Indledning 

1.1. Afhandlings formål og målgruppe 

Formålet med afhandlingen er at afklare det i nedenfor beskrevne problemstillingen indeholdte spørgsmål 

om hvad niveauet for PANDORAs aktiepris er og hvorvidt dette er korreleret med prisen på guld. Målgruppen 

for denne afhandling er PANDORAs aktionærer og ledelse, eksaminator, vejleder og de, der måtte være 

interesserede i investering i børsnoterede smykkevirksomheder og guld.  

1.2. Problemstilling 

PANDORA blev børnoteret i 2010 og har siden haft relativ meget udsving i aktieprisen, med en fornuftig start 

lukkede børsen d.10. maj 2010 med en aktiepris på 263 DKK1 efterfulgt af en sværere tid aktieprisen var 

nede på 38,26 DKK d.28. september 20112. Aktieprisen forbedrede sig fra d.6. november 2012, hvor kursen 

steg fra 102 DKK3 til 764 DKK d.31. juli 20154. PANDORA har således med en stadig stigende aktiekurs klaret 

sig bedre de seneste par år.  

Guldpriserne har udvist en faldende tendens de sidste 3-4 år5, med et prisfald på omkring $700 per ounce 

guld, hvor sølv har fulgt trop. Denne udvikling i guld og sølvpriserne har været til PANDORAs fordel, idet disse 

råvarer er nogle af virksomhedens største variable omkostninger, så fremtidige prisstigninger på guld og sølv 

vil derfor kunne påvirke indtjeningen negativt.  

Guld bliver efterspurgt i hele verdenen som råvare, til smykker, i naturvidenskabelige undersøgelser, inden 

for teknologi og som investeringsmiddel. Det er bredt antaget, at guld bliver brugt som investeringsmiddel 

når tilliden på aktiemarkedet er svækket og investorer går efter lav-risiko investeringer.  

I eftertankerne hos de økonomiske vismænd, er der belæg for at befrygte, at den sidste finanskrise kommer 

til at gentage sig en gang i fremtiden, da betingelserne for krakket ikke har ændre sig så meget6. Man kunne 

stille spørgsmålet, at hvis mistillid til aktiemarkedet genopstår og efterspørgslen på guld som 

investeringsmiddel steg, hvordan ville det påvirke en virksomhed som PANDORA og dens aktiepris?  

Med udgangspunkt i denne problemstilling ønsker jeg at undersøge hvorvidt guldprisen gennem de sidste 5 

år er korreleret med Pandoras aktiekurs ved at beregne PANDORAs nuværende værdi og analysere hvor 

                                                           
1
 http://investor.pandoragroup.com/stocklookup.cfm, 4/3-15 

2
 http://investor.pandoragroup.com/stocklookup.cfm, 4/3-15 

3
 http://investor.pandoragroup.com/stocklookup.cfm, 4/3-15 

4
 http://investor.pandoragroup.com/stocklookup.cfm, 7/8-15 

5
 http://goldprice.org/spot-gold.html 

6
 http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/293518/ny_finanskrise_kan_ramme_og_vi_er_bekymrede.html 4/3-15 
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følsom aktieprisen måtte være over for udsving samt undersøge hvorvidt Pandoras konkurrenters aktiepriser 

historisk set udviser en lignende udvikling.  

1.3. Problemformulering 

Med udgangspunkt i problemstillingen vil følgende problemformulering søge et svar på hovedspørgsmålet:  

  

Estimering af en aktiekurs og egenkapital kræver, at der analyseres fra et strategisk og regnskabsmæssig 

synsvinkel for at kunne budgettere regnskaber og endelig værdiansætte aktien. For kunne besvare hvorvidt 

guldpriserne er korreleret med aktiekursen, laves der først en følsomhedsanalyse af aktiekursen, som også 

benchmarkedes mod de tætteste konkurrenter og til sidst en historisk sammenligning af udviklingen i 

guldpriserne i forhold til Pandoras aktiekurs. Følgende underspørgsmål belyser problemformuleringen:  

Kapitel 3: Strategisk analyse 

� Hvordan kan konkurrenceintensiteten på smykkemarkedet karakteriseres? 

� Hvordan er produktsammensætningen og er der nogle kollektioner PANDORA er afhængig af? 

� Hvilke interne og eksterne faktorer er af særlig betydning for nuværende og fremtidig indtjening? 

� Hvordan har PANDORA sikret sig mod risikoen for ændringer i råvarepriser, herunder guldprisen?  

Kapitel 4: Regnskabsanalyse 

� Hvordan har PANDORA performet historisk de sidste 5 år?  

� Hvordan har PANDORA performet sammenlignede med konkurrenter i samme periode? 

Kapitel 5: Budgettering  

� Hvilke strategiske og finansielle valuedrivere er af særlig betydning for budgetteringen? 

� Hvilken budgetforudsætninger skal fastlægges?  

Kapitel 6: Værdiansættelse 

� Hvad er den estimerede værdi af aktien?  

� Hvor følsom er den estimerede aktieværdi over for ændringer i budgetforudsætningerne for den 

anvendte model? 

� Hvorvidt er den estimerede værdi sandsynlig, når den er benchmarked mod konkurrenterne?  

� Hvorvidt kan der identificeres nogle trends i udviklingen af guldpriserne i forhold til udviklingen i 

PANDORAs og konkurrenternes aktiekurs?  

” Hvad er værdien af PANDORA’s aktie og i hvor høj grad er guldprisen korreleret med aktiekursen? ” 
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1.4. Afgrænsning 

På grund af opgavens omfang afgrænses der til at ikke inkludere en budgettering og værdiansættelse af 

konkurrenternes aktiepriser.  

Der afgrænses til at analyseres på de sidste 5 år PANDORA har aflagt regnskaber, hvilket udgør perioden 

2010-2014. Der anvendes derfor regnskabsmateriale for perioden 2009 - 2015. Informationssamlingen 

afgrænses til og med d.31. juli 2015.  

1.5. Metode  

Dette afsnit beskriver metoden, herunder dispositionen af afhandlingen, anvendelsen af teori og indsamling 

af empiri og data til analysebrug. Afhandlingen er struktureret som illustreret i Bilag 1.1. 7  

1.5.1. Teori 

Det første kapitel indeholder indledningsvis problemstilling, problemformulering, afgrænsning af emnet, et 

overblik af afhandlingens struktur, metodiske overvejelser, herunder empiri og dataindsamling, vurdering af 

validiteten, reliabiliteten af dataet samt kildekritik.  

Dernæst præsenteres virksomheden PANDORA i kapitel 2, med dens historik, strategi, markedsområde, 

produktmix m.v. for at læseren kan danne et overblik over virksomheden og bruges som grundlæggende 

information igennem analysen.  

Kapitel 3 indeholder den strategiske analyse, der har til formål at danne et overblik over PANDORAs primære 

omverdens faktorer, interne forhold og ikke finansielle værdidrivere der har betydning for og er med til 

danne budgetforudsætningerne. Markedet for Guld, prisernes udvikling og PANDORAs tiltag beskrives kort. 

Udover dette anvendes følgende teoretiske modeller:  

� PESTEL: bruges til at analysere på de eksterne forhold, der påvirker virksomheden  

� PORTERS 5 forces: bruges til at analysere og vurdere konkurrenceintensitet på markedet 

� Anshoffs vækststrategi: bruges til at vurdere produkternes vækstmulighederne på markederne 

� Værdikædeanalyse: bruges til at vurdere deres intern værdiskabelse og konkurrencefordel 

� BCG matrice og PLC kurven: bruges til at vurdere produkternes positionering og fremtidig potentiale 

ved at forstå udviklingen i deres livscyklus.  

� SWOT skema opsamler den strategiske analyse 

                                                           
7
 Egen tilvirkning 
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Kapitel 4 består af en regnskabsanalyse, der har til formål at kortlægge den historiske økonomiske udvikling i 

PANDORA med fokus på rentabiliteten af virksomheden og hvilken finansielle værdidrivere, der har været 

med til at skabe værdi. Forinden selve regnskabsanalysen, vil de sidste 5 års årsregnskaber blive 

reformulerede til analysebrug. Herefter vil Regnskabsanalysen tag udgangspunkt i Du-pont pyramiden’s tre 

niveauer for at foretage en dekomponering af Return on Equity (ROE). Til sidst vil der blive foretaget en 

benchmarking til konkurrenterne Tiffany & Co samt Richemont koncernerne for at forstå trends og 

udviklingen i branchen.  

Kapitel 5 har til formål at udarbejde proformaregnskaber der kommer til at danne grundlag for selve 

værdiansættelsen. Det består af at budgettere de forskellige værdidrivere ved at inddrage resultaterne fra 

den strategiske og regnskabsanalysen for at illustrere den fremtidige forventede indtjening, i form af det frie 

cash flow. 

Kapitel 6 består af selve værdiansættelsen. Ved anvendelse af den indirekte FCF-model fastlægges først de 

forskellige elementer, der indgår i beregningen af værdiestimatet, fastlæggelsen af kapitalomkostningen 

WACC8 og ejernes afkastkrav, hvorefter værdien kan beregnes. Dernæst foretages en følsomhedsanalyse for 

at undersøge fremadrettet, hvorvidt aktieprisen er følsom overfor ændrede budgetforudsætninger. Der 

benchmarkes PANDORAs og konkurrenternes aktiepriser for at se hvorvidt prisen er over eller 

undervurderet. Til sidst analyseres den historiske udvikling i guldpriserne over for udviklingen i PANDORAs 

aktiekurs for at se hvorvidt disse størrelser er korrelerede.  

Til sidst sammenfattes hovedkonklusionen i kapitel 7, som har til formål at endeligt besvare 

problemformuleringen og der inddrages perspektivering på emnet og resultaterne af opgaven.  

1.5.2. Empiri og dataindsamling 

Der indsamles sekundære data vedrørende case virksomheden PANDORA samt konkurrenterne fra 

virksomhedens hjemmeside, årsrapporter, børsmeddelelser og salgsmateriale. Der anvendes ikke primære 

data, ud over en enkelt e-mail fra en PANDORA medarbejder, der skulle bekræfte nogle forhold.  

  

                                                           
8
 WACC er en forkortelse af “Weighted average cost of capital”  
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1.5.3. Validitet og reliabilitet  

For at verificere undersøgelsen skal validiteten og reliabiliteten af undersøgelsen vurderes. For at kunne 

vurdere validiteten ses der på hvor gyldigt og relevant dataet eller empirien er i forhold til undersøgelsens 

problemstilling og besvarelse af problemformulering9; altså er der overensstemmelse mellem teori og 

empiri. Denne overensstemmelse er beskrevet i teoriafsnittet ovenfor. Det vurderes, at der er opnået en høj 

validitet.  

Reliabiliteten (pålidelighed) beskriver hvor sikkert og præcist vi måler det vi ønsker at måle10, altså i hvilken 

grad kan denne undersøgelse gentages, hvor andre forskere når frem til samme resultat. Der anvendes 

forskellige informationskilder til dataindsamlingen som ovenfor beskrevet. Der er taget kritisk stilling til 

anvendelse af kilderne og bemærkninger hertil fremgår af næste afsnit med kildekritikken. Det vurderes, at 

der ikke er mulighed for at opnå fuld reliabilitet ved denne type undersøgelse, da valg af 

værdiansættelsesmodel dikterer en stillingtagene til en lang række kvalitative informationer, fortrinsvist i 

den strategiske analyse, for at nå frem til en vurdering om en fremtidsudsigt, der fører frem til en bestemt 

værdi. For at imødegå denne subjektivitet, er der lavet en følsomhedsanalyse, da det forventes at andre, der 

gennemfører samme analyse, kan have andre forudsætninger, der ændrer det endelige værdiestimat.  

1.5.4. Kildekritik  

De data og informationer, der er indhentede fra virksomhederne til brug for analysen er vurderet til at være 

pålidelige, idet virksomhederne er børsnoteret og ikke må give omverdenen ukorrekte eller vildledende 

informationer om forhold, der kan påvirke virksomhedens omdømme eller andre aktørers beslutninger.  

PANDORAs børsprospekt blev udgivet i 2010 i forbindelse med børsnoteringen, som en selvstændig 

beskrivelse af virksomheden og er blevet brugt til at foretage en intern analyse af virksomhedens 

værdiskabelse. Der er risiko for at noget af informationerne er forældede, så det er forsøgt, at verificere 

informationen så vidt muligt via virksomhedens hjemmeside, interimsrapporter, årsrapporter, salgsmateriale 

m.v. samt ved kontakt til medarbejder hos PANDORA, ellers antages det, at informationerne er pålidelige. 

Pålideligheden af kilder fra diverse artikler og hjemmesider er blevet løbende vurderet inden de er taget i 

brug.  

 

  

                                                           
9
 Lit E s83 
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2. PANDORA  

2.1. Virksomhedsprofil 

Dette afsnit har til formål at give læseren en kort introduktion til virksomheden PANDORA. Der gives en kort 

beskrivelse af dennes historie, vision og mission, markedsområder og produktmix.  

PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker fremstillede af 

ædelmetaller til overkommelige priser. I 2014 lancerede virksomheden 387 nye smykker og havde 7.900 

medarbejder ansat i produktionen.11 PANDORA koncernen opnåede i 2014 en omsætning på DKK 11.942 

mio. med en samlet egenkapital på DKK 7.032 mio.12  

2.2. Historie 

Per og Winnie Enevoldsen åbnede i 1982 en guldsmedforretning på Nørrebro i København. De rejste ofte til 

Thailand for at finde smykker, som de kunne importere og forretningen blomstrede så meget at de gik over 

til hovedsagligt at have grossistkunder. I 1987 stopper de grossistaktiviteterne og flyttede forretningen til 

større lokaler, hvor de ansætter deres første designer og flytter forretningens fokus til designe af egne 

smykker.  

Forretningen voksede og begyndte at ekspandere på det internationale markedet, hovedsagligt ved 

tredjemands marked og sales platforms. I 2000 lancereres charms-armbåndene, og de starter på det 

skandinaviske marked. I 2003 lanceres produkterne i USA, efterfulgt af Tyskland og Australien i 2004.  

I 2005 åbner de deres egne produktionsenhed i Thailand efterfulgt af 3 andre produktionsfaciliteter i 

henholdsvis 2008 og 2010 for at sikre sig, at kunne producere tilstrækkeligt for imødekomme det voksende 

efterspørgsel.13  

I 2008 blev 60% af PANDORAs aktiekapital købt af Axcel fonden, da Axcel ønskede at udvikle virksomhedens 

internationale præg og i 2010 blev PANDORA børnoteret på Nasdaq Omx.14  

Produkterne bliver solgt i mere end 70 lande verdenen over, igennem 9.900 forhandlere, herunder mere end 

1.400 konceptbutikker.15  

 

                                                           
11

 ÅRS/PAN14 s12 
12

 ÅRS/PAN14 s58-59 
13

 http://www.pandora.net/en-gb/pandora-company/about-pandora/the-pandora-story 3/5-15 
14

 http://pandoragroup.com/en/Media/Pandora_In_Brief/the-pandora-story 4/5-15 
15

 ÅRS/PAN14 s1  



10 
 

2.3. Vision & Mission  

PANDORAs Vision og Mission er:  

“Our mission is to offer women across the world a universe of high quality, hand-finished, modern and 

genuine jewellery products at affordable prices. 

We continually develop our jewellery portfolio in keeping with our core values of affordable luxury, 

contemporary design and personal storytelling. 

And our vision is to become the world’s most recognized jewellery brand.”16 

2.4. Strategi 

For at øge omsætning, lønsomhed og styrke PANDORAs markedsposition, arbejdes der ud fra 4 strategiske 

søjler; design og produkter, brand og markedsføring, salgskanaler og markedsstrategier. For hver søjle er der 

beskrevet hvad den kort- til mellemlangsigtede strategier er, for at sikre at PANDORA hele tiden bevæger sig 

mod at være verdens mest genkendte smykkebrand.17  

� Design og Produkter: for at sikre udnyttelsen af produktudbuddet og at PANDORAs produkter 

afspejler hvad kunderne appellerer til, basereres produktudviklingen på kundebaseret og 

markedsorienteret designstrategi.  

� Brand og Markedsføring: for at sikre opbygning af et globalt brand, bruger PANDORA mange 

ressourcer på markedsføring og ensrettede kundeoplevelser verden over. Brandets DNA består af 

tilgængelig luksus, den personlige fortælling og moderne design.  

� Salgskanaler: der er fokus på brandede salgskanaler, da det er med til at styrke PANDORAs brand i 

detailleddet og dette gøres ved at øge andelen af brandede butikker, bestemt koncept butikker.  

� Markedsstrategier: der vil fortsat være udvidelse til nye geografiske markeder samtidigt med at 

udviklingen på eksisterende markeder fortsætter.  

PANDORA anvender en vertikal forretningsmodel som betyder at man har kontrol og et klart overblik over 

alle led af værdikæden fra design og produktion til distribution og salg. Denne forretningsmodel giver adgang 

til at kunne analysere, om der hele tiden opnås effektivitet samt giver muligheden for at være skalerbar og 

fleksibel.18  

                                                           
16

 http://pandoragroup.com/en/About-Pandora/Mission-and-Vision 1/5-15  
17

 http://pandoragroup.com/en/About-Pandora/Business-Strategy 1/5-15 
18

 ÅRS/PAN14 s10-11 
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2.5. Markedsområder 

PANDORA er et globalt brand som har 9.900 forhandlere fordelt på mere end 90 lande, hvor 

markedsområder kan opdeles i 3 områder; Nord & Sydamerika, Europa og Asien & Stillehavsområdet jf. figur 

2.1.  

Figur 2.1. Omsætning per markedsområde
19

 

2.5.1. Europa 

Europa udgør det største marked og 

står for 44% af PANDORAs 

omsætning. De nyeste markeder, der 

er penetreret er Frankrig, Rusland og 

Italien, som henholdsvis også er de 

største smykkemarkeder. På 

sidstnævnt, har man opnået en 

samlet vækst på 40% i butikkerne 

2014 i forhold til 2013.  

 

Et af de vigtigste, veletablerede markeder er Storbritannien, hvor åbningen af PANDORAs nye E-store har vist 

sig at være en succes. PANDORA havde E-stores i 7 europæiske lande ved udgangen af 2014.
20

  

2.5.2. Nord- og Sydamerika 

PANDORAs næststørste markedet er Nord- og Sydamerika, som står for 42% af PANDORAs omsætning. USA 

er et af de vigtigste veletablerede markeder og havde en vækst i omsætningen på 13,4% drevet af salg af 

charms, charms armbånd og ringe i alle dele af USA bortset fra det nordøstlige del.
21

  

2.5.3. Asien og Stillehavsområdet 

Asien og Stillehavsområdet er relativt nye markeder opståede omkring 2009, som på nuværende tidspunkt 

udgør 12% af PANDORAs omsætning. I Kina og Japan har der været begrænset adgang hvorfor fokus øges på 

dette område, da det udgør en tredjedel af det globale smykkemarkedet. Ifølge markedsanalyser siges det at 

smykkemarkedet forventes at stige fra 1.700 mia. DKK i 2013 til 2.200 mia. DKK i perioden frem til 2017, hvor 

primært Kina og Indien forventes af stå for størstedelen af væksten. I Australien, PANDORAs tredje mest 
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veletablerede og vigtigste markedet føres der en defineret produktstrategi med ringe, som har resulteret i 

en vækst af salg af ringe på 52% i 2014 i forhold til 2013.
22

  

2.6. Produktmix 

PANDORAs produktmix kan deles i fire kategorier, henholdsvis charms, charms armbånd i sølv og guld, ringe 

og øvrige smykker. Det klassiske koncept med charms armbånd bygger på et udvalg af charms som kan 

sættes sammen med et bestemt type armbånd for at kvinden kan få et mere personligt smykke. Figur 2.1. 

viser omsætningen fordelt på produktkategorierne.    

Figur 2.1 Omsætning fordelt på produktkategori23  

I november 2013 blev PANDORA ESSENCE 

COLLECTION lanceret, som er en ny 

dimension til kategorierne charms og 

charms armbånd, idet de nye armbånde 

er spinkle og der findes en bestemt 

sortiment af charms, der passer til dem, 

som alle symboliserer en personlig værdi. 

Disse to kategorier er PANDORAs 

kerneprodukt med primær fokus. I august 

2014 indgik PANDORA et strategisk 

samarbejde med the Walt Disney 

Company. PANDORA har herved ret til at lancere en original kollektion af charms med Disney-tema, som 

startes med at blive solgt i Nordamerika. Kollektionen er blevet lanceret i november 2014 og der er 

udkommet en forårs kollektion i 2015.
24

  

PANDORAs ringe følger sammen koncept ved, at de kan sættes sammen med flere ringe for et mere 

personligt indtryk. Ringene var et fokusområde med stort succes i 2014, hvorfor ringe er blevet PANDORAs 

anden kerneproduktkategori. PANDORA producere ydermere halskæder, vedhæng og øreringe inden for 

kategorien øvrige smykker. Smykkerne kan bæres alene eller sættes sammen med andre produktkategorier 

med henblik på at opnå det personlige og unikt udtryk som er en del af PANDORAs DNA om den personlige 

fortælling.  
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3. Strategisk analyse  

Den strategiske analyse har til formål at kortlægge og undersøge PANDORAs strategiske position. Der ses på 

de eksterne forhold i PANDORAs omverden og de interne forhold, der er med til at skabe værdi og 

vækstmuligheder for virksomheden. Til sidst opsummeres analysen i en SWOT analyse. Der ses først på 

markedet for guld.   

3.1. Markedet for Guld, prisernes udvikling og PANDORAs tiltag  

Markedet for Guld styres som alle andre markeder, af udbud og efterspørgsmål. Guld som råvare, i sin 

fineste form på 24 karat har en renhed på 999,9 og anvendes til smykker, udsmykning, teknologi, guld 

reserver og som investeringsmiddel.  

3.1.1. Udbuddet af Guld  

Der findes to typer guld; raffineret guld taget op fra jordens overflade og genavendt guld. Op imod en 

tredjedel af verdens producerede guld er genanvendt guld. Figur 3.1. viser guldproduktionen fordelt pr 

landeområde og genanvendt guld for 2014, som udgjorde i alt 177.220 ton. Over længere tid stiger 

genanvendelse af guld, men på den korte bane responderer genanvendelsen af guld til udviklingen i prisen 

for produceret guld og økonomiske chok.
25

  

Figur 3.1.
 
Udbuddet af Guld i 2014

26
 

Ifølge World Gold Council er der 

udsigt til ændringer i genanvendt 

ædelmetalindustrien de næste par 

år, da industrien vil blive udfordret 

af faktorer som overkapacitet af 

smelterier og hårdere konkurrence, 

men samtidigt vil der være mange 

uudnyttede muligheder inden for 

elektronisk affald.
27

  

Udbuddet af produceret guld påvirkes mindre af markedskræfter end udbuddet af genanvendt guld, som 

stiger i økonomiske krisetider. Arbejdsløshed og økonomiske krise er stærkt korreleret med produktionen af 
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genanvendt guld, hvorfor det forventes, at der globalt vil blive produceret mindre genanvendt guld i 2015, 

idet arbejdsløsheden er for nedadgående.28   

3.1.2 Efterspørgslen på Guld 

Der er flere markedseffekter, der påvirker efterspørgslen på guld, herunder økonomiske udsving, mistillid til 

aktiemarkedet, udvikling i nano-teknologi, politiske tiltag, renteniveauet og opkøb/salg af nationale 

guldreserver m.m. I økonomiske krisetider, stiger efterspørgslen på guld, da det anses for værende en mere 

sikker investering, forbruget falder og der spares. Udbuddet af genavendt guld responderer også til 

økonomiske kriser ved at stige, fordi private sælger egne smykker for at fremskaffe likviditet.  

3.1.3. Hvordan har priserne udviklede sig? 

Historisk set har priserne været støt stigende de sidste 20 år i særdeleshed i takt med den finanskrise, der 

varede fra 2008 indtil 2012. Efterfølgende begynder guldprisen at falde i forbindelse med, at økonomien 

forbedres. Figur 3.2. viser udviklingen i guldpriserne de sidste 20 år. 

Figur 3.2. Guldpriserne de sidste 20 år29 

 

3.1.4. CSR-krav for guld 

Der findes internationale fair trade standarder for guld, “Fairtrade Standard for Gold and Associated Precious 

Metals for Artisanal and Small Scale Mining” som blev indført før sommeren 201230, som har til formål at 

sikre bærerdygtige forhold for minearbejdere.  
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I 2014 var 90% af det guld og 99% af det sølv der indgik i PANDORAs produktion genanvendt metal. De 

resterende indkøb af guld og sølv stammer fra guldminer, der enten er godkendt i henhold til RJC’s Chain-of-

Custody standard, Good Delivery Refinery standard, som udstedes af London Bullion Market Association eller 

kan spores tilbage til certificeret, ansvarlig minedrift.31 RJC’s definition af ”responsibly sourced” er, at guldet 

som minimum er konfliktfri og ansvarligt produceret ved hvert trin af værdikæden.32  

3.1.5. Hvad har det af betydning for PANORA?  

Guldprisernes udsving har betydning for PANDORA, da ædelmetaller anvendes i deres produktion af 

smykker, og påvirker derved deres indtjening. For at sikre sig mod fluktuationer i priserne anvendes 

finansielle instrumenter for at sikre sig mod udsving i råvarepriserne for guld og sølv; henholdsvis ca. 100%, 

80%, 60% og 40% af det forventede forbrug i de efterfølgende 1-3 måneder, 4-6 måneder, 7-9 måneder og 

10-12 måneder.33 De sidste 3 år har dette været til fordel for PANDORA, som har oplevet faldende 

råvarepriser. PANDORA operer med en bæredygtig forretningsmodel der sikre, at de minimerer spild ved at 

anvende så meget affaldsmaterialer fra produktionen, hvilket kan potentielt have en positiv effekt på deres 

omkostninger. CSR-kravene minimere det antal leverandører de kan vælge imellem og kan potentielt have 

en negative effekt på deres omkostninger.  

3.2. PESTEL model 

Med henblik på at opnå en forståelse for de omverdens forhold, der påvirker PANDORA, analyseres der ved 

brug af PESTEL modellen for at undersøge hvilke faktorer, der kan tænkes at påvirke PANDORAs fremtidige 

drift, herunder både muligheder og trusler. For forståelsens skyld, har jeg valgt at sammenskrive områderne 

politik og lovgivning samt teknologi og miljø, så der er tale om henholdsvis fire områder: (1) politik og 

lovgivning, (2) økonomi og demografi, (3) sociale og kulturelle forhold samt (4) teknologi og miljø.  

3.2.1. Politik og lovgivning 

PANDORA har valgt at centralisere produktionen i Thailand, hvorfra der leveres varer til fire 

distributionsanlæg rundt omkring i verdenen. Driften er afhængig af, at der er importeres råvarer til 

Thailand, hvilket udgør en risiko i betragtning af, at landet er særligt udsat for militærkup, naturkatastrofer 

og til tider politisk uro, som med sikkerhed kunne påvirke PANDORAs resultat, hvis forsyningskæden blev 

                                                                                                                                                                                                 
30
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afbrudt.34 Generelt set, er det vigtigt for PANDORA, at der hersker politisk stabilitet, da deres distribution af 

varer afhænger af, at der ikke findes politiske barrierer, som bremser forsyningskæden og levering af varer.  

Der er stor risiko for, at PANDORAs kollektioner og smykker bliver kopieret, hvorfor man bruger mange 

ressourcer på at beskytte PANDORA brand med immaterielle rettigheder og politikker. PANDORA har haft 

held med indsatsen ved i 2014 at have fjernet 2.800 falske PANDORA hjemmesider og mere end 93.000 

kopismykker fra auktionssider.35 PANDORA har frem til 2023/24 sikret sig patentrettigheder i mange 

verdensdele på deres produkter ”stopper” og ”keeper”, som bruges i forbindelse med charms armbånd og 

der er i 2013 indsendt patentansøgninger på den seneste kollektion PANDORA ESSENCE COLLECTION. 

PANDORA har også varemærket blandt andet firmanavnet og forskellige figurmærker; porteføljen består nu 

af ca. 1.000 varemærkeansøgninger og –registreringer.36   

Selskabet er blevet tiltalt for overtrædelse af værdihandelspapirloven §27, stk.1., jf. §93, stk.6., jf. stk.1. med 

krav om betaling af en bøde på DKK 2 mio. Størrelsesmæssigt er bøden uvæsentlig for virksomheden, men 

da man mener at have handlet i overensstemmelse med loven, er dommen anket til Østre Landsret.37  

Selskabets skattemæssige forhold kan have stor betydning for indtjening, hvis der ændres på fordelingen af 

koncernens indtjening. Risikoen i denne forbindelse beror primært på forskellen i selskabsbeskatningen 

mellem Danmark og andre lande. Selskabsskatten i DK bliver løbende og gradvist reduceret fra de hidtil 25% 

til 22% i 2016.38  

Ifølge selskabsmeddelelse39 d.7. maj 2015, har det danske skattevæsen færdiggjort en revision af 

transferpricing dokumentationen for 2009-2014, idet skattemyndigheden har været uenig i de metoder 

PANDORA hidtil har anvendt. Afgørelsen medfører, at PANDORA skal efterbetale DKK 995 million, som udgør 

manglende skattebetalinger samt renter for en 6 årig periode, som betales delvist i 2015 hvilket resulterer i 

en cash flow påvirkning på det fulde beløb og en effektiv beskatning på 30% inklusivt ekstra skattebetalinger. 

PANDORA oplyser at deres ”reported tax rate” for 2016 bliver omkring 21%. PANDORAs thailandske 

produktions- datterselskab, drager fordel af en lavere skattesats via. en bestemt BIO-aftale, som mindsker 
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skatten, hvilket betyder, at PANDORA betaler i omegnen af 20%,40 hvorfor den effektive skatteprocent bliver 

lavere end den danske selskabsskat.  

3.2.2. Økonomi og demografi  

Ifølge Global Economic Prospects januar 201541 har verdens økonomier ikke formået at vækste som 

forventet, med en skuffende 0,10 %. USA og UK’s arbejdsmarkeder er ved at heale samtidigt med, at de 

monetære forhold giver råderum til forbrugerne, men ellers har bedringen af økonomien været svær både i 

EURO området og bestemt også i Japan, alt imens Kinas økonomi er ved at nedbremse forsigtigt.  

Der er flere forhold, der aktuelt former den globale udsigt: bløde råvarepriser, vedvarende lave renter med 

en stigende grad af divergerende pengepolitik på tværs af vigtige økonomier samt svag verdenshandelen. 

Det har selvfølgelig betydning for PANDORA, da lave renter giver incitament til at investere for lånte midler 

og ikke nødvendigvis øger det almindelige forbrug, men når samtidigt arbejdsmarkeder er i bedring i 

områder som USA og UK, kan det give incitament til et øget forbruget.   

Rusland, som er et af verdens største smykkemarkeder, udgør et nyt markedet for PANDORA. Rusland har i 

august 2014 iværksat sanktioner mod EU, USA, Australien m.v. med stop for import af flere fødevarer,42 der 

løber i et år som modsvar på EU’s tilsvarende sanktioner mod sig. Omsætningen til Rusland i 4. kvartal 2014 

var svækket, hvilket kan forventes at fortsætte, da Ruslands økonomiske tilstand bliver forværret, da landet 

ikke kan optage lån men kun afdrage, reallønnen falder, oliepriserne falder, investorerne svigter, væksten 

falder og priserne stiger. Der er underskrevet en fredsaftale, men boykottet fortsætter trods det.43 Selvom 

Rusland er et nyt markedet for PANDORA, udgør det sammen med Frankrig og Italien 60% af Øvrige Europas 

omsætning.44                                                                                   Den manglende bedring af den japanske 

økonomi kan godt så tvivl om PANDORAs beslutning om at fokusere og accelerere udviklingen af detailleddet 

og foretage betydelige markedsføringsinvesteringer på det japanske markedet i Japan pr. 1. januar 2015.45 

PANDORA øger sit fokus ikke kun på Japan men også Kina, som sammen med Indien gerne skulle bidrage 

væsentligt til den store forventede vækst på det globale smykkemarkedet fra 1.700 mia. DKK (2013) til 2.200 

mia. DKK i perioden frem til 2017, ifølge Euromonitor International.46  
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Udsving i råvareprisen på guld er noget PANDORA forsøger at minimere risikoen for, ved at hedge op til et år 

fordelt på flere procentandele som nævnt i afsnit 3.1.5. Man garderer sig også imod udsving i valutakursen 

ved at hedge, da der handles med mange af verdenens lande. Da PANDORA er placeret i affordable luxury 

segmentet, kan ovennævnte udsving ikke tillægges salgsprisen, hvilket betyder, at der er en høj risiko for at 

udsvingene ville kunne påvirke indtjeningen negativt.  

3.2.3. Sociale og kulturelle forhold 

PANDORA kan særligt være udsat for ændringer i forbrugerattituder eller udsving i mode. Er charms 

kollektion noget der bliver hængende modemæssigst, eller er der bare tale om en bølge? Mulighederne for 

at sammensætte de forskellige smykker inden for og på tværs af kollektionerne, kan kaldes for tidsløst. At 

dine smykker kan give en personlig fortælling, og at PANDORA sammensætter disse med de nyeste trends 

inden mode, kan kaldes for smart marketing. Udgivelsen af nye kollektioner 7 gange årligt, der følger hvad 

der er på mode, kan kaldes for ”fashionably fast fashion”. Disse aspekter bidrager til at mindske risikoen for 

brandet går af mode, selvom nogle af produktkomponenterne kan gå af mode. På den måde har PANDORA 

opnået house hold brand status for de fleste forbrugere, således, at de løbende imødegår de omtalte 

ændringer i forbrugerattituder og udsving i mode.  

Prisen på ægte diamanter stiger samtidig med, at markedet for diamantsmykker ramte $81 billioner i 201447. 

Foreløbig undersøges og udvikles der meget på markedet for syntetiske diamanter, som er billigere at 

producere, idet der efterhånden findes færre diamantminer.48 PANDORA anvender kulturperler, zirconer og 

cubic zirconia som er syntetiske sten, der ligner diamanter, for at kunne blive i ”affordable luxury” 

segmentet. PANDORA har derfor mulighed for at bevæge sig lidt mere over i de luksuriøse diamantsmykker 

ved brug af syntetiske diamanter, uden at skulle hæve priserne væsentligt. Der er dog advarsler om, at de 

syntetiske diamanter endnu ikke helt er blevet accepteret af forbrugerne ligesom kulturperlerne er49. 

Afhængigt af om kunderne accepterer syntetiske diamanter, kan det skabe en ny mulighed for PANDORA 

idet det kan være med til at redefinere ”affordable luxury” uden at bevæge sig for langt væk fra prisklassen.  

Hvis man tager det kulturelle aspekt ved Asien med i den førnævnte vurderingen omkring indtrængning på 

det asiatiske markedet, er japanerne og kineserne blandt andet kendt for deres luksusvareforbrug, bestemt 

uden for landegrænserne. Bilag 3.1. viser at forbrug fra turister i Danmark har været faldende siden 2012/13 

hvilket kan skyldes tiltag i Kina, som har gjort, at gavegavmildheden er faldet inden for luksusvareforbrug. For 

at PANDORA kan trænge igennem på asiatiske marked, forudsætter det, (1) at asiaternes luksusforbrug er 
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flyttet fra udlandet og hjem til Asien og (2), at der sker en kulturel ændring i deres forbrugsmønster, sådan, 

at de opfatter ”affordable luxury” på lig fod med luxury.  

Alliancen med Disney om at producere en original kollektion af charms til charms armbåndene kan være 

risikabel. Det kunne opfattes som, at PANDORA bevæger sig væk fra deres målgruppe af kvinder fra 25-50 

år50 og at deres hidtidige målgruppe føler, at smykkerne lige pludseligt bliver for umodne. Ledelsen er dog 

ikke bekymret. Allan Leighton har i august 2014 udtalt sig som følger til Berlingske:  

”Det er forkert at sige, at Disney kun retter sig mod børn, så jeg mener, at samarbejdet er helt i tråd med 

Pandoras strategi og værdier. Især i USA har Disney en universel tiltrækning af forbrugerne, som går på tværs 

af alder”
51

 

Det kan også være at de hidtidige forbrugere ikke påvirkes af dette, samtidigt med at PANDORA får adgang til 

en endnu yngre målgruppe af f.eks. teenagepiger, der er lige begyndt at gå med smykker, så er dette ikke 

vurderet til at være særlig risikabelt og som Leighton udtaler sig, er det en profitabel forretning for både 

PANDORA og Disney.  

3.2.4 Teknologi og miljø 

Teknologisk set er PANDORAs smykkeproduktion ikke mere avanceret end en almindelig guldsmed værksted. 

Der produceres håndforarbejdede smykker, hvilket der ligger noget stolthed i. Udvikling på 3D print 

markedet kunne ændre forholdene for en virksomhed som PANDORA. Det siges netop at 3D print industrien 

er ved at revolutionær smykkeindustrien for selvstændig smykke designer.52 Foreløbigt ser det ikke ud til at 

PANDORA har planer om at anvende 3D print i produktionen.  

Der skal dog ikke ses bort fra de andre muligheder 3D print præsenterer, hvis man skulle forlade det 

håndforarbejdede. 3D print foregår ved at man har en digital fil af det objekt man ønsker at fremstille, 

hvorefter en maskine printer objektet i 3D. Her bliver man som smykke designer og producent meget mere 

fleksible, idet man hurtigere kan ændre design og retning, producere på kortere tid og ramme efterspørgslen 

mere præcist. Idet designet er digitalt og kan sendes til en 3D printer overalt i verdenen, ville de kunne 

producere deres smykker tættere på der, hvor de faktisk sælges og derved spare omkostninger på fragt af 

varerne, medarbejder der producerer smykkerne i hånden og minimere risikoen for driftsforstyrrelser, 

såfremt der skete noget med fabrikkerne, som er centraliseret i Thailand. 3D printere kunne derved også 

bidrage til at formindske CO2 udledning frem for den nuværende fremstilling og forretningskonstellation, 
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som fremgår af PANDORAs CSR-krav. Såfremt PANDORA valgte at gå over til 3D-print, ville det have 

konsekvenser for det thailandske samfund i form af mistet beskæftigelse og det ville være dyrt for 

PANDORA, at skulle lukke de 7 fabrikker53 de har investeret i. 3D-print udgør på den anden side en trussel for 

PANDORA, hvis forbrugerne ikke skelner eller synes det er vigtigt mellem 3D-printet smykker og 

håndforarbejdet. En anden trussel er hvorvidt PANDORAs konkurrenter kommer til at gøre brug af 3D-print, 

hvor de ville kunne drage fordele af overnævnte forhold ved 3D-printet smykker.  

Forbrugere er blevet mere opmærksomme på virksomheders adfærd og deres ansvar i forhold til etik, 

rettigheder, miljøet m.m. PANDORA kan derfor risikere at skade deres omdømme og blive boykottet af 

forbrugere, hvis de ikke lever op til forventningerne stillede i deres corporate social responsibilities. 

PANDORA imødekommer dette ved at have CSR politikker og mål om at ædelmetallerne anvendt i deres 

smykker skal være certificeret konfliktfri guld samt genvendte metaller og genbruger 81% af deres 

affaldsprodukter produceret på anlægget i Thailand,54 hvilket bidrager til at påvirke miljøet mindre og støtter 

ikke konflikt guld.  

Naturkatastrofer kan have stor indvirkning på PANDORAs indtjening hvis det forstyrrer driften af 

produktionen og transporten af smykkerne i, til og fra Thailand. Der er blandt andet blevet oprettet en 

Business Continuity Management, som har til opgave at overvåge mulige driftsforstyrrende elementer og 

udarbejde beredskabsplaner for at sikre den fortsatte drift af produktionen.55  

I disse tider er det eminent som virksomhed at udnytte den teknologi der ligger i at have en webshop og 

være til stede på nettet for at fange internet-forbrugeren der shopper online. Man ville ellers gå glip af en 

helt gruppe af forbrugere, der aldrig ville besøge en fysisk PANDORA butik eller guldsmed for at købe gaver 

til andre eller sig selv. Sidste år blev der lancereret med succes en række estores, hvor det gik specielt godt i 

Storbritannien. PANDORA præsenterer deres brand og produkter på en måde, så der er overensstemmelse 

mellem online- og butiksoplevelsen. PANDORAs hjemmeside bidrager desuden til at indsamle en større 

mængde data omkring kundernes adfærd, præferencer, overvejelser, ønsker og specielt nye designs og 

sammensætninger af smykkerne via hjemmesidens ”create and combine” side.56   

3.2.5. Opsummering af PESTEL 

Der eksisterer flere eksterne forhold, der både kan påvirke PANDORA positivt som negativt. PANDORA tager 

dog hånd om disse forhold, så som brand kopiering, der er en konstant trussel, der skal bekæmpes, 
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manglende politisk stabilitet og naturkatastrofer, som er en trussel for vare-flowet til produktionsanlægget. 

Det har været fejlslagent, at PANDORA ikke har haft en bedre dialog med skattevæsenet i Danmark omkring 

deres transferpricing regler, da dette har medført store konsekvenser, i form af en ekstra skattebetaling der 

har påvirket bundlinjen negativt. Med nu med det forhold i orden, udgør de thailandske skatteregler stadig 

en mindre trussel, såfremt PANDORA ikke opnår samme aftale igen. Ud over førnævnte kan bevægelser i 

verdensøkonomier udgøre trusler i forhold til indtjeningen, Ruslands sanktioner kan påvirke omsætningen 

katastrofalt, og PANDORAs indtrængning på det asiatiske markedet kan være skudt helt forbi, hvis de ikke 

forstår asiaternes forbrugsmønstre og kulturelle vaner. Udsving i råvarepriserne medfører større trusler for 

indtjeningen, selvom de gardere dig mod dette, da de ikke kan tillægge det salgsprisen, hvilket altid vil gøre 

en virksomhed som den mere risikabel. Udviklingen på markedet for syntetiske diamanter præsenterer 

derimod muligheder for at kunne give forbrugerne luksus uden at skulle betale for det, hvilket virkelig er, 

hvad affordable luxury står for. Det kan diskuteres hvorvidt Disney alliancen har været et godt tiltag og om 

de har skudt forbi PANDORAs almindelige kundegruppe; det vil tiden vise. Udnyttelsen af teknologien som 

simpelt tilstedeværelse på internettet med Estores har været et smart tiltag, men truslen om 3D print kan 

revolutionere smykkemarkedet og her skal PANDORA kende sine kunder godt nok omkring præferencen om 

at smykkerne skal være håndforarbejdede. PANDORA følger strenge CSR-politikker om miljøpåvirkning og 

konfliktfri guld, så risikoen for, at de mister kunder her er lille. Et forhold der kan vælte et firma, der har med 

mode at gøre, er hvis moden skifter uden at firmaet tilpasser sig, og det blev konkluderet, at her står 

PANDORA stærkt, da de har et tidsløst smykkekoncept, smart marketing og fashionably fast fashion. PESTEL-

modellen opsamles i figur 3.3. de fire eksterne områder der påvirker PANDORA: 

Figur 3.3. PESTEL-modellen57 
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3.3. Porters five forces  

Ovenstående analyse har dannet et overblik over de eksterne forhold der påvirker PANDORA. For at få en 

dybere forståelse af smykkebranchen vil der nu blive analyseret på virksomhedens konkurrencemæssige 

situation ved brug af Porters five forces model. Modellen ser på fem faktorer der spiller ind, leverandørernes 

forhandlingsstyrke, aftagernes forhandlingsstyrke, truslen fra nye indtrængere, truslen fra substituerende 

produkter og rivalisering i branchen, jf. nedenstående figur 3.4.  

Figur 3.4. Porters five forces58 
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3.3.1. Truslen fra nye indtrængere 

Barriererne for indtrængende er svage, da det ikke er kapitalkrævende at producere og sælge smykker, 

afhængigt af hvilke materialer man vælger at bruge. Med moderne online webshop muligheder, kan en 

mindre guldsmed/smykkedesigner nemt være til stede ude i verdenen uden at skulle have omkostningen af 

et værksted eller en butik. Man kan også kan sælge hjemmefra eller ud af andres butikker. Der er ikke store 

lovmæssige krav at tage hensyn til.  

Skulle man grundlægge en smykkevirksomhed, som producent af håndforarbejdede smykker, er der store 

omkostninger forbundet med at etablere en produktionsfacilitet, formentlig i et land med lav 
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lønomkostninger. Det er tids- og omkostningskrævende at markedsføre brandet og produktporteføljen samt 

opbygge ”concept stores” (brandforhandler).  

Som det blev analyseret i PESTEL-modellen er udvikling på 3D print markedet ved at revolutionere 

smykkeindustrien for selvstændige smykkedesignere/guldsmede, som er i stand til at globalisere sin 

forretning og sælge smykker overalt i verdenen. Såfremt forbrugerne ikke skelner mellem ”håndarbejdede” 

og 3D printet, kommer der til at være flere mindre konkurrenter på det globale niveau.  

Det vurderes at truslen fra indtrængende er moderat, fordi det tager tid og ressourcer at udvikle et brand 

som PANDORA, men med 3D print på vej til at revolutionere smykkemarkedet for de små selvstændige 

smykkedesignere/guldsmede udgør dette en større trussel end hidtil.  

3.3.2. Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Da PANDORA selv producerer sine egne smykker, er man kun afhængig af leverancer af råvarer, emballage 

osv. PANDORAs råvarer er alt fra genanvendte ædelmetaller, ædelsten og diamanter med mere, som skal 

overholde opstillet CSR-krav i hvert fald for så vidt angår kvalitet, forsyningen og oprindelse. Hvis PANDORA 

ønsker at skifte leverandør, kan man ikke bare vælge hvem som helst som deres leverandør, men da der er 

mange leverandører at vælge imellem er leverandørenes forhandlingsstyrke lav.  

Da produkterne sælges inden for ”affordable luxury” segmentet, udgør prisstigninger på råvarer en risiko, 

som PANDORA har hedget sig mod, idet man ikke bare kan hæve priserne. Det blev påpeget i 2011, at 

PANDORA havde, i sine bestræbelser på at udvide prisstrukturen i den dyre ende af produktsortiment, 

overvurderet sine kunders efterspørgsel, hvilket i det finansielle år væsentligt havde forringet deres 

konkurrenceevne59. PANDORA har derfor svært ved at forlade eller komme ud af ”affordable luxury” 

segmentet. Råvarepriser understøtter leverandørenes forhandlingsstyrken, men samlet set vurderes 

leverandørenes forhandlingsstyrke som værende lav til moderat.  

3.3.3. Aftagernes (købernes) forhandlingsstyrke  

PANDORA har to aftagergrupper, forbrugerne (B2C) og forhandlerne af smykkerne (B2B) og det vurderes at 

deres forhandlingsstyrke til sammen er lav.  

For B2C forbrugerne findes der mange smykkeproducenter globalt, men det afhænger af hvilken priskategori 

der er tale om. Da prisen ligger i ”affordable luxury” segmentet, kan mange være med til at købe 

produkterne, hvilket betyder at forbrugernes forhandlingsstyrke falder. Hvis forbrugerne derimod har et 

ønske om at købe smykker som ingen andre har, så falder PANDORAs forhandlingsstyrke over kunderne, da 
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de kan godt sætte smykkerne sammen på en personlig måde, men der er stadig risiko for at en anden aktør 

kan gøre noget lignende. Så længe PANDORA ikke, i modsætning til hvad der skete i 2011, hæver 

udsalgspriserne, vil forbrugernes styrke forsat være lav.  

PANDORA sælger gennem 9.906 B2B forhandlere. Forhandlerne udgør konceptbutikker, shop-in-shops og 

guldforhandler hvor smykkerne bliver brandede. Her har forhandlerne ikke så meget styrke, idet der stilles 

krav til branding af deres produkter og de opdeles efter samarbejdsgrad. PANDORA smykker sælges også via 

sølv og hvid-forhandlere, som huser mange andre substituerende produkter, hvor alligevel så har PANDORA 

fordelen af at være et stort og anerkendt brand, som ligger i en priskategori hvor de fleste kan være med, så 

er det kun hvis forhandlerne ikke har PANDORA på lager, at det kan være et problem. I 2014 er antallet af 

brandede butikker og shop-in-shops steget med 493 forhandlere og derved er salg hos sølv og hvid-

forhandlere formindskede med 937 i et strategisk tiltag, hvor flere af butikker også er ejede af PANDORA.  

3.3.4. Truslen fra substituerende produkter  

PANDORA sælger inden for gave segment, hvilket betyder, at alt der kan gives til en kvinde som gave i de 

forskellige anledninger, kan substituere PANDORAs produkter. Gavesegmentet består af blomster, 

chokolade, smykker af alle kategorier, tøj, og hvad der ellers kan stå på en ønskeseddel kan principielt 

erstatte PANDORAs produkter. Afhængigt af prisen på varerne findes der mange smykker der substituerer 

hinanden; for eksempel en halskæde kan substituere et par øreringe.  

Der findes rigtig mange substituerende produkter inde for accessories og udsmykning, så som solbriller, 

halstørklæder, piercing smykker, kulturelle/religiøse udsmykninger. De kan til tider udelukke men også 

komplementere hinanden, da forbrugeren gerne vil matche sine smykker blandt andet med sine piercinger, 

religiøse symboler og accessories. Der er f.eks. nogen, der ikke bærer guld og sølv metaller samtidigt.  

Da det handler om udsmykning af kroppen, statussymbol, kærlighedsudtryk, opfyldning af sociale behov og 

individualisering af identitet, er truslen fra substituerende produkter af disse grunde meget høj og afhænger 

bestemt også af hvad der aktuelt er på mode. 

3.3.5. Rivalisering i branchen  

PANDORA befinder sig på det globale smykkemarkedet, iblandt et mindre antal større og mange små 

producenter, hvor der årligt afsættes for omkring $148 billioner, og hvor PANDORA har en markedsandel på 

under 1% af det totale marked. Der forventes en vækst på cirka 5-6% idet markedet forventes at udgør $250 

billioner i 2020. 60 Graden af differentieringsmuligheder for produkterne er stor, da smykker er personlig og 
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styres af traditioner, fashion trends og brandværdi, som gør markedet heterogent. Der hersker derfor 

monopolistisk konkurrence på smykkemarkedet hvor rivaliseringen er moderat til høj.  

I forhold til PANDORA er der mange udbydere, som er sekundære konkurrenter, mens de primære 

konkurrenter er de større brandede smykkeproducenter. De kan opdeles i to grupper, der fører affordable 

luxury og luxury: 

Affordable luxury:  

� Charms leverandør: Carlo Biagi jewellery, Bacio Italy og Chamila (Swarovski)  

� Store smykkevirksomheder: Thomas Sabo, Links of London, Tous, Swarovski, Tiffany & co, Cartier 

(Richemont) og Bvlgari  

� Luksus og modebrands: Gucci, Louis Vuitton, Armani, Versace, DAY, Marc Jacobs og H&M 

� Mange små lokale aktører  

� Disney smykker: Swarovski Cinderella collection, Tremaine jewellery range og Disney Couture 

collection 

Luxury:  

� Luksus smykkevirksomheder: The American Jewelry Co., Buccellati, Chopard, Graff Diamonds, Harry 

Winston, Mikimoto, Van Cleef & Arpels (Richemont)61 

Årsagen til at Disney smykker er en kategori for sig selv, er fordi det er et specielt smykkedesign område 

inden for affordable luxury, som har få udbydere. Derfor kan den del af smykkemarkedet principielt 

beskrives som oligopolistisk konkurrence. PANDORAs forlovelse med Disney inden de begyndte at fremstille 

Disney smykker kan dog have en stor fordel for PANDORA, da man herved opnår eksponering via Disneys 

kundeportefølje som originaler.   

Det, at PANDORA er én af de største smykkeproducenter i verdenen, gør, at exit omkostninger forbundet 

hermed er store, hvilket giver de mindre konkurrenter en fordel, idet de er i stand til hurtigere at omstille 

produktionsmængden og mindske tab. PANDORAs immaterielle anlægsaktiver udgør næsten halvdelen af 

aktiverne, og ville ved en eventuel tilbagetrækning fra markedet fortabes og derved forringe egenkapitalen i 

væsentligt omfang. Herudover ville der står flere smykkefabrikker tilbage som skulle sælges. På den anden 

side er det en fordel for PANDORA, at PANDORA er én af de største producenter, da dette giver mulighed for 

                                                           
61 http://luxury.millionairematch.com/the-luxury-jewelry-brands-list/ 1/5-15 



26 
 

masseproduktion af smykker, hvortil kommer, at placeringen af fabrikken i Thailand bevirker, at størrelsen på 

de faste omkostninger er lavere.  

For hele branchens vedkommende gælder, at hvis der opstår periodisk overkapacitet, har 

smykkeproducenterne mulighed for at føre en fuld end business model, hvor de kan genavende materialerne 

ved at smelte smykkerne om, hvilket gør at tabet på ukurante eller forældede varer ikke er så stort.  

Den største faktor for konkurrencen i smykkebranchen, er vækst. Jo højere vækst, jo mere mulighed for 

overnormal profit, som efterfølgende mættes af flere konkurrenter. Som det er nu, forventes der indtil 2020 

en fortsat stigning på de fleste af verdensmarkeder inden for smykker, samtidig med et stigende antal små 

smykkedesignere, hvorfor konkurrenceintensiteten vil være høj og stigende. Disse omstændigheder betinger 

højere krav til virksomheder som PANDORA om at differentiere sig og fastholde en konkurrencedygtig pris.  

3.3.6. Opsummering af Porters five forces 

PANDORAs konkurrencemæssige situation er stærk i forhold til leverandører og kunder, grundet 

virksomhedens størrelse, brandværdi, lave konkurrencedygtige priser og massive, globale tilstedeværelse. 

Det ville dog ikke være svært for mindre konkurrenter at komme på banen, eller hvor 3D print-teknologien 

kunne udfordre PANDORAs forretningsmodel, såfremt begrebet håndforarbejdede ikke har den samme 

betydning for kunderne som hidtil. Der er dog store adgangsbarrierer for andre virksomheden i forhold til at 

tilnærme sig den størrelsesorden, som PANDORA på nuværende tidspunkt har. Der er også store trusler fra 

substituerende produkter, da PANDORA bevæger sig i gavesegmentet, hvor det er vigtigt for PANDORA at 

have en finger i jorden forhold til deres kunders forbrugeradfærd og mode. Rivaliseringen i branchen er høj, 

da der er mange udbydere i smykkebranchen. Der er ikke så mange brandede i denne størrelsesorden, men 

der vil være stadig behov for være i udvikling og vækst for sikre markedsandel.   

3.4. Ansoffs vækstmatrice  

Som omtalt i afsnittet ovenfor, er vækst en vigtig parametre for PANDORAs strategi, hvorfor der er valgt at 

analysere PANDORAs vækstmuligheder ved brug af Ansoffs vækstmatrice som illustreres i figur 3.5. 
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Figur 3.5. Ansoffs vækstmatrice62 
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Af figuren fremgår der to dimensioner som stiller spørgsmål ved hvorvidt virksomheden udelukkende satser 

på et velkendt produkt eller forsøger at udvikle nye produkter, samt hvorvidt virksomheden satser på at blive 

på velkendte markeder eller forsøger at trænge ind i nye markeder. Ud fra dette findes der fire forskellige 

vækststrategier: markedsindtrængende, markedsudvikling, produktudvikling og diversifikation. Ved hver 

vækststrategi findes der forskellige udfordringer for sammensætningen af følgende handlingsparametrene: 

product, price, place and promotion.  

PANDORA satser på organisk vækst ved anvendelse af en kombination af markedsindtrængende, 

produktudvikling og markedsudvikling, som er mere lavrisiko vækststrategier.  

3.4.1. Markedsindtrængende 

PANDORA anvender markedsindtrængende vækststrategi ved at øge salget af eksisterende produkter til det 

nuværende marked via promotion af brandede stores. Her satser PANDORA meget på deres signaturprodukt 

charms armbåndet, som så opfordrer til at købe nye charms. Det er også med til at sikre brandgenkendelse 

som bruges som fundament for vækstudviklingen af gamle og nye produkter. Et eksempel her er deres fokus 

på ringe i Australien, som er et veletableret marked, hvilket gav pote i 2014 og blev opnået ved nye 

markedsføringsværktøjer samt montrer, hvor kunderne selv kunne prøve ringene.63  

3.4.2. Produktudvikling 

PANDORA anvender også produktudvikling som vækstmulighed på de nuværende markeder. Den potentielle 

vækst på de etablerede markeder, så som USA, Storbritannien og Australien, forstår i udnyttelsen af deres 

brand inden for andre smykkekategorier, som vist ved flere af deres tiltag. 

PANDORA har tilføjet en ny dimension til charms armbåndserien, PANDORA ESSENCE COLLECTION, som er 

lidt af en genfødsel af den originale (eller oprindelige) charms armbåndkoncept, men er henvendt til et 
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kundesegment, der ønsker et mere spinkelt armbånd. Den anses dog stadig som et nyudviklet produkt da 

den kan erstatte de gamle moment charms armbånd på grund af deres anderledes funktion på armbåndet.  

” Unlike other PANDORA charms, the ESSENCE charms do not screw on to the bracelet. They all have patent-

pending silicone grips which means that they slide on to the bracelet and stay in place. This gives you the 

option to place the charms exactly where you would like them on the bracelet.“
64

 

Andre tiltag, hvor PANDORA har udnyttet brandets genkendelighed, er det strategiske samarbejde med Walt 

Disney om at skabe en original kollektion af smykker med Disney tema. Når PANDORA vælger at afprøve nye 

produkter på veletablerede markeder, er det lav-risiko, da de opnår meget mere eksponering på kortere tid.  

3.4.3. Markedsudvikling 

PANDORA anvender også markedsudvikling, som består i at forsøge at skabe vækst ved at trænge ind på nye 

markeder med deres nuværende produkter. Når de trænger ind på nye markeder, anvender de et 

skræddersyet koncept for at sikre at de udnytter markedsmulighederne optimalt.65  

De nyeste markeder er Italien, Frankrig og Rusland, hvor PANDORA har opnået succes og forventer at 

fortsætte udviklingen. Italien har været deres største succes, da det anses som værende ”Designlandet af 

dem alle”.66 Rusland som nævnt i afsnit 3.2. kommer nok til at have sine udfordringer. Deres fokus har været 

på promotion i form af lancering af nye butikker m.v. Andre markeder, de forsøger at trænge ind på som 

tidligere nævnt, er Asien, som ikke har været så nemt, men da de mener der kommer til at vækste på 

smykkemarkedet i disse lande, vil de øge deres fokus på Kina og Japan. Ift. den tidligere konklusion omkring 

Japans og Kinas generelle økonomi i afsnit 3.2. og 3.3. kan det udgøre en lidt højere risiko for PANDORA, end 

de antager. Der er ikke beskrevet hvilket strategi de vil anvende, så de kunne konsekvent vælge at satse både 

på markedsudvikling med deres nuværende produkter eller gå ”all out” og anvende vækststrategien 

diversifikation på disse markeder, hvilket ville indebære en væsentligt højere risiko for dem. De gør ellers 

som de plejer ved at lave en distributionsaftale med en given partner i landet først for at trænge ind på 

markedet.  

3.4.4. Opsummering på Ansoffs væskstrategi  

Som det fremgår af ovenstående har PANDORAs organiske vækststrategi igangsat mange tiltag for at opnå 

stigende global vækst, hvilket gerne skulle medføre stigende indtjening. For at opnå denne vækst kræver det 
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ressourcer i form af markedsføring, produktudvikling og produktion, som er med til at øge omkostningerne 

for virksomheden. For at fastholde nuværende og nye markedsandele kræver det ligeledes markedsføring af 

brandet, og på sigt satser de på, at nye strategiske samarbejdsmåder og nye produkter som ESSENCE vil 

være med til at øge nuværende markedsandele.   

3.5. Værdikædeanalyse  

PANDORAs interne aktiviteter har stor betydning for hvorledes man skaber værdi og konkurrencemæssig 

fordel på markedet. Dette vil blive analyseret ved brug af Porters værdikædeanalyse, der identificerer, hvilke 

aktiviteter og funktioner, der er med til at skabe værdi fra henholdsvis indkøb, produktion, lagerstyring og til 

markedsføring og service. Aktiviteterne opdeles i primære og støtteaktiviteter.  

3.5.1. Primære aktiviteter 

De primære aktiviteter er PANDORAs kernekompetencer, som bidrager mest til den værdiskabelse, som 

kunderne betaler for. En indsigt i styrkerne og svaghederne i disse er med i vurderingen om PANDORAs 

fremtidige indtjening. PANDORA har i de senere år udviklet en vertikalt integreret forretningsmodel, der 

rummer aktiviteter fra design, produktion og til distribution og salg af produkterne.  

Indgående logistik 

Indkøbsfunktionen arbejder tæt sammen med produkt- og designudviklingsteams om 

produktspecifikationerne for at sikre, at de rigtige råvarer til produktionen bliver købt ind.  

PANDORAs råvarer består hovedsagligt af ædelmateriale, som sterlingsølv og guld, halvædelsten, diamanter, 

perler og andre råvarer som Murano-glas, træ og læder m.v. Der bliver også købt halvfabrikatvarer som 

kæder og læderarmbånd. Råvarebeholdningen befinder sig i Thailand og bliver styret af 

efterspørgselsplanlægningsafdelingen med hjælp fra produktionsteams.67  

Råvarematerialerne kommer fra hele verden for at sikre den højeste kvalitet. 68 Råvarerne kvalitetssikres og 

PANDORA forbeholder sig retten til at returnere varer, der ikke lever op til selskabets standarder.69 Antallet 

af leverandører oplyses ikke, men en intern medarbejder hos PANDORA70 bekræfter, at der købes gennem 

en række større leverandører, som de ikke er afhængige af. Det vil også være blevet bemærket af revisor, 

hvis antallet af leverandører af råvarematerialer udgjorde en risiko for selskabet. PANDORAs størrelse giver 

dem en fordel i forbindelse med forhandlinger, når det angår leverandør af råvarematerialer. 
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Produktion 

Produktudviklingsteamet arbejder tæt sammen med designerne om udviklingen af prototyper, hvor der 

koordineres med udviklingschefen i Thailand. Der koordineres også med salgsdirektøren og marketing- og 

produktionsteams for at sikre balancen mellem kreativitet, praktik og effektivitet gennem hele processen og 

for, at der bliver udvekslet idéer.71  

Udviklingen af produkterne involverer flere afdelinger på tværs af landegrænser og er illustreret i figur 3.6 

Figur 3.6. Afdelinger der involveres i produktudvikling72 
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Smykkerne bliver designet i Danmark, og ud fra disse tegninger bliver de tegnet i 3D på innovation centeret 

af teknologi og udviklingsteamet i Thailand, hvorefter der produceres en voks prototype, som godkendes, og 

derefter en endelig prototype, som godkendes og kvalitetssikres inden produktionen påbegyndes. Der 

lanceres 7 nye kollektioner om året, som følger modesæsoner, højtider og mærkedage, hvor der afsættes 

næsten ligeså mange smykker som der bliver lanceret nye. I 2014 blev der lanceret 387 nye smykker.73  

Udgående logistik 

PANDORAs produktionsanlæg på henholdsvis 7 bygninger befinder sig i Gemopolis i Thailand,74 tæt ved 

hovedstaden Bangkok, hvor de har 20 års erfaring med det. Produktionen bliver styret af efterspørgslen, og 
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leveringstid på smykkerne varierer fra 6-8 uger fra varen er bestilt til den er leveret på lageret.
75

 Slibning og 

polering af smykkerne bliver delvist outsourcet, mens de selv står for indfatningen af smykkerne.
76

  

PANDORA har globalt 4 distributionscentre,
77

 hvortil færdigvarer bliver bragt med henblik på distribution 

verden over til forhandler/salgskanaler. Eftersom varer bliver leveret til lokale markeder, holder PANDORA 

tæt kontakt med dem, hvis der nu skulle omfordeles varer, hvis et lands efterspørgsel ikke lever op til 

salgsforventningerne.
78

 PANDORA gik over til deres egen distributionsselskaber, som kaldes ”direkte 

distribution” i slutningen af 2009, men de bruger stadig eksterne distributører som det fremgår af 

årsregnskabet 2014.
79

 Dette har selskabet gjort for at kunne bevare kontrollen, og årssagen til, at der stadig 

er eksterne distributører er, at de har brugt eksterne distributører ved penetration af nye markeder for 

derefter at overtage distribution ved at oprette et distributionsselskab i landet.
80

 I 2014 regnskabet udgjorde 

direkte distribution 96,7% af omsætningen.
81

  

Marketing og salg 

Figur 3.7. Netværk, antal forhandlere
82

 

Som forklaret under virksomhedsbeskrivelse, 

er PANDORA en branded smykkevirksomhed 

med flere salgskanaler som vist i figur 3.10 

Netværk, antal forhandlere. Som det ses i 

figuren, har PANDORA bragt antallet af ikke- 

brandede salgskanaler ned for at øge antallet 

af brandede salgskanaler. Dette medvirker til, 

at produkterne bliver fremvist i de rigtige 

omgivelser og påvirker salget positivt. 

PANDORAs tilstedeværelse på internettet via 

deres Estores i nu 7 lande er også med til at 

øge salget.  
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PANDORAs hjemmeside er dog ikke ligesom alle andre hjemmesider, da kunderne får mulighed for at lave 

co-creation via ”create and combine” konceptet samt PANDORA club som vist i billedet jf. figur 3.8.  

Figur 3.8. Billede af kunde profil, PANDORA club
83

 

  

Når man bliver medlem i klubben, får man en profil man kan udfylde med et billede og personlige 

oplysninger. Man kan designe sit armbånd med charms og dernæst tilføje det til en ønskeseddel. På denne 

måde får man kunderne til at føle at de er en del af noget større, hvor de har indflydelse på deres 

produktkøb. Det er lettere at dele sine ønsker med andre og man kan lege. Når man logger ind på sin profile, 

kan man også tag en Essense quiz for at identificere personlige kvaliteter, som bliver forbundet med de 

forskellige charms, f.eks. ”joy, stabilitet og happiness”, som så bliver anbefalet. De udforsker kvinder på et 

personligt og emotionelt niveau ved denne quiz. De kobler brandet tættere på kunden ved at give smykkerne 

en dybere mening. Her skaber de en personlig forbindelse samtidig med, at der indsamles massive mængder 

data om kunden igennem automatiserede kanaler ved brug af co-creation, der generer produkt- og design- 

ønsker, som kan direkte erstatte det typiske personlige møde med en salgsassistent.  

Ud over PANDORAs kraftige tilstedeværelse fysisk i butikkerne og deres hjemmeside, strækker deres 

reklamevirksomhed længere ind i den digitale verden til de sociale medier, på Facebook, hvor de har 3,3 mio. 
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likes,84 Instagram, hvor de har 741.000 følgere,85 og de har lanceret deres eget online magasin ”PANDORA 

MAGAZINE” på hjemmesiden, som også sendes ud som en del af nyhederne til klubmedlemmerne. 

Service efter salg 

PANDORA har et par sider på hjemmesiden86 dedikeret til at forklare, hvordan man passer på smykkerne, 

samt garantier afhængig af hvilket land, du vælger at sætte hjemmesiden til. For Danmark er der 2 års 

reklamationsret, USA et år, m.v. Man kan selvfølgelig også gå ned til en forhandler for at bliver serviceret 

efter salget.  

3.5.2. Støtteaktiviteter 

Virksomhedens infrastruktur 

Som forklaret ovenfor, er PANDORA opbygget som en produktionsvirksomhed, med global distribution til 

både forhandlere, som er ejet af PANDORA, og franchisetagere. Det er en virksomhed med en topledelse, 

der er veluddannet og tilstrækkelig erfaren til at løfte opgaven. En af de vigtigste nøglemedarbejdere, 

PANDORA nogen siden har haft, var den tidligere stifter Per Enevoldsen, som har arbejdet som 

produktionschef i en årrække. Det bekræftes, at hans nuværende rolle som medarbejder er rådgiver.87  

Med den vertikale forretningsmodel har de evnen til at styre processerne, og de er meget opmærksomme på 

kvaliteten af deres produkter med flere tjek af råvarer, inden de indgår i produktionen, kvalitetstjek under 

produktionen samt efter. Selskabets økonomi blomstrer med stigende omsætning og EBITDA margin i takt 

med udvidelse af konceptbutikkerne,88 som vil blive nærmere gennemgået under regnskabsanalysen.  

Menneskelige ressourcer og HR management                                                    

PANDORA gør meget for at uddanne deres medarbejder. Da koncernen er drevet af medarbejdere, har de en 

række forskellige uddannelsesprogrammer udviklet til de forskellige niveauer og områder i organisationen.89  

Det er vigtigt for dem at sikre en rød tråd og fælles image for franchisetagere samt konceptbutikkernes 

personale, hvorfor de har en e-learning platform ”PANDORA on Demand” (POD), der videreuddanner mere 
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end 29.000 brugere i et bredt udvalg af uddannelsesmuligheder.90 Der opbygges derfor en stor viden, som 

deles.  

Produkt- og teknologiudvikling 

Som beskrevet i produktionsafsnittet, er der hele teams dedikeret til at udvikle produkter. De beskriver 3 

typer produktudviklingsfaser:91  

� Produktlinje udvikling: til at lave nye kollektioner med tekniske aspekter 

� Main track produktudvikling: til at lave nye produkter til eksisterende kollektioner 

� Fast track produktudvikling: til at lave særlige produkter, ændringer til produkter (anmodet af 

salgsteamet), hvor det går hurtigt for at tilpasse skiftende markedstendenser.  

Indkøb/forsyninger 

Som det blev beskrevet tidligere, udgør størst delen af indkøbene råvarer som sølv, guld og ædelsten. Som 

tidligere anført, er de uafhængige af deres leverandører.Deres størrelse gør dem attraktive som kunde, 

hvorfor PANDORA har et stærkt forhandlingsgrundlag, hvis de skulle vælge en anden leverandør, se også 

afsnit 3.3. 

3.5.3. Opsamling på værdikædeanalyse 

De primære aktiviteter tegner sig til at være stærkt værdiskabende. Som en styrke har PANDORA flere aftaler 

på plads med leverandører med høj kvalitetsprodukter, der kommer fra hele verden. Styringen af indkøb 

følger efterspørgslen, så virksomheden ikke kommer til at overproducere varer, der ikke kan sælges. Selve 

produktionsprocesserne fra design til prototyper til endeligt produkt fungerer godt ved hjælp af digitalisering 

af tegningerne, selvom det er på tværs af landegrænser, og idet der globalt findes 4 distributionscentre, kan 

de holde til, at et land nogle gange ikke kan leve op til deres salgsforventninger, eller omvendt og kan 

derefter tilpasse sig. PANDORA er gået over til at have deres egen distribution, hvor de kun bruger eksterne 

distributører, når de skal penetrere et nyt marked, hvorefter de opkøber den eksterne distributør, hvilket er 

klogt, idet det giver brandet en bedre chance for at overleve, hvis det bliver introduceret af nogle, der 

allerede er på markedet.  

Marketing og salg tager over herfra og gør brug af forskellige moderne salgskanaler, der involverer 

kunderne, som sociale medier og online magasin, og de gør brug af co-creation, som er en kæmpe 

dataindsamling, der bedre kan validere kunders ønsker end et survey. Her er PANDORA meget stærke også. 
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Som alle gode og troværdige virksomheder giver PANDORA de nødvendige oplysninger på deres hjemmeside 

om, hvordan man passer på sine smykker, og hvis der nu opstår problemer, hvad kundernes rettigheder er, 

og hvad de skal gøre.  

Støtteaktiviteterne er med til at sikre, at PANDORA som virksomhed fungerer ellers, og at de i forhold til 

deres infrastruktur har tilstrækkelige nøglemedarbejdere og ledelse til at løfte opgaven ovenfra. Hvis der er 

tale om de menneskelige ressourcer og HR management, så går PANDORA op i at uddanne medarbejdere, da 

de ser det som en stor ressource. De har hele afdelinger der sikrer udvikling af produkter, der kan indgå i 

nogle forskellige faser, der passer bedst til opgaven, og PANDORAs størrelse gør dem uafhængig i forhold til 

valg af leverandører.  

3.6. BCG matrice og PLC kurven  

PANDORAs produktportefølje, som blev præsenteret tidligere, vil blive gennemgået i dette afsnit for at 

analysere produkternes profitmuligheder via Boston Consulting Group matrice, hvor der ses på 

produktgruppernes (SBU’er) markedsvækst og relativ markedsandel. Hver SBU92 indsættes i den pågældende 

kasse, som beskriver hvor stor markedsandel SBU’en har i forhold til sin største konkurrent samt hvilken 

konkurrencemæssig styrke SBU’en har på markedet. Hver SBU repræsenteres af en cirkel som udgør dens 

omsætning i forhold virksomhedens totale omsætning. Udviklingen af vækstfordeling og andel af omsætning 

de sidste 3 år vises her i figur 3.9 og BCG matricen for PANDORAs 4 SBU’er vil se således ud jf. figur 3.10.  

Figur 3.9. Væks fordeling og Andel af omsætning93 
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Figur 3.10 BCG Matrice94  
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Som supplement ved gennemgang af BCG matrice ses på SBU’ernes life cycle kurve inden for hver gruppe, og 

der henvises til tidligere beskrivelse af produktporteføljen i kapitel 2 for uddybning. Figur 3.11illustrerer PLC 

kurven for de fire SBU’er, som korresponderer til placeringerne i BCG matricerne.  

Figur 3.11 PLC Kurven95 
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3.6.1. Charms og charms armbånd 

Inden for disse produktkategorier i årsrapporterne skelner PANDORA ikke mellem den hidtil første kollektion 

Moments og den nyligt lanceret Essence kollektion fra 2013. De rapporterer kun separat vækst på charms og 

charms armbåndene. I forhold til at de to kollektioner anses for at være samme slags produkter, er Moments 

kollektionen væsentlig ældre, selvom koncepterne har mange ligheder. Hvad der er væsentlig mangelfuld 

information for læseren er, at kunne skelne hvordan det går for de to forskellige kollektioner og om det er 

det gamle armbånd system eller det nye armbånd system der er førende og hvad der egentlig vækster. Det 

kan muligvis være, at Moments kollektionen har negativ vækst og at Essence kollektionens vækst er gået så 

godt, at når man slår deres tal sammen, ser væksten normal ud. Vi kan dog forholde os til at Essence 

kollektionens vækst i 1. kvartal 2015 var god jf. PANDORAs kvartalsrapport, og at produktkategorien charms 

og charms armbånd oplever en vækst på over 30%.96  

Moments kollektionen blev lanceret i 2000 og har været førende for PANDORAs vækst da det hidtil har 

udgjort størst delen af omsætningen de sidste 5 år. Essence kollektionen blev lanceret i november 2013 og 

har muligvis været med til at booste væksten i 2014. Begge kollektioner er bygget op omkring samme 

koncept om et bestemt armbånd med tilhørende forskellige charms, man kan sætte fast. Cirklen i BCG 

indikerer, hvor stor en del af omsætningen den udgør, og den er placeret i stjernekassen på vej til cashcow, 

fordi PANDORA er markedsleder inden for charmsarmbånd, men dens markedsvækst stiger ikke i takt med 

lancering af nye kollektionstyper inden for produktgruppen f.eks. ved Essence kollektionen. Produktet er 

veletableret og er ved at modne jf. PCL kurven, og det er fornuftigt, at PANDORA fornyer med en ny slags 

armbånd, men samtidig vælger at fokusere på nogle af de produkter, der foreløbige ligger i 

spørgsmålstegnkassen. Dette reflekteres også i den faldende andel af omsætningen, som charms og 

armbånd udgør.  

3.6.2. Disney  

Det 10-årige strategiske samarbejde med Disney optræder som en meget lille prik på BCG over i 

spørgsmålstegn da kollektionen blev lanceret i november 2014, hvilket betyder at PANDORA ikke har erobret 

markedsandele endnu og er endnu i sin introduktionsfase på markedet. Der offentliggøres ikke separate 

omsætningstal på kollektionen da den faktisk hører under charms. Der har været positive udmeldelser jf. 

årsrapporten, hvilket gør, at der kan forventes vækst, specielt fordi der findes 3 andre konkurrenter inkl. 

Disney selv, som har lanceret Disney-tema smykker. Den sidste reelle konkurrent på det område har erobret 
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det Australske markedet, hvorfor konkurrenceintensiteten er lav i USA og derfor klar til at blive mættet med 

original PANDORA/Disney tema smykker.  

3.6.3. Ringe  

Der har været større fokus på ringe, som har givet øget markedsvækst fra 6% til 10%.97 PANDORA angiver 

dem nu som værende deres anden kernekategori efter charms og charms armbånd, men da der er mange 

udbydere og hård konkurrence, er de ikke nær markedsleder endnu. Der er dog stadig meget uudnyttet 

potentiale, hvorfor det har været et godt valg for dem at fokusere på ringe med de forskellige tiltag så som 

brandede montrer, så kunderne kan prøve ringene. Derudover kan produkt- og markedsudvikling på 

veletablerede markeder være profitabel på sigt. Ringe er i introduktionsfasen på vej til vækstfasen på PLC 

kurven, men befinder sig foreløbig i spørgsmålstegnet.   

3.6.4. Øvrige smykker  

Øvrige smykker består af øreringe, halskæder og vedhæng. Som en del af PANDORA konceptet kan man 

sammensætte ørecreoler og vedhæng samt halskæder og vedhæng, så man kan give dem sit eget personlige 

udtryk. Smykkerne i denne kategori har der ikke været meget fokus på, og udgør stadig kun en mindre del af 

omsætningen. Den vækstede dog særligt meget i 2013, hvorefter det faldt ned til et normalt niveau i 2014. 

Denne kategori har derfor meget uudnyttede potentiale ligesom ringene, hvorfor produktudvikling i forhold 

til design samt markedsføring vil kunne give det et skub i det den rigtige retning. De er ligesom ringene på vej 

fra introduktionsfasen til vækstfasen, og her er det væsentligt, at PANDORA sikrer sig, at produkterne ikke er 

forældede, så det kan betale sig for dem at investere flere midler i kategorierne, så den kan flytte sig fra 

spørgsmålstegnet mod stjernen, så den ikke falder ned og bliver til en hund. 

3.6.5. Opsummering af BCG matrice og PLC kurven 

Det er vigtigt, at t PANDORA fremadrettet bruger ressourcer på produktudvikling og markedsføring af 

spørgsmålstegn kategorier, da charms og charms armbånd kan risikere at flytte sig mod cashcow, som på et 

tidspunkt bliver til en hund, når markedet er mættet. Det er selvfølgelig uvist, hvornår det sker, men idet 

trends kommer og går, er det vigtigt at PANDORA fortsætter med at udvikle andre områder af forretningen, 

så de kan sikre deres fremtidige indtjening og markedsandel.  
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3.7. Strategiske analyse opsamlede i SWOT 

For at give et overblik over PANDORAs interne styrker, svagheder, eksterne muligheder og trusler, 

opsummeres den strategiske analyse i en SWOT-analyse skabelon.  

Strengths Weaknesses

Affordable luxury, de fleste kan være med Affordable luxury, de kan ikke hæve priserne 

Fornyelse indenfor charms, Disney Usikkerhed om charms og armbånd er et forældet koncept

Fornyelse indenfor charms og armbånd, Essence Usikkerhed om det er klogt at satse på det Asiatiske markedet

Vertikale forretningsmodel, høj intern værdiskabelse 

Stærk distrubitionsnetværk 

e-store er success og indsamler data samtidig

DNA'et, visionen og hvordan de kommer igennem til kunderne

Organisk vækst 

Skræddet syet tilgang til etablering af markeder

Strækt brand

Stræk værdikæde generelt

Høj kvalitetssikring af varerne

"PANDORA on demand" udannelse sikre kvalificeret medarbejder 

Oppourtunities Threats 

Valgfrihed mellem leverandør pga. størrelse Mange substituerende produkter  

Syntektiske diamanter, revoulutionær affordable lux. Satser for meget på charms og charmsarmbånd 

Uunyttede potentiale for Ringe og Øvrige smykker Konkurrenceintensisteten forøges ift. 3D print

Uunyttede potentiale ift. 3D print Politisk ustabilitet i Thailand - risiko for driftsforstyrelser

Smykkemarkedet forventes af vækste frem til 2020 Naturkatastrofer - risiko for driftsforstyrelser

Konkurrenter laver kopivarer og hjemmesider

Udsving i råvarepriser og valutakurser, kan ikke pålægges prisen

Høje CRS-krav mindsker valgfrihed mellem leverandører

Konjunkturfølsom f.eks. Ved økonomiske kriser

 

Da der er opnået et overblik over PANDORAs strategiske position på markedet og de ikke-finansielle drivere, 

der bidrager til værdiskabelsen, foretages dernæst en regnskabsanalyse med udgangspunkt i DuPont 

pyramiden, der fremhæver de finansielle drivere, og en vurdering af den økonomiske position. 
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4. Regnskabsanalyse  

Formålet med regnskabsanalyse er at analysere på de finansielle drivere der er med til at skabe vækst ved at 

se på den historiske performance af selskabet. Resultaterne heraf er med til at danne grundlag for 

budgettering af den fremtidige performance til endelig brug for værdiansættelsen. Sikring af regnskabernes 

kvalitet vil først blive gennemgået, dernæst regnskabstallene vil blive reformuleret og korrigeret inden 

analysen som dekomponeres ved brug af Dupont pyramiden.  

4.1. Sikring af regnskabskvalitet 

For at sikre regnskabernes kvalitet, bliver revisor, revisionspåtegningerne samt ændringer i anvendt 

regnskabspraksis gennemgået for forbehold, supplerende oplysninger samt konsistenstjek der kan skabe støj 

i regnskabstallene.  

Det underskrivende revisionshus, Ernst & Young, har været revisor i hele perioden og vurderes at have den 

fornødne kompetence til at revidere børsnoterede selskaber, idet de er en del af ”Big Four” revisionshusene. 

Den manglende revisorskift er også positivt, da det signalerer, at PANDORA har et godt samarbejde med 

revisoren og har en positiv rapporteringsattitude.98 Ledelsen er præstationsbaseret aflønnet, hvilket kan give 

incitament til overskudsmanipulation, men da det er noget, som revisor er opmærksom på i forbindelse med 

revision af omsætning/løn og det ikke er blevet bemærket så, er der ingen grund til mistanke. 

Revisionspåtegningerne er gennemgået uden forbehold eller supplerende oplysninger for den pågældende 

periode 2010 – 2014, der analyseres. 

PANDORAs årsregnskab bliver aflagt efter IFRS regnskabsstandarder, da det er et børsnoteret selskab. 

Anvendt regnskabspraksis for perioden 2010 – 2014 er gennemgået, og det viser, at der er blevet 

implementeret nye IFRS standarder, hvor det primært vedrører nye oplysningskrav, men det har ikke 

påvirket regnskabet væsentligt. De mest centrale regnskabsprincipper for PANDORA er væsentlige 

regnskabsmæssige skøn vedrørende hensættelser til returnering af varer, værdiansættelse af 

varebeholdninger og skat.  

4.2. Benchmarking  

For at få et mere fuldstændigt billede af PANDORAs finansielle drivere og positionering i branchen, bliver der 

benchmarket mod lignende konkurrenters nøgletal. Dette gøres for at se, hvorvidt der er trends på markedet 

m.v. Der er identificeret flere større konkurrenter på smykkemarkedet på verdensplan jf. afsnit 3.3.5, og der 
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er udvalgt to børsnoterede koncerner til sammenligning, henholdsvis Compagnie Financière Richemont S.A.99 

og Tiffany & Co. Sidstnævnet ligner PANDORA mest, da de opererer med ét brand, hvorimod Richemont 

huser flere brands, men er stadig en værdig konkurrent at benchmarke mod, hvorfor denne også er 

medtaget.  

Richemont er en schweizisk koncern der opererer på verdensmarkedet med salg af smykker og ure m.m. De 

havde en omsætning på 77.492 mio. DKK,100 hvor salg af smykker udgjorde 54% i regnskabsår 2014/15.101 De 

havde 30.000 medarbejdere på verdensplan i 2015.102 Koncernen aflægger deres regnskaber efter IFRS og 

afslutter deres regnskabsår 31. marts. Gruppen er kendt for en lang række brands så som Cartier, Van Cleef 

& Arpels, Paiget, Ralph Lauren Watch & Jewellery, for at nævne nogle få.  

Tiffany & Co er en amerikansk koncern, der opererer på verdensmarkedet med salg af smykker m.m. De 

havde en omsætning på 27.978 mio. DKK,103 hvor salg af smykker udgjorde 92% af omsætningen i 

2014/15.104 De havde 12.000 medarbejdere på verdensplan i 2014/15.105 Koncernen aflægger deres 

regnskaber efter US GAAP og afslutter deres regnskabsår 31. januar. Gruppen opererer med et brand 

”Tiffany” der indeholder diverse kollektioner, ligesom PANDORA.  

Anvendt regnskabspraksis er gennemgået for de udvalgte konkurrenter for sikring af kvalitet, 

regnskabsmæssig støj og for at identificere, om der skal tages hensyn til ændringer i regnskabspraksis ved 

reformuleringer af deres regnskabstal. Der er blevet løbende implementeret nye og opdaterede standarder, 

men ingen udgjorde en væsentlig ændring i årsrapporternes tal.  

4.3. Reformulering af regnskabstal til analysebrug 

For at kunne analysere på den historiske performance med det formål at kunne danne et billede af deres 

evne til at tjene penge og for at fastlægge et fremtidigt cash flow, skal regnskabstallene reformuleres. 

Reformuleringen opdeler aktiviteterne i de driftsmæssige aktiviteter, som afspejler deres evne til at kunne 

tjene penge, og finansieringsaktiviteter, som afspejler deres evne til at rejse kapital.106 Det er primært 

driftsaktiviteter, der er med til at definere, hvorvidt PANDORA kan skabe værdi og gør dem unik i forhold til 
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deres konkurrenter. Der reformuleres tre hovedelementer i årsrapporten; egenkapitalen, balancen og 

resultatopgørelsen.  

4.3.1. Reformulering af balancen  

PANDORAs officielle balance jf. bilag 4.1. er blevet reformuleret, så den specificerer aktiver og passiver, og 

om de er driftsmæssige eller finansielle aktiviteter. Dette skal være med til at kunne skabe analysegrundlaget 

for rentabiliteten og vækst, da årsrapporterne normalt er opdelt efter kort- eller langfristede 

aktiver/passiver.  

Der er foretaget en opdeling af driftsaktiver (DA) og driftsforpligtelser (DF), og tilsvarende er finansielle 

aktiver (FA) og finansielle forpligtelser (FF), så der kan udledes nettodriftsaktiver (NDA) og netto finansielle 

forpligtelser (NFF). Størstedelen af PANDORAs aktiver er driftsaktiver, da de er opstået i balancen i 

forbindelse med produktionen eller salg af varer. Tilsvarende er driftsforpligtelser opstået i samme 

forbindelse.  

Det kan diskuteres, om de finansielle instrumenter, som vedrører sikring af udsving i råvarepriserne og 

udsving i valutakurser, er et driftsaktiv, da de sikrer PANDORAs bruttoavance, men de er placeret som et 

finansielt aktiv, da de er afledt af PANDORAs finansieringsaktiviteter og er et resultat af transaktionerne på 

kapitalmarkedet.107 

Der er valgt ikke at placere en del af de likvide beholdningerne som driftsaktiv og beholde hele posten som 

finansielt aktiv, da de fleste virksomheder placerer deres likvider på rentebærende konti, og fordi der ikke er 

adgang til oplysninger om, hvorvidt der er begrænset råderet over de likvide beholdninger.108 Der er 

foretaget en afstemning af grand total i balancen til den reformulerede egenkapital for at sikre rigtigheden af 

datagrundlaget.  

Konkurrenternes balancer er blevet reformuleret efter samme principper som PANDORA, uden at der blev 

fundet usædvanlige poster, der krævede særbehandling. For sammenlignings skyld er der ikke blevet udskilt 

noget af de likvide beholdninger som driftsakiv. Tiffany & Co’s officielle balance samt reformulerede balance 

findes i bilag 4.2. Richemonts officielle balance samt reformulerede balance findes i bilag 4.3. 

4.3.2. Reformulering af egenkapitalen 

Formålet med at reformulere egenkapitalen er at beregne totalindkomsten, som består af nettoresultatet fra 

resultatopgørelsen med korrektion af ”dirty surplus” posteringer, der er posteret direkte på egenkapitalen. 
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PANDORAs officielle årsrapporter indeholder egenkapitalopgørelser, der viser disse posteringer, hvor de 

dirty surplus posteringer består af kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder, 

værdiregulering af sikringsinstrumenter og den tilhørende skat af anden totalindkomst. Bilag 4.4. viser 

egenkapitalopgørelsen opdelt efter transaktioner med ejerne, som udleder nettodividenden og 

totalindkomsten. Egenkapitalen for Tiffany & Co og Richemont er begge blevet reformuleret på samme 

måde. Ingen poster skulle have særlig behandling. Der henvises til Bilag 4.5 for begge reformulerede 

egenkapitaler.  

4.3.3. Reformulering af resultatopgørelsen  

Ved at reformulere resultatopgørelsen kan vi spore kilderne til driftsoverskud og netto finansielle 

omkostninger. Der skal tages højde for dirty surplus accounting (poster), som er transaktioner, der bliver 

tilskrevet egenkapitalen, og giver uren resultatopgørelse. Resultatopgørelse skal blive clean-surplus 

accounting. Det gøres ved, at man bringer disse poster under totalindkomstopgørelsen i resultatopgørelsen, 

så bundlinjen bliver til totalindkomst for ordinære aktionærerne. Dette er vigtig ift. fastlæggelsen af den 

historiske rentabilitet af forretningen. Bilag 4.6 viser den reformulerede resultatopgørelse.  

Nettoomsætningen er blevet korrigeret for tab på debitorer, der var blevet omkostningsført på 

administrationsomkostninger. Da nettoomsætningen indgår i mange beregninger af indtjeningsmarginer, så 

er det mest retvisende at beregne på baggrund af den ”rene” omsætning.  

Afskrivningerne er vist særskilt og er blevet omposteret fra produktionsomkostninger, 

administrationsomkostninger og salg og distributions- og markedsføringsomkostninger for at kunne udlede 

EBITDA og EBIT. De core og usædvanlige finansielle poster er opgjort i bilag 4.7. Der er i 2011 og 2012 

indtægtsført en tidligere hensat earn-out aftale vedrørende PANDORA CWE selskabet, hvilket er placeret i 

balancen som driftsforpligtelse i den reformulerede balance, og da reguleringen fremgik som en finansiel 

indtægt i årsrapporten, er den blevet placeret som usædvanlige driftsposter, da den vedrører driften, men er 

af engangskarakter. Det er også derfor der opstår en difference i kontrolfeltet, som afstemmer netto 

finaniselle poster fra tabellen til årsrapporten.  

De forskellige omposteringer har en skatteeffekt, så der er foretaget en allokering af skatten til core netto 

finansielle indtægter og usædvanlig finansielle omkostninger jf. bilag 4.8. De poster, der berøres af 

rentefradragsbegrænsningen på maksimum 21,3 mio. DKK (2015 sats) pr år,109 fremgår af tabellen. Det er 

kun de usædvanlig finansielle omkostninger, der berøres af dette, hvorfor skattefordelen er på 5 mio. DKK i 

2010, 2011, og 2012.  
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Ved reformuleringen af Tiffany & Co og Richemont blev afskrivningerne også udskilt for at få en EBITDA 

margin, og der er foretaget en skatteallokering. Der er ikke anvendt rentefradragsbegrænsning på 

konkurrenter, og på grund af manglende oplysninger i noterne i årsrapporterne er der ikke korrigeret i 

nettoomsætningen for hensat til tab på debitorer. Richemont’s årsrapporter oplyser kun den effektive 

skatteprocent, idet skatten i Schweiz kan variere afhængigt af hvor firmaet ligger,110 og fordi den effektive 

skatteprocent normalt ligger under de opgivne officielle rater, som så er den skatteprocent, der er blevet 

anvendt til at allokere skatten med. Der henvises til bilag 4.9. for Tiffany & Co’s reformulerede 

resultatopgørelse og bilag 4.10. for Richemont’s reformulerede resultatopgørelse.  

4.4. Nøgletalsanalyse/DuPont pyramide 

Modellen, der anvendes for at foretage en nøgletalsanalyse og forstå de finansielle drivere af rentabilitet og 

vækst, er DuPont pyramiden, der består af tre niveauer. DuPont pyramiden ser således ud: Figur 4.1. DuPont 

Pyramiden111
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Formålet med analysen er at forstå, hvorledes der skabes overskud af ejernes indskud. Dette udledes af flere 

underliggende nøgletal og afspejles i rentabiliteten, hvor der herefter på baggrund af disse drivere kan 

foretages en vurdering af den fremtidige vækstrate m.v., der bidrager til at kunne opstille et 

proformaregnskab. 

4.5. Rentabilitetsanalyse 

For at kunne afdække, hvad der drivere den nuværende rentabilitet, dekomponeres ROE ned i de tre 

niveauer. ROE på niveau 1 nedbrydes i tre faktorer, afkast på nettodriftsaktiviteter (ROIC), finansiel gearing 

(FGEAR) og SPREAD.112 Niveau 2 dekomponerer ROIC for at se, hvorvidt virksomheden er i stand til at 

implementere sine netto driftsaktiver til at skabe driftsoverskud,113 og niveau 3 forklarer de underliggende 

drivere ved at analysere på overskudsgrad og omsætningshastighed.114 Der ses først på niveau et, som 

opdeler driftsaktiviteter, finansieringsaktiviteter og finansiel gearing. Se bilag 4.11. for en oversigt over 

nøgletalsformler.  

4.5.1. Niveau 1: Driftsaktiver og finansieringsaktiviteter 

Afhængigt af ROIC udvikling, udtrykker ROE hvor profitabelt virksomheden kan udnytte de ressourcer, den 

har til rådighed. ROIC vokser i takt med bedre udnyttelse af ressourcer og påvirker dermed ejernes afkast 

ROE.115 ROE symboliserer dermed den historiske værdiskabelse. Nedenstående figur 4.2. viser udviklingen af 

analyseperiode.  

Figur 4.2. Niveau 1: Nøgletal PANDORA116 

Niveau 1 2014 2013 2012 2011 2010

ROE 54% 28% 23% 36% 86%

ROIC 55% 37% 21% 34% 44%

Finansiel gearing

ROIC 55% 37% 21% 34% 44%

FGEAR -12% -6% 0% 13% 54%

r -19% 12% -248% 31% 10%

SPREAD 74% 25% 269% 2% 34%

Nøgletal PANDORA koncern

Som det kan aflæses af tabellen, er ROE faldet 63% fra 2010 til 2012 og er steget igen med 31% frem til 

2014. ROIC er tilsvarende faldet i samme periode og har haft en negativ effekt på ROE, men er steget til 55% 

i 2014, hvilket er en forbedring over niveauet i 2010, som lå på 44%. Dette skyldes blandt andet den stigning 

i nettodriftsaktiver fra 5.389 mio. DKK til 5.981 mio. DKK i analyseperioden. Stigningen skal ses i lyset af den 
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positive udvikling i blandt andet materielle aktiver, varebeholdninger og tilgodehavender fra varer og 

tjenesteydelser. Som det fremgik af afsnit 3.5., har PANDORA øget antallet af brandede forhandlere, heraf 

PANDORA ejede, og formindsket antallet af ikke-brandede forhandler, som er med til at øge 

varebeholdningerne m.m. Der er ligeledes investeret i 4 nye produktionsanlæg siden 2010.  

Finansiel gearing (FGEAR) måler forholdet mellem de finansielle forpligtelser og egenkapitalen og udtrykker 

den fremmedkapital, der er brugt til at investere frem for egenkapital. Det kan ses at FGEAR falder og bliver 

negativ i analyseperioden, hvilket skyldes faldende finansielle forpligtelser, stigende finansielle aktiver og en 

stigende egenkapital. PANDORA finansierer via egenkapitalen, og det kan oftere være dyrere end 

fremmedfinansiering, da ejere ofte kræver et højere afkast.  

Ved negativ finansiel gearing vil ligningen normalt skrives om for ROE, men da PANDORA kun har netto 

finansielle indtægter i 2013, er der valgt at anvende den oprindelige ligning. 

Normalt vil ROIC der overstiger r lede den øgede finansielle gearing til, at ROE overstiger ROIC, jo mere 

virksomheden gearer sig. Vi kan se, at det har været tilfældet for 2010 - 2012. Det udtrykker at det har været 

rentabelt at geare, da det har været med til at påvirke ROE positivt. Vi kan se, at forholdet vender for 2013-

2014, hvor ROE falder under ROIC jo mindre de gearer virksomheden, hvilket betyder, at de tjener mere på 

deres driftsaktiver end på at låne fremmed finansiering.  

PANDORA styrer deres kapital ved at følge forholdet mellem nettogæld og EBITDA, som skal helst ligge 

mellem 0 og 1,117 hvilket det gør i 2014. Årsagerne til den nuværende kapitalstruktur består hovedsagligt i, at 

egenkapital finansiering kan forklares ved at de har en højere driftsmæssig risiko, hvilket skal opvejes ved en 

lavere finansiel risiko, så aktien ikke bliver for ”farlig”.  

Der er blevet beregnet tilsvarende nøgletal for Richemont og Tiffany & Co., som findes i bilag 4.12. Det kan 

ses, at begge konkurrenters ROE er blevet tilsvarende ramt af et fald fra 2010/11 til 2012/13. Richemont har 

ligesom PANDORA kunnet hæve ROE igen med en stigning op til 24% i 2014/15, men ikke med så meget 

udsving som PANDORA. Richemonts FGEAR er også negativ ligesom PANDORA, som skyldes, at de har flere 

finansielle aktiver end forpligtelser, som ligger på samme niveau i de pågældende år. Dette skyldes, at 

egenkapitalen har udviklet sig i takt med stigningen i finansielle aktiver. Hos begge konkurrenter er ROIC 

enten på samme niveau eller faldende fra 2011/12 og ligger under ROE i de pågældende år, hvilket er det 

samme som PANDORA. Hos Tiffany & Co. har de generelt en lavere ROIC, og med en stigende FGEAR er det 

                                                           
117

 ÅRS/PAN14 s85 



47 
 

med til at hive ROE ned, som kan være et udtryk for dårlig kapitaltilpasning. I forhold til disse to konkurrenter 

ser PANDORA ud til at have klaret sig bedst de sidste 5 år.  

4.5.2. Niveau 2: Driftsaktivernes rentabilitet 

For at analysere driftsaktivernes rentabilitet skal ROIC dekomponeres, hvor der ses på udviklingen i 

overskudsgraden og på aktivernes omsætningshastighed. Overskudsgraden viser, hvor meget af 

omsætningen, der bliver til driftsoverskud, og måler overskuddet for én krones salg.118 Aktivernes 

omsætningshastighed måler salget pr. krone investeret i netto driftsaktiver.119 Nedenstående tabel i figur 4.3 

viser nøgletal for niveau 2.  

Figur 4.3. Niveau 2: Nøgletal PANDORA120 

Niveau 2 2014 2013 2012 2011 2010

ROIC 55% 37% 21% 34% 44%

OG 27% 24% 18% 28% 31%

AOH 2,01 1,53 1,16 1,21 1,45

Nøgletal PANDORA koncern

 

Overskudsgraden falder fra 31% til 18% fra 2010 til 2012 og stiger igen fra 24% til 27% fra 2013 til 2014. 

Aktivernes omsætningshastighed følges ad med et fald frem til 2012 for derefter at stige. Faldet i disse to 

nøgletal skyldes, at PANDORAs omsætning stod stille i den periode hvor der blev investerede i flere 

driftsaktiver, og deres omkostninger voksede formentlig med den hensigt at forøge omsætningen. 

Forbedring af overskudsgraden skyldes den stigende omsætning, hvor omkostningerne er nået til et 

forholds-niveau som i 2010. Aktivernes omsætningshastighed er væsentlig forbedret, hvilket skyldes en 

bedre udnyttelse af aktiverne. Dette omtales nærmere, når der ses på de underliggende drivere.  

PANDORA er en mellem kapitalintensiv virksomhed, der opererer på et monopolistisk konkurrence jf. afsnit 

3.3.5. og derved har et strategisk fokus på en kombination af overskudsgraderne og omsætningshastigheder, 

da de ikke har så store kapacitets- eller konkurrencebegrænsninger som andre virksomheden. Dette opnår 

de via værdikæden med produktionen i Thailand, som minimerer omkostningerne, og på grund af 

virksomhedens struktur med distributionsselskaber og brandede sales differentierer de sig fra 

konkurrenterne. PANDORA klarer sig bedre end sine to konkurrenter, som har både lavere OG og AOH jf. 

figur 4.4. 
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Figur 4.4. Niveau 2: Nøgletal Konkurrenter121 

Niveau 2 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

ROIC 25% 30% 35% 39% 31%

OG 18% 20% 20% 20% 17%

AOH 1,35 1,49 1,72 1,94 1,83

Nøgletal Richemont koncern

Niveau 2 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

ROIC 18% 16% 16% 19% 20%

OG 14% 13% 12% 13% 13%

AOH 1,29 1,25 1,33 1,51 1,53

Nøgletal Tiffany & co koncern 

 

4.5.3. Niveau 3: Analyse af overskudsgrad og omsætningshastighed  

For nærmere at forstå årsagerne til udviklingen i ROIC nedbrydes overskudsgraderne og 

omsætningshastighederne i de underliggende drivere, som ses af nedenstående tabel. Der henvises til bilag 

4.13 for konkurrenternes underliggende drivere.  

Figur 4.5. Niveau 3: Nøgletal PANDORA122 

Niveau 3 2014 2013 2012 2011 2010

OG drivere

Bruttoavance 71% 67% 67% 73% 71%

Salg, distribution, markedsførings omk. -25% -26% -30% -28% -22%

Adm.omk. -10% -9% -12% -11% -8%

Afskrivninger -2% -2% -3% -3% -4%

OG fra salg (før skat) 34% 30% 22% 31% 36%

Skatteomkostning -7% -6% -4% -3% -6%

OG fra salg (efter skat) 27% 24% 18% 28% 31%

OG andre poster (efter skat) 0% 0% 0% 0% 0%

OG 27% 24% 18% 28% 31%

AOH drivere (inverse)

Netto driftsaktiver / netto oms. 0,50                  0,66                  0,88                  0,84                  0,81                      

Varebeholdninger / netto oms. 0,14 0,17 0,20 0,24 0,19

Tilgodehavender fra salg / netto oms. 0,09 0,10 0,14 0,14 0,13

Andre kortfristede driftsaktiver / netto oms. 0,04 0,09 0,10 0,03 0,09

Leverandørgæld / netto oms. -0,07 -0,06 -0,03 -0,04 -0,04

Andre kortfristede driftsforpligtelser / netto oms. -0,11 -0,12 -0,15 -0,17 -0,13

Arbejdskapital / netto oms. 0,10 0,17 0,26 0,20 0,25

Imaterielle aktiver / netto oms. 0,41 0,51 0,68 0,67 0,67

Materielle aktiver / netto oms. 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06

Netto andre langfristede driftsaktiver /netto oms. -0,06 -0,08 -0,13 -0,10 -0,17

Anlægskapital / netto oms. 0,40 0,49 0,62 0,64 0,56

Nøgletal PANDORA koncern
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Som tidligere nævnt kan PANDORAs strategiske tiltag til omkostningsminimering tydeligt ses i bruttoavancen, 

som ligger på mellem 67% - 73% de sidste fem år, i modsætning til konkurrenternes, som ligger på omkring 

57% - 66%. Konkurrenternes salg, distribution, marketing og administrations – omkostninger er på samme 

niveau med små udsving 34% - 40%, hvor PANDORA har haft flest udsving i årene 2010-2012 fra 30% til 42%.  

Den samlede OG for PANDORA blev forværret fra 2010 til 2012 fra 31% til 18%, som skyldes flere faktorer. I 

2011 havde de hævet deres salgspriser på grund af de stigende råvarepriser, der blev kraftigt påvirket af de 

forværrede markedsforhold. Dette medførte, at de tabte grebet om deres målgruppe indenfor affordable 

luxury jf. afsnit. 3.3.3. Andre årsager, der også medvirkede til den negative udvikling, var, at en del af 

forhandlerne lå inden med forældede produkter med lavt eller intet salg, og kvaliteten af indretningen i 

butikkerne og sammensætningen af sortiment var blevet svækket.123 Tiltag for at rette op på kvaliteten af 

forhandlernes lagre fortsatte, og størstedelen blev afsluttet i 3. kvartal 2012. Produkter til en værdi på 

grossistniveau af 609 mio. DKK blev erstattet med nye produkter med en tilsvarende værdi.124   

For at kunne vurdere virksomhedens kapitaltilpasning, vil der ses nærmere på aktivernes 

omsætningshastighed, som er den anden driver bag ROIC og består af en sammensætning af arbejdskapital 

og anlægskapital.  

Den inverse omsætningshastighed for arbejdskapital udtrykker hvor mange ører, der er bundet i 

arbejdskapital for at skabe én krones salg. Det ses af tabellen, at PANDORAs arbejdskapital er faldet markant 

fra at have 25 øre bundet i arbejdskapital for at skabe én krones salg til 10 øre. Det skal ses i sammenhæng 

med, at selve aktiverne er faldet fra 41 (19+13+9) til 27 (14+9+4), og gælden er steget fra 17 (13+4) til 18 

(7+11), og ved nærmere undersøgelse af tallene udtrykker det, at de er bedre til at inddrive deres 

tilgodehavender, og at de har minimeret deres varebeholdninger, men stadig bruger deres leverandører som 

finansieringskilde. Dette skyldes deres overgang med minimering af eksterne hvid og sølv- samt guld 

forhandler til deres øgning af egne butikker og forhandlere.  

Hvis man betragter den faldende anlægskapital, kan det ses, at de generelt er blevet bedre til at tilpasse 

kapitalen. Faldet skyldes hovedsagligt mindre investering i immaterielle anlægsaktiver. Der er dog ellers 

blevet investeret for 455 mio. DKK i 2014, hvor 291 mio. DKK primært gik til investering i 

produktionsanlægget i Thailand, samt i flytning af kontorer og indretning af lejede lokaler.125 

Omsætningshastigheden på materielle anlægsaktiver er på samme niveau som sidste år, hvilket betyder at 
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de udvider deres produktionsfacilitet i takt med deres stigende omsætning og opnår løbende udnyttelse af 

stordriftsfordele.  

Det kan konkluderes, at den stigende ROIC for PANDORA er drevet af den forbedrede overskudsgrad, men 

mest af den forbedrede kapitaltilpasning af aktiverne.  

4.6. Aktivitetsanalyse 

En aktivitetsanalyse har til formål at vurdere sandsynligheden for, om PANDORAs fremtidige indtjening ikke 

udvikler sig er som forventet. Som nævnt tidligere er investering som kapitalejere mere risikovillige 

investeringer, som kræver et højere afkast. Et firmas risikomæssige profile beskriver Petersen og Plenborg 

som en funktion af driftsmæssige og finansielle risici. En metode til at kunne vurdere denne risiko er at 

analysere de underliggende fundamentale faktorer. Der vil derfor blive analyseret på de driftsmæssige og 

finansielle aktiviteter, hvor der vil blive set på, hvorvidt PANDORA har mulighed for at have indflydelse på 

risiciene. 

4.6.1. Driftsmæssig risiko 

Den driftsmæssige risiko indeholder tre kategorier af risikofaktorer; eksterne, branchespecifikke og 

virksomhedsspecifikke risici.126 Der inddrages fra tidligere analyser, herunder eksterne faktorer fra afsnit 3.2. 

og branchespecifikke faktorer fra afsnit 3.3. og virksomhedsspecifikke faktorer fra afsnit 3.5 og 3.6. For at 

PANDORA ikke skal kunne leve op til de forventede resultater afhænger af risikoen for at kunne opretholde 

den forventede nettoomsætning og kunne tilpasse sig ændringer.  

De eksterne forhold udgør en mindre attraktiv risiko, fordi virksomheden har mindre indflydelse på 

forholdene. Det er her, at risikoen ved overskudsgraden ligger. Hvis omkostningerne stiger, så tjener de 

mindre. PANDORA er særligt eksponeret over for risici forbundet med udsving i deres råvarepriser på guld og 

ædelmetaller samt valutakurser. De har valgt at minimere risiciene ved at hedge ud i fremtiden, da det kan 

have stor indflydelse på deres fremtidige indtjening. Med de faldende guldpriser kan det være negativt for 

PANDORA, hvis de har hedget, så de betaler for høj en pris i forhold til markedet, men perioderne varierer 

fra 1 til 12 måneder, så den negative effekt af hedging er kortsigtet og kan være ubetydelig. De 

makroøkonomiske forhold, der tidligere blev beskrevet, har kun en positiv effekt på guldpriserne lige nu, da 

de drives i bund, når økonomiske tider er i bedring. Da det er forhold udenfor PANDORAs kontrol, vurderes 

de til at være mellem risiko.  
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De branchespecifikke og virksomhedsspecifikke forhold er med til at påvirke, hvorvidt PANDORA kan 

opretholde den forventede nettoomsætning. Da PANDORA er i en konkurrenceintensiv branche, er det 

vigtigt at have et stærkt brand, specielt i forhold til deres hoved smykkekoncept, charms og armbånd. De 

bruger mange ressourcer på at beskytte deres brand, med patenter og retssager mod efterligninger af deres 

produkt, samt ressourcer på at fremme selve brandet PANDORA med koncept butikker, så smykkerne bliver 

præsenteret på bedste vis, og ved at forhandlerne har den rigtige sammensætning af smykker i deres 

butikker. 

PANDORA er følsom over for konjunktur i moden og har minimeret denne risiko ved at lancere 7 nye 

kollektioner om året, specifikt på ”gave” tidspunkter. Risikoen for at ikke opnå succes på de forskellige 

markeder er også minimeret ved, at de udarbejder en skræddersyet strategi pr. marked. Positioneringen på 

Affordable Luxury markedet er også med til at sikre en lavere risiko, da deres priser allerede appellerer til et 

større kundesegment, end hvis de lå i luxury. På den anden side er deres indtjening udsat for en vis risiko for 

at blive påvirket negativt, når råvarepriserne stiger, som derimod ikke kan pålægges forbrugeren. De er også 

følsomme over for konjunkturer i markedsøkonomien, så ved økonomiske kriser har de sværere ved at opnå 

deres omsætning fra forbrug der generelt falder.  

Ved en nærmere vurdering af omkostningsstrukturen ses der på spredningen i ROIC, der er drevet af 

omsætningshastigheden, overskudsgraden og finansiel gearing. Risikoen ved omsætningshastighederne er, 

at der ikke er mulighed for hurtig tilpasningsevne i tilfælde af faldende omsætning. Det udgør en større 

risiko, da deres styrke ligger i stordriftsfordel. De har nu 7 fabrikker i Thailand og en heftig medarbejderstab, 

og skulle efterspørgslen falde, vil fald i omkostningerne ikke nødvendigvis kunne følge med. Værre er det dog 

ikke, da omkostningsniveauet for en fabrik i Thailand er væsentligt lavere end andre steder, så PANDORA vil 

kunne bære omkostningen. Som beskrevet i afsnit 3.5, blev der anvendt de fornødne ressourcer på 

kvalitetssikring af produkterne og på eftersalg- service, så det udgør en lav risiko.  

På baggrund af overnævnte og fordi PANDORA er en af de største aktører på markedet, anses deres 

risikoprofil for at være lav og risikoen for at ikke opnå den forventede omsætning for at være moderat-høj. 

Der er foretaget en opsummering af de driftsmæssige risici efter Petersen og Plenborgs skema.      
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Figur 4.6. Opsummering af driftsmæssige risici127  

Typer af driftsmæssige risici Lav, medium 

eller høj risici

PANDORAs håndtering af driftsmæssige risici

Ekstern risici

Polistisk stabilitet & vejret i Thailand Høj Beredskabsplan og godt dræn mod oversvømmelser

Udsving i valutakurser Høj Der afdækkes ved finansielle sikringsinstrumenter

Udsving i råvarepriser Høj Der afdækkes ved finansielle sikringsinstrumenter

Varemærker og patentrettigheder Medium Der bliver taget mange tiltag for at sikre deres brand

Branchespecifikke risici

Intensiv konkurrence Medium Ægte kvalitetssmykker indenfor for affordable luxury gør dem meget 

konkurrencedygtig 

Leverandørens forhandlingsstyrke Lav PANDORA har udvalgt deres få leverandører nøje, men er udafhængig af dem

Kundernes forhandlingsstyrke Lav PANDORA forminsker antal sølv og hvid forhandler og der findes få "brand" 

smykker indenfor affordable luxury kategorien

Vækst i branchen Medium Skræddet syet tilgang til hver marked

Substituerende produkter Lav - Medium Globalt fokus på kopi-varer og stærk branding af individualitet for hver kvinde 

Virksomhedsspecifikke risici

Udnyttelse af produktionsanlæg og 

omkostningsstruktur

Lav - Medium De lave omkostninger i Thailand, gøre at hvis produktionsanlæg ikke blev 

unyttede fuldt ud hvis der omsætning faldt, så vil det ikke være dyrt at 

omlægge eller kunne bærer omkostningen

Kvalitetssikring Lav Fokus på kvalitetssikring

  

4.6.2. Finansiel risiko 

Den finansielle risiko afspejles i niveauet af gearing og den kompensation, der skal ydes investorerne for den 

forhøjede risiko ved fremme kapital som finansiering. Den finansielle gearing som omtalt tidligere giver nogle 

”sjove” procenter på niveau 1 i tabellen ”Nøgletal PANDORA koncern”, hvilket er udtryk for denne 

ombytning i perioden, hvor de nu har flere finansielle aktiver end finansielle forpligtelser. ROIC har i de sidste 

to år ligget højere end ROE, hvilket tyder på, at deres finansielle gearing ikke har været gunstig, da de har 

valgt at nedbringe betydelig gæld, hvilket også afspejles i den negative FGEAR. Det kan konkluderes, at der er 

plads til, at PANDORA kan påtage sig mere finansiel risiko via fremmed finansiering, så længe ROE overstiger 

ROIC. Ud fra dette kan det også konkluderes, at det, at PANDORA ikke gearer virksomheden, sker ud fra en 

ansvarspolitik over for investorerne, da renten ikke nødvendigvis fortsat kommer til at være på så lavt et 

niveau og er med til at gøre investeringen i deres aktier mere sikker. Yderligere afdækker de alle former for 

finansielle risici, som overvåges af PANDORA Group Treasury,128 så den finansielle risiko vurderes at være lav.  

4.7. Soliditetsanalyse 

Soliditetsgraden er udtryk for, hvor mange driftsaktiver, der er finansieret via egenkapitalen, og hvor resten 

af aktiverne er finansieret via fremmedkapital og udtrykker dermed virksomhedens evne til at modstå tab. 
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Dvs. PANDORAs soliditetsgrad på 67% i 2014 svarer til, at de 67% af aktiverne er finansieret via 

egenkapitalen. Tabellen nedenfor illustrerer soliditetsgraderne for alle tre virksomheder over de fem år.129 

Figur 4.7. Soliditetsanalyse  

2014 2013 2012 2011 2010

2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

Soliditetsgrad (Egenkapital / Aktiver)

PANDORA 67% 70% 72% 67% 48%

Tiffany & co 55% 58% 56% 56% 58%

Richemont 71% 75% 70% 73% 72%

Soliditetsanalyse alle 3 konkurrenter

Soliditetsgraden i analyseperioden for PANDORA har svinget i takt med rentabiliteten, som beskrevet 

tidligere. Soliditetsgraderne er relativt høje, men er faldende for alle tre konkurrenter det sidste år. Det 

medvirker til, at der kan være forbundet mere risiko ved investeringer i virksomhederne, men da graderne er 

høje, kan de modstå udsving i markedet, som gør dem mindre risikable. Tiffany har den højeste finansielle 

risiko af de tre konkurrenter.  

4.8. Likviditetsanalyse 

Likviditetsgraden er udtryk for, i hvilken grad en virksomhed er i stand til at tilbagebetale sin kortfristede 

gæld indenfor for 12 måneder (betalingsevne). For at kunne modstå markedsudsving er det fornuftigt at 

have en likviditetsgrad på over 2. Tabellen nedenfor viser likviditetsgraderne for alle tre virksomheder over 

de frem år. Figur 4.8. Likviditetsanalyse130 

2014 2013 2012 2011 2010

2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

Likviditetsgrad (Oms. Aktiver * 100 / Kortfristet gæld)

PANDORA 1,48                  1,67                  1,95                  1,76                  1,14                      

Tiffany & co 5,49 4,63 5,37 4,61 5,59

Richemont 3,13 3,80 3,05 3,15 3,17

Likviditetsanalyse alle 3 konkurrenter

For PANDORA har likviditetsgraden udviklet sig positivt fra 2010 til 2012 og derefter i en negativ retning. 1,48 

er udtryk for, at PANDORA har likviditet til at tilbagebetale den kortfristede gæld 1,48 gange. Normalt vil man 

sige, at de løber en lidt høj risiko, da de muligvis ikke kan få prisen eller få afsat deres varebeholdning hurtigt 

nok til at kunne indfri deres kortfristede gæld. Men for PANDORA, er deres gearing så lav, at hvis de lige 

pludselig fik uforudsete udgifter, vil de sagtens være i stand til at optage lån. Richemont ligger over 

PANDORA, på et fornuftigt niveau, hvorimod Tiffany har en høj likviditetsgrad, hvilket afbalancerer deres lave 

soliditetsgrad som gøre dem som investering, til en højere finansielle risiko.   
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4.9. Opsamling af regnskabsanalyse 

Regnskabsanalyse havde til formål at kortlægge den historiske udvikling i PANDORAs regnskabstal og 

benchmarke mod konkurrenter. Det har bidraget til at give en bedre forståelse af de underliggende 

finansielle værdidrivere der er med til at skabe vækst for PANDORA.  

Ved analysen af rentabiliteten blev der klargjort, at PANDORA har lært fra deres fejl, og derved både har 

forbedret deres lønsomhed og kapitaltilpasning, specielt siden 2012. Forbedringerne i lønsomheden skyldes 

den opnåede forståelse for hvor stærke forbrugerne kan være, og var med til at fastlåse dem i ”Affordable 

luxury” segmentet. De har omkostningsminimeret og forbedret deres bruttoavance som skyldes bedre 

udnyttelse af produktionskapaciteten. Det har vist at overskudsgraderne til dels kan blive påvirket af 

råvarepriserne, som udgør en høj risiko for dem på sigt, når disse priser stiger igen. Ud over det har de haft 

fokus på hvorvidt deres forhandlere ligger inden med forældede varer, og en opgørelse med det i slutningen 

af 2012 gav positive resultater for lønsomheden.  

PANDORA er generelt set også blevet bedre til at tilpasse deres kapital i form af arbejdskapital og 

anlægskapital. Forbedringen af arbejdskapitalen skyldes, at de er blevet bedre til at indhente 

tilgodehavender, minimeret deres varebeholdninger og bruger leverandørerne som finansieringskilde, som 

primært skyldes overgangen fra eksterne forhandler til egne butikker og forhandlere. Udvidelse af 

produktionsanlæggene sker i takt med stigning i omsætning som viser, at de er forsigtige og styrer kapitalen 

med hård hånd.  

Ved aktivitetsanalysen blev de driftsmæssige og finansielle aktiviteter vurderet til henholdsvis moderat-høj 

og lav, da PANDORA tager hånd om de forskellige eksterne, branchespecifikke og virksomhedsspecifikke 

risici, men er stadig udsat på grund af konjunkturfølsomheden. Som soliditetsanalysen viste, at PANDORA har 

en høj evne til at modstå tab, grundet den valgte kapitalstruktur hvilket gør PANDORA mindre finansielt 

risikabelt, ligesom det blev vurderet i aktivitetsanalysen. På den anden side driver de forretning med en lav 

likviditetsgrad hvilket kan anses som værende mere risikabelt, men med den foreløbige kapitalstruktur er de 

i stand til at optage lån uden videre, så de vurderes til være likvide. Der blev også løbende sammenlignede til 

konkurrenterne, som viste at PANDORA er både bedre til at skabe lønsomhed og tilpasse kapitalen end 

konkurrenterne. Dette kan skyldes at PANDORA har omvendt soliditetsgrader og likviditetsgrader i forhold til 

konkurrenter.  

Regnskabsanalysen peger på at PANDORA virker til at have forståelse for deres situation på globalt niveau, i 

forhold til hvilken risici der skal afdækkes og hvordan de får skabt mest muligt overskud og vækst i takt med 

markedsforholdene. De er dog stadig en konjunktur påvirkelig virksomhed, der skal være i stand til at klare 

de dårlige tider, så investeringen i PANDORA aktier vil aldrig være helt risikofrit.  
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5. Budgettering  

Før der kan beregnes en værdi af PANDORA skal der skabes et fundament, der inddrager det gennem kapitel 

3 og 4 opnåede kendskab til PANDORA. Budgetteringen har til formål at sammendrage den indsamlede viden 

om PANDORA som virksomhed, deres performance, vækst og potentiale frem mod at opnå en vis størrelse. 

Først bliver der dannet budgetforudsætninger for at kunne udarbejde proformaregnskaberne, som vil blive 

lagt til grund for værdiansættelsen.   

5.1. Budgetforudsætninger  

Budgetperiodens længde skal være tilstrækkelig lang til at sikre, at enhver overnormal salgsvækst samt 

overskud forsvinder.131 Koller, Goedhart og Wessels anbefaler at anvende en budgetperiode på 10 – 15 år, 

hvor detaljeringsgraden de første 5 år er høj og dermed simplificeres budgetterne.132 Årssagen til at de 

anbefaler 10-15 år er, at de ikke mener at 5 år er nok, hvis det er højvækst virksomheder og virksomheder 

der er sensitive over for konjunktur. Ole Sørensen anbefaler en budgetperiode på 5-20 år133 afhængig af 

faktorer som konkurrencemæssige forhold, branche og modenheden af virksomheden.  

For at kunne afgøre vækstudsigten for PANDORA tages en verdensøkonomi i bedring, succes med 

indtrængning på det amerikanske marked og udvidelse af produktionsfaciliteterne i Thailand i betragtning. 

PANDORA er en højvækstvirksomhed som kan påvirkes af konjunkturforhold, hvorfor det vurderes at 

overnormal salgsvækst og overskud først forsvinder om 10 år, hvilket giver en tidshorisont fra 2015-2023, 

hvor året 2024 anvendes som terminalperiode.  

Terminalperioden er det år hvor PANDORA når et konstant steady-state-niveau.134 Forudsætningerne for 

terminalperioden er ikke større end salgsvæksten for økonomien, da den ikke skal eller kan udgøre hele 

økonomien på sigt, men den skal heller ikke være mindre end salgsvæksten for økonomien således at den 

forsvinder.  

Det vil være normalt at fastsætte væksten til den nominelle vækst i BNP for Eurozonen ”EU28” som ligger på 

2,1% i 2015.135 Andre forhold taler for at væksten skal være højere. Smykkebranchen forventer at vækste 

med 5-6% mod 2020 jf. afsnit 3.3.5. samtidig med at de verdensmarkeder PANDORA befinder sig på, såsom 

USA, Australien og Asien vækster lidt mere, så med dét taget i betragtning fastsættes PANDORAs 

terminalvækst til 4%.  
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Der anvendes de reformulerede regnskabstal, som er klassificeret til at vise det permanente overskud, der 

giver et mere nøjagtigt grundlag for budgetteringen. Der vil blive budgetteret overordnet, da det ikke er 

muligt at budgettere så detaljeret som linje for linje.  

5.2. Budgettering af værdidrivere 

Det næste afsnit, går på at budgettere de forskellige værdidrivere, der er med til at skabe vækst for 

PANDORA. Den tidligere udarbejdede strategiske analyse og regnskabsanalysen vil blive inddraget til at 

estimere det mest sandsynlige fremtidige udfald for PANDORA. Budgetteringen er som tidligere opdelt i 

driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten.  

5.3. Budgettering af driftsaktiviteten  

I det sidste afsnit, Værdiansættelse, kobles de elementer der indgår i budgetteringen af driftsaktiviteterne 

med en beregning af kapitalomkostningerne, som bruges til beregningen af egenkapitalværdien. Elementer 

der indgår her er budgettering af salgsvæksten, AOH, investering i NDA, driftsoverskud før og efter skat og 

effektiv skatteprocent.  

5.3.1. Budgettering af salgsvæksten  

Budgetteringen af de forskellige værdidrivere for salgsvæksten er opdelt på produktkategori: charms og 

charms armbånd, ringe og øvrige smykker. Det er potentialet i disse produkter og deres brandingteknikker 

der er med til at drive salgsvæksten på de forskellige markeder. Produkterne placeret på BCG og PLC kurven 

er med til at beskrive deres vækstpotentiale, samtidig med at der ses på det makroøkonomiske niveau, inden 

for branchen og dernæst på det virksomhedsspecifikke niveau, som er noget PANDORA kan have indflydelse 

på. Det skal i øvrigt bemærkes, at PANDORA har opjusteret forventningerne til omsætning fra 14 til 15 mio. 

DKK efter 1. kvartals rapportering.136  

Charms og charms armbånd  

Charms og charms armbånd er en væsentlig del af omsætningen fordelt på alle markeder. Det er 

hovedkonceptet og hvad PANDORA som brand er kendt for, og det er denne kollektion der kæmpes mest for 

skal blive beskyttet vha. patentrettigheder m.v., da det giver muligheden for at sammensætte et personligt 

smykke, som man kan bygge videre på i mange år fremover. Der fokuseres til stadighed på nye markeder, 

hvor dette kommer til at udgøre kernen af produkt mix’et.  

Sanktionerne mod Rusland har svækket deres økonomi på længere sigt, og PANDORA har allerede mærket 

effekterne af sanktionerne indført i august 2014, ved at 4. kvartal 2014s omsætning blev svækket på dette 

                                                           
136

 1Q15 s4 



57 
 

marked. Øvrige lande som Kina, som PANDORA forsøger at penetrere, oplever også faldende vækst,137 

hvorfor der er indregnet en mindre negativ påvirkning på væksten på kerneprodukterne.  

Konkurrencemæssigt er PANDORA markedsleder med denne produktkategori, som længe har udgjort 

størstedelen af deres omsætning. I BCG matricen er den placeret som stjerne på vej ind i cashcow,138 hvilket 

indikerer, at der stadig er mulighed for lidt vækst og lidt større markedsandel. Der var som beskrevet 

tidligere ikke mulighed for at se en tal-opdeling i produktkategorien mellem de to kollektioner Moments og 

den nyligt lancerede Essence collection. Det er derfor ikke muligt at afgøre præcist, hvorvidt Moments 

kollektionen har oplevet vækst, og om den vækst der er blevet præsenteret i årsrapporterne for 2014 

egentligt afspejler et fald i den ene kollektion eller en stigning i den anden kollektion. De tilføjer stadig nye 

produkter til kategorien, hvor de nævner at Essence collection samt at kategorien generelt fortsat har klaret 

sig meget godt med vækst på over 30% i 1. kvartal 2015 jf. bilag 5.1. 

Den historiske salgsvækst er opstillet i bilag 5.2. hvor man kan se, at charms og charms armbånd har haft en 

svigende vækst, som skyldes den fatale prisfastsætning af produkterne, som PANDORA efterfølgende 

korrigerede, så de fortsat lå i affordable luxury.  

Designmæssigt beviser PANDORA at ved at anvende samme koncept med sammensætning af et armbånd og 

charms, men pakket ind i en anden stil, der appellerer til en anden generation eller kvindestil, at de kan 

fortsætte med at erobre større markedsandele. Potentialet i, at kunderne er brand- og kvalitets- bevidste 

omkring PANDORA medfører, at de faktisk kan fortsætte med at bygge videre på dette designkoncept ved at 

tilføje nye kollektioner, som de har gjort med Essence collection. 

Disney Kollektion 

Denne kollektion hører under charms og blev lanceret i slutningen af 2014, og den har fået en god start med 

salget, så der er lanceret 60 nye produkter i marts 2015, hvor PANDORA udmelder at alle nye produkt- 

lanceringer inden for de seneste 12 måneder har klaret sig godt.139 Der er foreløbig ikke særlig meget 

konkurrence på dette område, så de kan hurtigt blive markedsleder, specielt fordi det er i samarbejde med 

Disney. Der er en mindre risici ved at PANDORA har bevæget sig i denne retning som er, at de muligvis 

bevæger sig væk fra deres primære målgruppe, som er kvinder mellem 25 og 50 år og ikke børn som 

derimod hovedsagligt betragtes som Disneys målgruppe. Hvis man ser det i et positivt lys, kan PANDORA 

også nå ud til en ny yngre målgruppe, så det behøver ikke at blive betragtet som kannibalisme af deres 
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nuværende målgruppe. Kollektionen er særskilt placeret i spørgsmålstegnet i BCG matricen og 

introduktionsfasen på PLC kurven, da de nyligt er lanceret og hurtigt har oplevet salg de første måneder. 

Disney charms kollektionen har mulighed for at hive væksten på Charms kategorien op, men der er bundet 

meget usikkerhed i det på grund af det potentielle målgruppeskifte samt at det er noget helt nyt.  

Charms har gennemsnitligt vækstet med 19% og Armbånd med 17%, hvilket er forventeligt. Charms vækster 

mere end charms armbånd, da man har mulighed for at købe 15-20 charms per armbånd. Dette gælder for 

Moments da armbåndet er tykkere og fylder mere end det spinkle Essence armbånd, hvorfor der er 

potentiale i at det kan ændre sig, da man langt nemmere kan have flere Essence armbånd per arm.  

Der budgetteres med et gennemsnit af væksten for charms og charms armbånd, som er 18% de første 5 år, 

for derefter at falde i takt med hinanden de næste 10 år inden de når terminalperiode på 4%. Se bilag 5.3. 

for den budgetteret vækst.    

Ringe  

Ringe har haft kraftigt stigende vækst de sidste to år på henholdsvis 22% og 54%, som det aflæses af tabellen 

i bilag 5.1. For 1. kvartal 2015 har ringe haft en vækst på 84,1% ift. 1. kvartal 2014, hvilket afspejles i det 

fokus der har været på den kategori, blandt andet på de etablerede markeder som Australien140.  

På PCL kurven er ringe på vej ud af introduktionsfasen og på vej ind i vækstfasen, og på BCG er de placeret 

som spørgsmålstegn på vej til stjerne, da PANDORA ikke har særlig stor markedsandel grundet den hårde 

konkurrence. De har dog en stigende vækst fra år til år som er positivt og på sigt har de potentiale til at 

erobre markedsandel på grund af PANDORA forretningskonceptet, som bygger på branding, kvalitet og 

design.  

Ringene passer også som sæt med øvrige smykker i kategorien og passer med hinanden, så man kan kreere 

en ring med flere ringe. Det appellerer til rigtigt mange kunder, at kunne sætte deres personlige præg på 

smykkerne. Ringene er selvfølgelig også en del af lanceringen af de 7 nye kollektioner om året, der falder 

omkring højsæsoner.  

Med en gennemsnitlig vækst på 30% de sidste 5 år jf. bilag 5.2., og den fortsat øgede fokus på ringe samt 

succesen med e-stores, budgetteres der med en vækst på 35% de første 5 år og med faldende vækst på 3% 

per år, efterhånden som markedet bliver mættet med PANDORA ringe, indtil de når terminalperioden jf. 

bilag 5.3. Købspotentialet per kunde er lidt mindre for ringekategorien end charms og charms armbånd, da 
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man kan som en kunde har flere armbånd fyldt med op til 15-20 charms, hvorimod man typisk ikke vil gå 

med mere end 1-6 ringe af gangen.  

Øvrige smykker 

Øvrige smykker har haft langsom vækst indtil 2013 hvor de vækstede 58% og i 2014 med 27%, hvilket viser 

en vis potentiale i denne kategori jf. bilag 5.2.  

Konkurrencemæssigt er PANDORA langt fra markedsleder, og deres produktsortiment er meget lille. Der 

findes ikke mange bemærkninger om denne kategori i årsrapporterne eller selskabsinformation. Idet 

PANDORA foretager sig andre større tiltag, som fokus på ringe, forskellige markedsområder, lancering af helt 

nye kollektioner og produkter som Essence og Disney kollektionen kan det give et indtryk af, at denne 

kategori ikke er i fokus lige nu, og at der ikke nødvendigvis er taget nogle beslutninger om hvilken vej de skal 

gå. 

De er placeret på PCL kurven i introduktionsfasen, på baggrund af det uudnyttede potentiale kategorien har, 

men uden produktudvikling, innovativt design og markedsføring kan denne kategori gå fra at være et 

spørgsmålstegn med meget potentiale til en hund som skal overvejes at afskaffes fra produktporteføljen. 

Der er derfor budgetteret med gennemsnitlig vækst for de sidste 5 år på 11%, hvorefter den falder den et 

par % hvert år til den når terminalperioden jf. bilag 5.3.  

5.3.2. Budgettering af AOH og investering i Nettodriftsaktiver (NDA)  

Budgettering af den samlede AOH baseres på de inverse omsætningshastigheder for arbejdskapital og 

anlægskapital. Investeringer i arbejdskapital er normalt tæt forbundet med salg, hvorimod sammenhængen 

til anlægskapital er mere uafhængig, da investeringer kan forekomme i perioder. Omsætningshastighederne 

er anvendt på salget og bruges til at finde størrelsen på PANDORAs nettodriftsaktiver NDA i budgetperioden. 

Den beregnes ved følgende formel:141  

���� = ����� ∙ 1��	� =
�������	� 

Arbejdskapitalen blev beskrevet i afsnit 4.5 som værende forbedret, da de har færre penge bundet for at 

tjene én krones salg. PANDORA er blevet bedre til at indhente deres tilgodehavender, hvilket skyldes 

overgangen til flere egne butikker. Distributionscentrernes placering giver dem mulighed for omfordeling af 

varer, hvilket holder varelagerbindingen nede, da varerne hurtigere kan komme videre til kunderne. 

Kvalitetsforbedringen som de foretog i 2012, hvor de ombyttede en del gamle varer der lå ude hos 
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grossisterne, er også med til at give en forsinket bedring af varelageromsætningshastigheden hos PANDORA. 

Arbejdskapitalen forventes at forblive på dette niveau med en mindre stigning på 9% i alt, hvis det ikke lykkes 

dem at kunne holde fast i de gode betalingsbetingelser hos leverandørerne.   

Anlægskapitalen blev beskrevet i afsnit 4.5. som værende godt tilpasset og faldende i takt med at PANDORA 

er bedre til at kapitaltilpasse. De udvider og investerer i deres produktionsanlæg i takt med at omsætningen 

stiger, hvilket er et sundhedstegn og giver et relativt stabilt niveau for AOH. Det forventes at der købes flere 

rettigheder fra distributionskæderne. Dette gøres ud fra den forventning at de kan erobrere det asiatiske 

marked, for derefter at overtage distributionen, hvilket vil resultere i at anlægskapitalen stiger totalt, da 

immaterielle anlægsaktiver blandt andet vil stige, så der budgetteres med en lavere omsætningshastighed de 

næste 10 år.  

5.3.3. Budgettering af driftsoverskud (DO) før skat  

Budgettering af driftsoverskud før skat, (EBIT-margin) kræver principalt en budgettering linje for linje, men at 

gøre omkostningerne afhængige af salgsvæksten kan være misvisende. Der er valgt at beregne 

driftsoverskuddet ved at anvende EBIT-margin direkte på det budgetterede salg ved anvendelse af følgende 

formel:142  

�
������
����	�����
�	����	�ø
	��� = �����	�	���� −��
���� 
PANDORA forventer at EBITDA stiger med en 1%, og da EBIT ligger på et pænt niveau for denne type 

virksomhed, budgetteres der med udgangspunkt i den historiske EBIT-margin med en stigning på 1% til 

næste år og hver 3. år, forudsat at de udvikler sig som forventet og foretager de fornødne investeringer uden 

at ekspandere for vidt på deres omkostninger. Der henvises til bilag 5.4. for udvikling i EBIT-margin.  

5.3.4. Budgettering af den effektive skatteprocent 

Formålet med at budgettere den effektive skatteprocent er efterfølgende at kunne beregne 

driftsoverskuddet fra salg efter skat (NOPAT). Udgangspunktet for skatteprocenten er de danske satser, som 

for 2014 var 24,5% hvilket falder til 22% frem til 2017 som følge af skattereformen i 2012.143  

På nuværende tidspunkt drager PANDORA fordel af en lavere beskatningssats via. BOI-aftale i Thailand som 

gælder frem til 2020.144 De er løbende i kontakt med skattemyndighederne i både Danmark og Thailand for 

at sikre rigtigheden af skatteberegninger.145 Den tidligere omtalte transferpricing afgørelse fra den danske 
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skattemyndighed har haft en effekt på den effektiv skatteprocent, så den er steget jf. afsnit 3.2.1. Dette har 

kun virkning for 2015, hvor den effektive skat stiger. I 1. kvartal 2015 udgjorde den effektive skatteprocent 

60% på grund af denne skattebetaling.146 Dette vil der blive taget højde for i budgetteringen. Der kan også 

være yderligere differencer og forskelle mellem beskatning af udenlandske selskaber der har betydning for 

skatten, hvorfor der anvendes den effektive skattesats. Der ses på PANDORAs historiske effektive skattesats, 

for at kunne foretage en budgettering i nedenstående figur 5.1.147  

Figur 5.1. Effektive skatteprocent PANDORA148  

2014 2013 2012 2011 2010

Driftsoverskud (EBIT) 4.072 2.681 1.475 2.058 4.072

Skat heraf 774 522 277 332 381

Effektive skatteprocent 19% 19% 19% 16% 9%

Effektive skatteprocent PANDORA koncern

  

Budgetteringen for 2015 tager udgangspunkt i de omtalte 22% i deres 1. kvartalsrapport 2015, som 

ekskluderer den ekstra skattebetaling for transferpricing, som udgjorde 38% af det kvartal. For et helt år 

kommer det til at have en påvirkning på ca. (38%/4) så der skal lægges 9,5% til den endelige effektive 

skattesats. Den endeligt budgetterede effektive skatteprocent for 2015 bliver 37,5% jf. bilag 5.4. I forhold til 

den Thailandske BIO-aftale der udløber i 2020, er det ikke muligt at forudse, hvad den thailandske regering 

afgør, så det må antages, at PANDORA får lov til at forlænge den.  

5.3.5. Budgettering af core andet driftsoverskud (DO) efter skat  

Som det ses af PANDORAs reformulerede resultatopgørelse jf. bilag 4.6. er der ingen core andet 

driftsoverskud. På nuværende tidspunkt har PANDORA ikke udtrykt planerom fremtidige restruktureringer, 

der vil give udslag som core andet driftsoverskud, og det er derfor sat til nul i proformaregnskaberne.  

5.4. Budgettering af finansieringsaktiviteten 

De elementer der indgår i budgetteringen af finansieringsaktiviteterne består af et skøn over 

sammensætningen af egenkapitalen og gælden. Der budgetteres derfor med den finansielle gearing, netto 

finansielle forpligtelser og lånerenten.  
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5.4.1. Budgettering af FGEAR og NFF 

Den finansielle gearing har udviklet sig positivt over analyseperioden og er blevet negativt til -12% da de 

finansielle aktiver overstiger de finansielle forpligtelser jf. afsnit 4.5. Det er valgt at tage udgangspunkt i de 

historiske tal med den forudsætning, at PANDORA ikke vil geare virksomheden meget mere end det, da 

virksomheden ønsker at anvende egen finansiering frem for fremmed finasiering, så FGEAR er fastsat til -

0,12. De netto finansielle indtægter bliver så beregnet ud fra dét FGEAR og netto driftsaktiver.  

5.4.2. Budgettering af lånerenten 

På grund af PANDORAs massive udvikling hvad angår forholdet mellem finansielle aktiver og forpligtelser har 

det ikke givet en beregnet rentesats der kan udtrykke en fornuftig fremtidig rentesats. Det er derfor valgt at 

budgettere den fremtidige lånerente, med udgangspunkt i en 10 årig lånerente på en statsobligation på 

0,73%.149  

5.4.3. Beregning af det frie cash flow 

Der anvendes metode 1 for at reformulere pengestrømsopgørelsen og udlede de frie cash flow for 

analyseperioden. Dette gøres ved at anvende de reformulerede tal fra resultatopgørelsen og balancen ved 

brug af følgende formel: FCF = DO - ∆NDA som fremgår af proformaregnskabet.  

5.5.  Proformaregnskab 

Med udgangspunkt i ovenstående budgetteret tal, er der udarbejdet et proformaregnskab, der skal ligge til 

grund for værdiansættelsen, se bilag 5.5.  
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6. Værdiansættelse  

I dette afsnit beregnes virksomhedsværdien for at kunne vurdere, hvorvidt aktien er over- eller 

undervurderet i forhold til det frie marked, og der ses på den estimerede værdis historiske følsomhed ved 

hjælp af flere scenarier. Herefter vil der blive analyseret på udvikling i aktieprisen i forhold til guld og 

ædelmetaller, som er hovedråvarematerialerne der bruges i virksomheden. Disse to sidste elementer har til 

formål at kunne endeligt besvare problemformuleringen om hvad værdien af PANDORAs aktie er, og i hvor 

høj grad guldprisen er korreleret med denne aktiekurs.  

6.1. Valg af værdiansættelsesmodel  

Der findes flere værdiansættelsesmodeller som kræver forskellige input og forudsætninger. Her er der valgt 

den såkaldt absolutte værdiansættelsesmodel Diskonterede Cash Flow Model (DCF-model), da den har en 

fremtrædende plads som model hos praktikerne150 samt fordi den tager udgangspunkt i budgetteringen, 

som inddrager en bred vifte af informationer fra den fundamentale analyse. Dette gør vurderingen delvis 

subjektiv og forankret i den indsamlede viden om virksomheden. Værdiansættelsen er udarbejdet under 

forudsætning af going concern.  

Modellen er indirekte og værdiansætter virksomhedens værdi og ikke egenkapitalen, ligesom de direkte 

modeller gør. Virksomhedens værdi beregnes ved at tilbagediskontere de fremtidige frie cash flow til 

nutidsværdi, hvor der tages hensyn til de gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). Fordelen ved at 

anvende denne model for beregning af PANDORAs værdi er, at den baseres på forventningerne til 

værdiskabelse af driftsaktiviteterne, og at finansieringsaktiviteterne er uden værdiskabende effekt.151 Der 

anvendes følgende formel152 til at beregne virksomhedsværdien: 

��
����ℎ����æ
����� = !"!��1 + 
������
�

���

 

6.2. Fastlæggelse af kapitalomkostningen (WACC)  

Ovenstående formel kræver en beregning af virksomhedens gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). 

WACC tager højde for både ejernes og långivernes afkastkrav. Nedenstående formel anvendes til at udlede 
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de gennemsnitlige kapitalomkostninger.153 Som det ses, kræver formlen flere elementer, som vil blive 

fastlagt i de respektive afsnit. 

r���� = 
�	



�	

�	

 x r� + 
�	
�

�
�  x	r� 

Hvor: 

r����   = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

���   = markedsværdi af egenkapitalen 

�����  = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser  

����   = markedsværdi af virksomheden (����= ��� + �����)    

r�     = ejernes afkastkrav 

r�    = finansielle omkostninger efter skat 

6.2.1. Kapitalstruktur 

Først vil der blive taget stilling til PANDORAs kapitalstruktur som er forholdet mellem markedsværdien af 

egenkapitalen og markedsværdien af netto finansielle forpligtelser; formlens ��� og �����. Disse tal 

fastsættes på følgende vis:  

Markedsværdi af egenkapitalen #��  

For at kunne bestemme markedsværdien af egenkapitalen for PANDORA foretages der følgende: 

Antal udstedte aktier * Aktiekursen  

Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser #���� 

Markedsværdien af netto finansielle forpligtelser (NFF) er blevet fastsat til den bogførte værdi og var i 

regnskabsåret 2014 opgjort til: -1.051 mio. DKK jf. reformuleret balance.  

Problemet her er dog, at det antages, at der er intet kendskab til markedsværdien, da det er det vi forsøger 

at beregne. Dette problem kan dog overkommes ved at fastsætte en ”target” kapitalstruktur, hvilket handler 

om at forstå, hvad virksomhedens langsigtede mål med kapitalstrukturen er. Nedenstående figur 6.1. 
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summerer PANDORAs historiske udvikling i kapitalstruktur, til brug for fastsættelse af kapitalstrukturen i 

forbindelse med værdiansættelsen.  

Figur 6.1. Historisk udvikling I kapitalstruktur PANDORA 

2014 2013 2012 2011 2010 Gns

Antal aktier udstedt 128.115.820 130.143.258 130.143.258 130.143.258 130.143.258

Aktiekurs pr. 31/12 504,50                     294,00                     124,50                     54,00                    336,00                     

Netto finansielle forpligtelser -1.051 -537 -209 175 1.074

EBITDA 4.294 2.881 1.655 2.279 2.681

Kapitalstyring (Nettogæld/EBITDA) -0,24 -0,19 -0,13 0,08 0,40

Bogførte værdi af egenkapital (BVE) 7.032 6.462 6.038 5.411 4.315

Markedsværdi af egenkapital (MVE) 64.634 38.262 16.203 7.028 43.728

Markedsværdi af gæld (NFF) -1.051 -537 -209 175 1.074

Entreprisevalue (EV) 63.583 37.725 15.994 7.203 44.802

BVE/VE 11% 17% 38% 75% 10% 30%

MVE/VE 102% 101% 101% 98% 98% 100%

NFF/VE -2% -1% -1% 2% 2% 0%

Historisk udvikling i kapitalstrukturen i mio. DKK PANDORA

 

Udgangspunktet for PANDORAs kapitalstyring er forholdet mellem netto rentebærende gæld og EBITDA-

margin mellem 0 -1154 for at sikre aktionærerne et konkurrencedygtigt afkast på investeringerne og sikre, at 

PANDORA kan opfylde sine forpligtelser. At kapitalstyringen er så lav (-0,24) skyldes den høje cash 

conversion. Som det kan aflæses af tabellen er kapitalstrukturen forbedret over analyseperioden, med en 

markedsværdi af egenkapitalen svarende gennemsnitlig til 100% af Enterprise value og en bogført værdi 

svarende til 30% af Enterprise value. Markedsværdien af egenkapitalen er væsentlig højere end den bogførte 

værdi af egenkapitalen, hvilket udtrykker K/I (Kurs indre værdi) der er større end 1. Det betyder at 

investorerne er villige til at betale mere end én krone, for en krones andel i selskabet. Dette afspejler 

investorernes positive forventninger om selskabets bedrifter. PANDORA har en NFF der er negativ, hvilket 

afspejler deres hensigter om at nedbringe gæld for at kunne imødegå udsving i markedsforhold.  

Med baggrund i ovenstående overvejelser, vil den langsigtede kapitalstruktur ikke blive fastsat med en target 

gældsandel af markedsværdien af egenkapitalen, men vil fortsat svare til den bogførte værdi pr balance 

dagen jf. årsrapporten 2014, hvilket også afspejler den budgetterede negative FGEAR. Til brug for 

værdiansættelsen kan egenkapitalens markedsværdi fastsættes til: 97.880 mio. DKK via. 128.115.820 * 764 

og NFF fastsættes til: -1.051 mio. DKK.  
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Da PANDORAs netto finansielle forpligtelser således er negative, leder til det at der skal erstattes r� med r�� 

og der er afkastkrav (effektiv rente) på finansielle aktiver, så formlen for r���� omskrives således:  

   r���� = 
�	



�	

�	

 x r� + 
�	
�

�	

�  x 

Markedsværdi af virksomheden (#���= #�� + #����) 

Markedsværdien af PANDORA kan herefter udledes ved hjælp af følgende formel: (����= ��� + �����). Til 

brug for værdiansættelsen kan markedsværdien af PANDORA fastsættes til: 

97.880 + (-1.051) = 96.829 mio. DKK. 

6.3. Fastlæggelse af ejernes afkastkrav  

Det er anbefalet at beregne ejernes afkastkrav ved hjælp af Capital Asset Pricing Model, også kaldet CAPM 

modellen.155 Ejernes afkastkrav afspejler afkastkravet ved alternativ investering ved samme risiko. CAPM 

modellen tager udgangspunkt i forholdet mellem afkastet på PANDORAs aktie og afkastet ved investering i 

markedsporteføljen. Denne sammenhæng udtrykkes ved følgende formel:156 

r� = r� + β�E�r��− r�� 

Hvor: 

��      = Ejernes afkastkrav 

��     = Risikofri rente 

�      = Beta (systematisk risiko) 

�����    = Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

����� − �� = Markedets risikopræmie 

 

CAPM bygger på en række forudsætninger, som at investor har investeret i en portefølje af aktier for at opnå 

diversifikation, hvilket gør at den usystematiske risiko stort set er elimineret, og at prisdannelsen på 

aktiemarkedet kan fastlægge risikopræmien for den uundgåelige risiko (systematiske risiko). Den 

systematiske risiko udtrykker de generelle markedsbevægelser som ikke kan bortdiversificeres. CAPM 

prisfastsætter derfor kun den systematiske (markedsbestemte) risiko. Som Ole Sørensen udtrykker det:  

                                                           
155

 Lit D s43 
156

 Lit D s43-44 



67 
 

”Den forventede afkast på aktien er lig med det risikofri afkast plus en risikopræmie, som er proportional med 

aktiens beta”157 

Risikofrie rente 

I teorien skal der anvendes en nul-kupons obligation der matcher tidshorisonten på budgetperioden, dvs. 

renten på en 1 årig nul-kuponobligation for pengestrømmen år 1 og en 2 årig nul-kuponobligation for 

pengestrømmen år 2158 osv. Det anbefales i praksis at anvende renten for en 10 årig statsobligation, da det 

matcher længden på budgetperioden og derfor tidshorisonten for de tilbagediskonterede pengestrømme. 

Det forudsiges at rente skulle stige i fremtiden,159 da den har ligget på et historisk lavt niveau i kølvandet på 

finanskrisen, hvorfor der tillægges 1% til den tidligere nævnte rente pr. 31-07-2015 på 0,73%. Dette giver et 

samlet risikofrit renteestimat på 1,73%.  

Markedsrisikopræmie 

Markedsrisikopræmie er det tillæg aktionærer kræver for at investere i aktier frem for risikofrie aktiver, så 

som statsobligationer.160 Investorers risikopræmie blev målt i september 2014 til 6%161 jf. Sparnord banks 

investeringskomité, hvilket anvendes i værdiansættelsen.  

Beta (systematisk risiko) 

Ved alle aktier der har en større risiko, forventes der et højere afkast. Beta fortolkes som et risikomål idet jo 

højere beta-værdi des mere risiko behæftet er aktien i forhold til markedsporteføljen. Tolkning af beta sker 

ved hjælp af nedenstående skema i figur 6.2:  

Figur 6.2. Tolkning af Beta162 

Tolkning af beta

ẞ = 0 Risikofri investering

0 < ẞ < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

ẞ = 1 Risiko som markedsporteføljen 

ẞ > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen  

En metode for at estimere beta, kaldet common-sense metoden, inddrager en kvalitativ vurdering af 

virksomhedens samlede risiko, der kan konverteres til et beta mål. PANDORAs driftsmæssige risiko blev 
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vurderet til moderat-høj og den finansielle risiko blev vurderet til høj jf. afsnit 4.6. Ifølge Plenborgs 

risikoskema bør en høj driftsmæssig risiko og en lav finansiel risiko give en høj risiko totalt set, hvor beta 

værdien bør ligge i et spænd mellem 1,15 – 1,40.163 For at nå frem til et beta estimat, er der indsamlet beta-

værdier fra 2 aktieanalytikeres hjemmesider samt Damodarans164 senest vurdering af industriernes beta 

estimater som Plenborg i øvrigt henviser til i nedenstående figur 6.3. Der er på baggrund af disse tal 

beregnet et gennemsnit på 1,54 som ligger kun lidt over risiko skemaets spænd på 1,15 og 1,40 og derfor 

vurderes det sandsynligt.  

Figur 6.3. Bud på PANDORAs Beta165 

Bud på PANDORAs beta

www.reuters.com 2,20               

www.proinvestor.com 1,51               

Damodaran (industriens beta) 0,92               

Gennemsnit estimeret beta 1,54                

Da der nu er redegjort for de forskellige komponenter kan ejernes afkastkrav beregnes ved at indsætte 

estimaterne nedenfor: 

�� = 1,73 + 1,54	�6�  �� = 10,97% 

6.3.1. Finansielle indtægter efter skat  

Afkastkravet på de finansielle aktiver skal estimeres som et efter skat beløb, da pengestrømmen fra 

driftsaktiverne måles efter skat. Formlen udtrykkes således:166  


�� = $
��	
�%(1 − �) 

Hvor:  


� = risikofri rente 


� = selskabsspecifikke risikotillæg 

� = selskabsskatteprocent 

Normalt vil den finansielle omkostning efter skat svare til afkastkravet på de finansielle forpligtelser inklusiv 

et risikotillæg, der afspejler virksomhedens risikoprofil. Da det her har at gøre med finansielle aktiver, 
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anvendes bare den tidligere fastsatte risikofri rente uden risikotillæg på et procent. Der bliver derfor anvendt 

den tidligere fastsatte rente for en 10 årig statsobligation på 0,73% der næsten afspejler det lave 

renteniveau. For at udtrykket kan blive til efter skat basis, anvendes der den effektive skatteprocent fastsat 

for PANDORA jf. bilag 5.4. på 22%. Estimaterne indsættes i formlen således:  

��� = �0,73% + 0�
�1,0 − 22%�   ��� = 0,57% 

  

6.3.2. WACC udledes  

På baggrund af de ovenstående fastsatte faktorer kan formlen for WACC herefter omskrives: 

r���� 
�	



�	

�	

 x r� + 
�	
�

�	

�  x	r�� 

r���� = (97.880/96.829) x 10,97% + (-1051/96.829) x 0,57%  

r���� = 11,08%  

6.4. Fastlæggelse af værdi 

Med ovenstående informationer, som det opstillede proformaregnskab samt den estimerede WACC på 

11,08%, kan der nu foretages et værdiestimat af aktiekursen for PANDORA via. FCF modellen. Beregningen af 

aktiekursen er foretaget i nedenstående figur 6.4. 167  

Figur 6.4. Basis scenarie: værdiestimat168 

Nuværende 

periode

Terminal 

periode

2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024T

DO 3.106 4.678 5.518 6.800 8.171 9.568 11.196 12.400 13.280 14.184

NDA 5.981 5.981 8.459 10.308 12.592 16.005 19.081 22.112 24.490 26.689 28.235

FCF = DO - ∆NDA 628 2.828 3.234 3.387 5.096 6.537 8.817 10.202 11.734 13.055

Diskonteringsfaktor 1,1108 1,2339 1,3706 1,5225 1,6911 1,8785 2,0867 2,3179 2,5747 2,8600

PV FCF 565 2.292 2.360 2.225 3.013 3.480 4.226 4.401 4.557 4.565

PV FCF t.o.m 2023 27.119

Terminalværdi (TV) 191.986

PV af TV 74.567

Virksomhedsværdi 101.686

-NFF -1.051

Egenkapitalværdi 102.737

Værdi pr. aktie. DKK 801,88

Antal aktier i mio 128,12               

Budgetperiode

Basis scenarie - Værdiansættelse ud fra FCF-modellen i DKK

Som det kan aflæses af figuren bliver der fratrukket markedsværdien af de netto finansielle forpligtelser, 

som blev fastsat til -1.051 mio. DKK, så der udledes en Egenkapitalværdi (Enterprise Value) på 102.737 mio. 
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DKK og med 128,12 mio. aktier giver det en aktiekurs på 801,88 DKK. Med en aktiepris per. 31/7-15 på 764 

DKK er aktien kun lidt undervurderet af investorerne, set i forhold til den estimerede pris på 801,88 DKK. For 

at efterprøve den estimerede aktiekurs på 801,88 DKK, foretages der en følsomhedsanalyse i næste afsnit.  

6.4.1. Følsomhedsanalyse  

Som det ses af ovenstående figur, har faktorer som terminalværdien større effekt på den estimerede værdi 

af aktien end nutidsværdien af cash flowet, da den udgør over 70% af virksomhedsværdien. For bedre at 

forstå følsomheden af terminalværdien i værdiansættelsen foretages der derfor en analyse af dette.  

Nedenstående figur 6.5. viser en sammenligning af og udvikling ved ændring i WACC samt ændringer i 

vækstfaktorer i terminalperioden. Da den officielle børskurs var 764 DKK per 31/7-15, er kurserne over 

børskursen grønne og kurserne under børskursen er røde. Det er valgt at sammenligne 

terminalperiodeværdier og WACC værdier, der er tæt ved de værdier der er blevet valgt til at beregne 

aktiekursen på 801,88 DKK.  

Figur 6.5. Aktiekurs følsomhed: WACC vs. Vækst i terminalperioden169 

WACC 1% 2% 3% 4% 5% 6%

8% 813,24        863,65      926,99      1.008,96  1.119,20  1.275,37  

9% 755,35        801,75      860,05      935,49      1.036,95  1.180,69  

10% 702,29        745,03      798,73      868,22      961,68      1.094,08  

11,08% 649,92        689,06      738,24      801,88      887,47      1.008,72  

12% 608,95        645,30      690,96      750,05      829,51      942,09      

13% 567,90        601,45      643,60      698,14      771,50      875,42      

14% 530,14        561,13      600,07      650,45      718,22      814,22      

Vækst i terminalperioden 

 

Som det kan aflæses af tabellen stiger aktiekursen ved en højere vækstfaktor i terminalperioden, og kurserne 

falder ved en højere WACC. Der er brugt en WACC på 11,08%, og det kan ses, at hvis væksten i 

terminalperioden er under 4%, så falder aktiekursen til under den nuværende børskurs og gør, at aktien er 

overvurderet. Dette er også tilfældet selvom man formindsker WACC helt ned til 9% ved 1% vækst. Dette 

betyder, at PANDORAs værdi er følsom overfor både væksten i terminalperioden og WACC. Terminalværdi 

væksten er et udtryk for, hvor meget samfundsøkonomien vækster på længere sigt, som er noget PANDORA 

skal forholde sig til men ikke er noget de kan kontrollere. Derimod kan de have indflydelse på deres WACC, 

så der ses nedenfor nærmere på hvordan den sammensættes.  
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De væsentligste elementer der indgår i WACC er beta værdien og kapitalstrukturen, som er baseret på skøn. 

Andre elementer der indgår i WACC er den risikofrie rente og markedsrisikopræmie som til dels er skøn men 

er baseret på og afhænger af andre investorers forventninger og makroøkonomiske forhold. Da det 

imidlertid ikke har lige så stor betydning for værdien ses der kun på beta værdien og kapitalstrukturen. 

Nedenstående tabel viser udviklingen i WACC ved ændret beta værdier og kapitalstruktur.  

Figur 6.6. Udvikling I WACC: Beta vs. kapitalstruktur170 

Beta 50/50 60/40 70/30 80/20 90/10 98/2 101/-01

1,10           5,26          5,88          6,48          7,10          7,75          8,21          8,41          

1,25           5,71          6,43          7,11          7,82          8,56          9,09          9,32          

1,40           6,61          6,97          7,74          8,54          9,37          9,97          10,23        

1,54           6,58          7,48          8,33          9,21          10,13        10,80        11,08        

1,70           7,06          8,05          9,00          9,98          11,00        11,74        12,05        

1,85           7,51          8,60          9,63          10,70        11,82        12,62        12,96        

2,00           7,96          9,14          10,26        11,42        12,63        13,50        13,87        

Kapitalstruktur

 

For at beregne en WACC på 11,08%, er der forudsat en betaværdi på 1,54 og en kapitalstruktur hvor 101% af 

balancen er egenkapital og 1% er netto finansielle aktiver. Det kan aflæses at jo mindre betaværdien er, jo 

mindre er WACC, som er udtryk for at ved en lavere risiko, koster kapital mindre. Det kan også aflæses at jo 

mere egenkapital der er i forhold til fremmed kapital, stiger WACC’en også, hvilket er et udtryk for, at 

ejernes afkastkrav er højere end renten.  

Det grønne område illustrerer, at PANDORAs estimerede aktiekurs ikke afhænger så meget af væksten i 

terminalperioden da Beta værdierne er faldende og under 8%, hvilket korrelerer med den estimerede 

aktieværdi ved at de forskellige betaværdier i figur 6.5. er over børskursen på 764 DKK. Det gule område 

illustrerer, de betaværdier der gør at den estimerede aktieværdi på 801,88 DKK bliver mere afhængig af at 

væksten i terminalperiode og skal have et vis niveau for at holde sig over børskursen. Det røde område 

illustrer at med en WACC på dette niveau vil kræve en vækst på 5-6% for at den estimerede værdi er over 

børskursen.  

Jo højere en beta værdi jo mere udgør driftsrisikoen og den finansielle risiko til sammen, og derved 

resulterer det i en højere WACC. Da ejernes og långivers afkastkrav typisk er højere ved egenkapital 

finansiering end ved fremmefinansiering stiger WACC også. Hvis den driftsmæssige risiko eller finansielle 

risiko som udgør Beta stiger ved den nuværende kapitalstruktur, bevæger PANDORA sig fra det gule område 

til det røde område, hvor prisen for WACC stiger, og den estimerede værdi af aktien falder til under 
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børskursen og gør aktien overvurderet af investorerne. Hvis PANDORA gør brug af mere fremmed 

finansiering, hvor kapitalstrukturen ændrer sig, uden at den driftsmæssige eller finansielle risiko ændrer sig, 

begynder PANDORA at bevæge sig mod det grønne område, hvor prisen for WACC falder, hvilket betyder at 

den estimerede værdi overstiger aktieprisen, og gør at investorerne har undervurderet aktien.  

6.4.2. Værdiestimat ved ændring i Salgsvækst og vækst i overskudsgrad 

Der er blevet analyseret på hvorvidt forskellige elementer kan påvirke værdiestimatet under bestemte 

budgetforudsætninger. Disse budgetforudsætninger tager udgangspunkt i udviklingen af PANDORAs salg og 

overskudsgrader, som ultimativt ligger til grund for værdiskabelsen. Budgetforudsætningerne er blevet 

udarbejdet med udgangspunkt i den strategiske og regnskabsmæssige analyse, og det vil derfor være 

interessant at se, hvorvidt det påvirker værdiestimatet ved ændringer i budgetforudsætningerne for 

salgsvækst og vækst i overskudsgraderne. Der vil blive udarbejdet 2 forskellige scenarier herunder ”Best-

case” og ”Worst-case”, ud over det allerede belyste. I den følgende analyse vil øvrige elementer i 

værdiansættelsen som WACC, terminalvæksten og aktivernes omsætningshastighed holdes uændret i de 

forskellige scenarier, da de ikke forventes at ændre sig væsentligt på baggrund af de fremlagte 

forudsætninger.   

”Best-case” scenarie 

I ”best-case” scenarie jf. bilag 6.2. forudsættes det, at omsætningsvæksten vil stige for produktgrupperne 

charms, charms armbånd og ringe, hvor øvrige smykker er uændret, frem til år 2018, hvor væksten vil 

begynde at falde hen mod terminalperioden. Dette vil skyldes yderligere ekspansion på nye markeder, 

specielt det asiatiske, tyske og amerikanske marked. Inden for produktgrupperne vil det skyldes, at de har 

haft betydelig succes med Disney og Essence kollektionen, og at ringe er blevet det nye hit.  

Det er også forudsat at udviklingen i overskudsgraden forbedres op til 42%, og falder lige inden 

terminalperioden for at tage højde for udsving i guldpriserne. Årsagen til at overskudsgraden kunne stige 

skyldes den stadig faldende guldpris, som tilliden på aktiemarkedet stiger og hvis PANDORA udvikler sit 

distributionsnetværk, udnytter stordriftsfordelene i Thailand og derved opnår flere besparelser. Årsagen til 

at overskudsgraden kunne falde inden terminalperioden, er hvis guldpriserne stiger, da PANDORA som 

beskrevet i afsnit 3.3.2. ikke har mulighed for at pålægge denne stigning i salgspriserne over for forbrugerne, 

fordi de skal holde sig inden for ”affordable luxury” segmentet. Bilag 6.3. viser Best-case scenarie: værdi 

estimat. Som det ses i bilag 6.3. er værdiestimat ved ”Best-case” 1.878,47 DKK per aktie, hvilket er mere end 

en fordobling af basis scenariets værdiestimat på 801,88 DKK. Det skal bemærkes, at omsætningen for 2015 

faktisk er lidt over niveauet som PANDORA selv har givet udtryk for i deres forventninger til 2015.  
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 “Worst-case” scenarie  

I “Worst-case” scenariet ser vi på det andet yderpunkt, hvis omsætningsvæksten og overskudsgraderne 

skulle falde væsentligt. Bilag 6.4. viser de budgetforudsætninger der ligger til grund for følgende scenarie. 

Der er budgettet med at omsætningsvæksten skulle falde drastisk inden for de områder der har haft stærk 

fremgang som charms, charms armbånd og ringe. Dette kan skyldes, at Disney kollektionen har været 

fejlslået i forhold til målgruppen og at PANDORA armbånd konceptet går af mode. Omsætningsvæksten kan 

også falde, hvis de ikke slår igennem på de forskellige markeder som Asien og Tyskland samt at forholdene i 

Rusland forværres med flere sanktioner, så der ikke må eksporteres disse typer varer dertil. Andre eksterne 

forhold som uroen i Thailand og naturkatastrofer kan have en negativ effekt på produktionen af varer, 

hvilket vil forværre omsætningsvæksten.  

Der er budgetteret med at PANDORA opnår en overskudsgrad i 2015 på niveau med 2014, og at 

overskudsgraden falder hvert år til og med terminal periode til 15%. Årsagerne til at overskudsgraden kan 

forværres er, dels hvis guldpriserne stiger, hvilket ikke kan pålægges forbrugeren, dels som følgeeffekt af ikke 

at slå igennem på de forskellige markeder, hvilket giver en større omkostning som følge af fejlslåede 

distributionsaftaler og opbygning af brandede butikker. Endelig kan forværringen af overskudsgraden 

forårsages af, at PANDORA ikke når at tilpasse virksomheden. Værdiestimatet af ”Worst-case” scenariet 

fremgår af bilag 6.5, hvor det ses at aktieprisen kan falde til 183,77 DKK per aktie. 

Som det fremgår af analysen skal de forskellige forudsætninger der ligger til grund for værdiansættelsen 

være velargumenterede, da udsvingene er store. Begge scenarier er ekstreme udfald for PANDORA, hvis alt 

går bedre end forventet, eller hvis hele forretningen falder sammen. Begge scenarier er derfor forbundet 

med en vis form for usikkerhed for værdiestimatet, men er noget man skal have med i sine overvejelser som 

investor. For at sammenligne det beregnet værdiestimat med konkurrenterne foretages der dernæst en 

multipelanalyse.  

6.5. Multipelanalyse 

Multipelanalyse hører til de relative værdiansættelsesmodeller, som specificerer et aktivs værdi relativt til et 

andet aktiv eller gruppe af aktiver.171 De beregnes hurtigt, da de kræver mindre information og bruges til at 

finde ud af, hvorvidt en aktie er over- eller undervurderet i forhold til et beregnet værdiestimat eller i forhold 

til konkurrenter i branchen. Der anvendes den sammenlignende metode, hvor der udvælges 

værdiindikatorer for de sammenlignelige konkurrenter Tiffany og Richemont, multiplet beregnes og der 
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anvendes et gennemsnit på de tilsvarende værdiindikatorer for PANDORA for at beregne et værdiestimat af 

aktiekursen. 

Multipel analyse har en række iboende problemer, der kan give resultat bias, f.eks. at ikke alle virksomheder 

er ens og at priserne der bliver beregnet ikke nødvendigvis er ens. Dette skal man have for øje. Det er 

normalt bedst at have en større gruppe af konkurrenter at sammenligne med, men da der her kun er to 

konkurrenter, skal der tages forbehold for, at beregningen indeholder en vis form for usikkerhed angående 

værdien. Der er også forskelle på anvendelse af regnskabspraksis, US GAAP og IFRS for virksomhederne, så 

en sammenligning af diverse resultatmål som EBITDA er ikke sammenlignelig. De udvalgte multipler der 

bruges i denne analyse er henholdsvis EV/Revenue og Kurs/indre værdi. Tiffany & Co’s børskurs pr. 31/7-15 

udgjorde $95,70172 og Richemonts børskurs pr.31/7-15 udgjorde €74,83.173  

6.5.1. Multipel: EV/Revenue 

EV/Revenue ser på forholdet mellem markedsværdien af egenkapitalen og omsætningen. Da indregning af 

omsætning har nogenlunde de samme kriterier for US GAAP og IFRS, er det muligt at sammenligne disse. Der 

tages udgangspunkt i den regulerede omsætning jf. de reformulerede årsrapporter. Hvad angår 

markedsværdien af egenkapitalen tages der udgangspunkt i de officielle børskurser pr.31/7-15, og værdien 

vises i deres respektive valutaer og i mio. Det kræves i analysen, at nettogæld lægges til for at få et ugearet 

tal, da det kontrollerer forskelle i leverage mellem PANDORA og konkurrenterne. Forudsætningerne giver 

følgende resultat præsenteret i nedenstående figur 6.10. 

Figur 6.10. Beregning af EV/Revenue174  

EV/Revenue (DKK) (USD) (EUR)

PANDORA Tiffany & co Richemont

Antal aktier 128 128 574

Aktiekurs pr 31/7-15 764,00              95,70                74,63                

Markedsværdi af EK 97.880 12.250 42.853

Omsætning 11.952 4.250 10.410

Netto gæld -1.051 385 -5.824

EV/Revenue 8,10                  2,97                  3,56                  

Gennemsnit 4,88                  

EK ved gennemsnit 58.291

Kurs ved EV/Revenue 455  
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Beregningen af Kurs ved EV/Revenue på 455 DKK ligger relativt lavt i forhold til den estimerede værdi på 

801,88 DKK og børskursen på 764 DKK. Dette kan skyldes flere faktorer, såsom at der ikke tages højde for de 

fundamentale værdifaktorer, ligesom det ikke inkluderer en fremtidig forventning om salgsvækst samt at 

omsætningstallene er historiske. Hvis man sammenligner den enkelte virksomheds EV/Revenue, så ligger 

PANDORA væsentligt højere end sine konkurrenter, hvilket betyder at de skaber en højere omsætning per 

investeret DKK af ejerne. Dette stemmer dog overens med de positive forventninger, der har været omkring 

aktien, men ultimativt er aktien væsentligt overvurderet i forhold til konkurrenter ifølge denne analyse, 

hvilket må betyde at PANDORA gør noget bedre end konkurrenterne.   

6.5.2. Multipel: Kurs/indre værdi 

Multipel kurs/indre værdi udtrykker hvor relativt markedsværdien af egenkapitalen er i forhold til den 

bogførte værdi af egenkapitalen. Der kan selvfølgelig være forskelle på hvad der indregnes på egenkapitalen, 

men det afhænger af virksomheden, hvilket kan give mindre differencer. Det primære, der analyseres på her, 

er det overnævnte forhold og forskel fra den bogførte værdi til markedsværdien, som er udtryk for hvad 

investor er villig til at betale.  

Figur 6.11. Beregning af Kurs/indre værdi175 

Kurs/indre værdi (DKK) (USD) (EUR)

PANDORA Tiffany & co Richemont

Antal aktier 128 128 574

Aktiekurs pr 31/7-15 764,00              95,70                74,63                

Markedsværdi af EK 97.880 12.250 42.853

Bogført værdi EK 7.032 2.851 14.420

Kurs/indre  13,92                4,30                  2,97                  

Gennemsnit 10,59                

EK ved gennemsnit 74.496

Kurs/indre værdi 581  

Det kan aflæses af ovenstående tabel, at PANDORAs kurs/indre værdi ikke er væsentligt overvurderet af 

investorerne set i forhold til både til den officielle børskurs på 764 DKK og den estimerede værdi på 801,88 

DKK. Hvis man sammenligner med konkurrenterne, så ligger de på et jævnt niveau omkring kurs/indre 2,97 

til 4,30 hvor PANDORA hiver gennemsnittet op med en kurs/indre værdi på næsten 14. Det viser, at 

investorer er meget interesseret i at betale mere for PANDORAs aktie end konkurrenternes.  
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6.5.3. Delkonklusion af multipelanalyse 

Multipelanalysen havde til formål at efterprøve og belyse, hvor sandsynligt værdiestimatet som beregnet i 

afsnit 6.4. er sammenlignet med konkurrenternes kurser. Som det fremgik af analysen, er PANDORAs aktie 

overvurderet af investorerne væsentligt mere end konkurrenternes, hvilket skyldes relativt større positive 

forventninger til virksomheden. Dette konkluderes på baggrund af, at både den estimeret aktiepris 801,88 

DKK og børskursen på 764 DKK afviger og overstiger multiplerne væsentligt.  

6.6. Historisk sammenligning af gulpriser og PANDORAs aktiepris 

Formålet med dette afsnit er at forstå, hvorvidt der er sammenhæng mellem guldpriserne og PANDORAs 

aktiepris. Som nævnt i problemstillingen anerkendes det generelt, at der er en vis sammenhæng mellem 

aktiemarkedet og guldpriserne, da mistillid på aktiemarkedet bevirker at guldpriserne stiger, da det blandt 

andet ses som et sikkert investeringsmiddel. I tilfældet PANDORA påvirker guldpriserne dem på to måder, i 

forhold til deres aktiekurs og som råvarer. Udviklingen i guldpriserne, PANDORAs aktiekurs, konkurrenternes 

aktiekurser for perioden 6. oktober 2010 til 31. juli 2015 fremgår af figur 6.12.  

Figur 6.12. Afbildning af Guldprisen overfor Aktiepriser
176

 

 

Visuelt peger udviklingen i grafen på det overnævnte forhold, at imens PANDORAs aktiepris har været 

faldende, er guldpriserne steget. Hvis man ser på konkurrenterne, har de fulgt med i kurven men med 

væsentligt mindre udsving. Grunden til at PANDORAs aktiepris svinger mere end konkurrenternes blev 

analyseret i kapitel 3 og 4 og skyldes flere forhold, og skyldes kun i mindre grad guldprisernes stigning. 
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PANDORA sikrer sig bedst muligt mod udsving med finansielle afledte instrumenter, men de kan ikke 

imødegå alle fremtidige udsving på markedet. Det skal også huskes, at prisen på guld påvirkes af andre, 

større makroøkonomiske forhold, f.eks. landes og bankers køb af guldreserver, så PANDORAs aktiepris og 

guldprisen vil aldrig være direkte korreleret. 

Det blev fastslået, at PANDORAs indtjeningsevne er sensitiv overfor stigende råvarepriser, da de ikke kan 

pålægge det køberen. Der fremlægges 3 mulige scenarier for, i hvilket omfang PANDORA potentielt vil blive 

påvirket af udsving i guldpriserne:  

� Hvis/mistillid på aktiemarkedet eller økonomiske kriser => Så/falder aktiekurser generelt => 

Potentielt/stiger efterspørgsel på guld, hvilket medfører stigende guldpriser = PANDORAs råvarepris 

stiger => konsekvens er faldende overskudsgrader og en faldende aktiekurs 

� Hvis/lande eller banker opkøber guld => så falder udbuddet af guld => hvilket medfører stigende 

guldpriser = PANDORAs råvarepris stiger => konsekvens er faldende overskudsgrader => kan 

potentielt gøre investor usikker, så aktieprisen kan potentielt falde 

� Hvis/tillid på aktiemarkedet eller ingen økonomiske kriser => Så/stiger aktiekurser => 

Potentielt/falder efterspørgsel på guld, hvilket medfører faldende guldpriser = PANDORAs råvarepris 

falder => konsekvens er stigende overskudsgrader, så aktieprisen kan potentielt falde  

Det sidste scenarie ligner den situation PANDORA befinder sig i dag. Ud fra den betragtning bør PANDORA 

klare sig rigtigt godt i gode økonomiske tider, og rigtigt dårligt i dårlige tider. Dette gør dem temmelig 

afhængig af de makroøkonomiske forhold på råvare-, rente- og aktiemarkedet og kan derfor også forklare de 

positive forventninger fra investorers synspunkt samt at estimatet på aktieværdien er overvurderet som 

konkluderet ved multipelanalysen. Det kan derfor konkluderes at PANDORAs aktiekurser er indirekte 

korreleret med udsving i guldpriserne, men det kan ikke uddybes i hvor høj grad de er korreleret, da det vil 

kræve et selvstændigt studie med inddragelse af interne forretnings informationer.  

6.7. Opsamling på værdiansættelsen  

Værdiansættelsen af PANDORA har bestået af flere faser, hvor der blev udarbejdet en strategisk analyse og 

en regnskabsanalyse, som blev draget sammen i nogle budgetforudsætninger, der dannede et 

proformaregnskab. Dette proformaregnskab lå til grund for selve beregningen af værdien, hvilket havde til 

hensigt at besvare problemformuleringens hovedspørgsmål om, hvad værdien af PANDORAs aktie er.  

For at kunne beregne værdien af PANDORAs aktie, blev der anvendt den populære værdiansættelsesmodel 

DCF-modelen. Værdiestimatet tog udgangspunkt i det udarbejdede proformaregnskab, og der blev nået 

frem til en aktiepris på 801,88 DKK, som besvarer den første del af problemformuleringen. Da modellen tog 
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udgangspunkt i budgetterede pengestrømme der var funderet i en fundamentalanalyse, var vurderingen 

meget subjektiv. For at imødekomme denne subjektivitet, blev der udarbejdet en følsomhedsanalyse.  

Resultaterne af følsomhedsanalysen var, at ved ændring i de budgetterede tal gør at børskursen var enten 

over- eller undervurderet. Resultatet var at med en lav nok WACC på 8% eller under, ville PANDORA være 

uafhængig af væksten i terminalperioden og deres aktie var dermed undervurderet. Deres WACC lå på et 

niveau, der krævede en vækst på minimum 4%, for ellers ville børskursen også være undervurderet. Her 

havde sammensætningen af kapitalstrukturen også betydning, da det påvirker den finansielle risiko og 

dermed også beta-værdierne.  

Der blev udarbejdet et Best- og Worst-case scenarie med det formål at forstå, hvorvidt udvikling i 

salgsvæksten og overskudsgraden kunne påvirke aktieestimatet ved ekstreme tilfælde. Resultatet var at 

aktie-estimatet kunne påvirkes meget, helt fra et aktieestimat på 1.878,46 DKK ned til 183,77 DKK. 

Tilfældene var ekstreme men udgjorde en risiko, som investor stadig skal tage højde for.  

For at vurdere hvorvidt aktieestimatet var over- eller undervurderet i forhold til branchen, blev der 

udarbejdet en multipelanalyse, der sammenlignede meget simpelt beregnede aktiekurser. Da modellen ikke 

tager højde for andet end nogle få tal, blev resultaterne brugt som et fingerpeg og ikke et faktum. 

Resultaterne var ikke overraskende, at PANDORAs estimerede værdi og børskursen var overvurderet af 

investor i forhold til konkurrenternes.  

For at kunne besvare den sidste del af problemformuleringen, i hvor høj grad aktiekurserne er korrelerede 

med guldpriserne, sås der på den historiske udvikling af PANDORAs og konkurrenternes aktiepriser. Der blev 

fremlagt tre mulige scenarier, der kikkede på, hvorvidt PANDORA potentielt vil blive påvirket af udsving i 

guldpriserne. Det konkluderes, at det ene scenarie ligner den situation PANDORA er i i dag. På baggrund af 

det blev det konkluderet, at PANDORAs aktiekurser er indirekte korreleret med udsving i guldpriserne. Der 

kunne derfor ikke besvares i hvor høj grad da det kræver et selvstændigt studie der er ud over rammerne for 

denne afhandlings side antal.  

  



79 
 

7. Sammenfatning af opgaven  

7.1. Hovedkonklusion 

Begrundet i den valgte værdiansættelsesmodel DCF-model krævedes der en mere omfattende 

fundamentalanalyse, som blev udarbejdet i kapitel 3, 4 og 5. Resultaterne fra den strategiske analyse blev 

opsamlet via en SWOT analyse, der kortlagde PANDORAs styrker, svagheder, muligheder og trusler. 

PANDORA er en stærk virksomhed med få svagheder, men disse svagheder har potentielt meget indflydelse 

på deres indtjening, og de skal være meget opmærksomme på at være innovative i deres produktdesign. 

Dette kræver at de er i tæt kontakt med deres forbrugere, hvilket de er meget opmærksomme på at være. 

De har nogle muligheder, hvor de ikke har dyrket potentialet tilstrækkeligt i nogle af deres produktkategorier 

på et smykkemarked, som forsætter med at vækste, men de udsættes for mange trusler i form af 

substituerende produkter, og den forøgede konkurrenceintensitet og globalisering af mindre designere. 

Herunder er der løbende risiko for, at deres indtjening bliver påvirket af guldpriserne, som de ikke kan 

pålægge forbrugeren, da de ligger i ”affordable luxury” segmentet, og de er generelt konjunkturfølsomme 

som virksomhed. PANDORA afdækker selvfølgelig deres risici så godt som muligt, men risiciene er der stadig.  

Resultaterne fra regnskabsanalysen kortlagde den historiske udvikling og hvilke finansielle værdidrivere, der 

er med til at skabe vækst. Deres rentabilitet forbedres hen over analyseperioden, hvilket skyldes flere tiltag 

begrundet i blandt andet, at de har lært af deres fejl. Det viste at PANDORA er en virksomhed der er i stand 

til tilpasse sig omstændighederne. De udvider i takt med at deres omsætning vokser, hvilket indikerer 

forsigtighed og nøje overvejelser i deres forudsætninger for hvor hurtigt de kan vokse. Da de blev 

sammenlignet med konkurrenterne var de i stand til at tjene mere pr. krone og få udnyttet deres aktiver 

mere. Deres driftsmæssige risiko blev vurderet til moderat til høj, og deres finansielle risiko blev vurderet til 

lav, hvilket skyldes deres kapitalstruktur, således at aktien bliver mindre ”farlig”. Det blev konkluderet, at de 

har forståelse for deres situation og kan klare dårlige tider, men da de stadig er i en konjunktur-påvirkelig 

virksomhed, vil investeringen i PANDORA aktier aldrig være risikofri.  

Budgetteringsfasen havde til formål at samle den strategiske analyse og regnskabsanalysen i et 

proformaregnskab som blev lagt til grund for værdiansættelsen. Ved anvendelsen af DCF-modellen blev der 

beregnet et værdiestimat på 801,88 DKK, hvilket lå lidt over børskursen pr 31/7-15 på 764 DKK og betød at 

investorerne har undervurderet aktien i forhold til denne analyse. Da terminalværdien kan have stor 

betydning for beregning af værdien, var det interessant at afprøve følsomheden af terminalværdien, under 

ændrede forudsætninger i modellen, for at se hvilke elementer i regnestykket der kan ændre værdiestimatet 

og bevirke, at den bliver over- eller undervurderet i forhold til børskursen. For at afprøve følsomheden af 

salgsvæksten og overskudsgraderne, blev budgetudsætningerne ændret ved et best- og worst-case scenarie, 
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og der blev nået frem til, at kursen kan ændre sig væsentligt. Derved er PANDORA rimeligt følsom, hvilket 

stemmer overens med konklusionerne fra den strategiske analyse og regnskabsanalysen.  

Værdiansættelsens resultater besvarer den første del af problemformuleringen om beregningen af et værdi 

estimat. For at besvare den sidste del af problemformuleringen om hvorvidt PANDORAs aktiepris er 

korreleret med guldpriserne, blev de historiske guldpriser og PANDORAs samt konkurrenters aktiepriser 

afbildet i en graf for at se hvorvidt de følges ad. Endvidere blev de makroøkonomiske effekter der påvirker 

PANDORA afbildet. Ud fra denne simple betragtning samt viden opnået fra de andre kapitler, blev det 

konkluderet, at PANDORAs aktiepris indirekte er korreleret med guldpriserne, og at det vil kræve et 

selvstændigt studie at få et fuldstændigt billede af denne korrelation og i hvor høj grad den er korreleret.  

7.2. Perspektivering 

Havde der været mere plads i opgaven kunne man have overvejet, at gå mere i dybden med den indirekte 

korrelation mellem guldpriserne og PANDORAs aktiekurs. Som beskrevet via de 3 scenarier foreligger der 

nogle betingelser som skal være tilstede for at PANDORAs aktiekurs bliver potentielt påvirket. Her kunne det 

være interessant at undersøge investors synspunkter på køb af aktier, og hvilke værdier der vægter højest og 

som ligger til grund for valg af investering i PANDORA? Er det omsætningsvæksten der er vigtigst? Er det 

overskudsgraderne? Er det kapitalstukturen og risikoen? Som det ene scenarie fremlægger, at opkøb af 

guldreserver har potentielt negativ effekt på PANDOARs aktiekurs. Kan PANDORA komme dette i forkøbet 

ved selv at opkøbe guld imens prisen er nede til de dårlige tider? I hvilket omfang vil den form for tiltag have 

en effekt på deres egen aktiekurs, og vil det bidrage til at PANDORA bliver en mindre risikabel investering?  

PANDORA har indarbejdet bærerdygtighed i deres forretningsmodel, som blev klargjort under afsnit 3.1. da 

de genanvender metaller fra produktionen for at undgå spild. Charms og charms armbåndene er mere end 

10 år gamle, og man kan forestille sig at kunder der har købt de helt oprindelige er vokset fra deres armbånd, 

så de bare ligger i en skuffe og ikke bliver brugt mere. IKEA arbejder foreløbigt mod at give deres møbler et 

andet, tredje og fjerde liv, ved at have genbrugspladser og reparationsstationer, så møblerne kan blive 

repareret i stedet for at kunderne bare smider møblerne ud, fordi de er så billige.177 Som virksomhed skaber 

IKEA muligheden for at forbrugerne kan bidrage til bærerdygtigheden i samarbejde med virksomheden og 

minimere spild. Kan PANDORA anvende IKEAs cirkulære forretningsmodel på deres produkter i samspil med 

kunderne? Kan PANDORA tage hånd om de gamle produkter og give dem et andet eller tredje liv? Hvis ja, 

hvordan kan PANDORA sikre, at de ikke kannibaliserer deres nuværende forretning med ”fashionbly fash 

fashion”.  
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Bilag 3.1. Forbrug fra asiatiske turister i Danmark 
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Bilag 3.2. E-mail bekræftelse PANDORA medarbejder (1/2)
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Bilag 3.2. Email bekræftelse PANDORA medarbejder (2/2) 
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Bilag 4.1. PANDORA koncern - Balance iht. Officielle årsrapporter (1/3) 

Aktiver 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Goodwill 2.080 1.904 1.922 1.928 1.905 1.208

Brand 1.053 1.053 1.053 1.053 1.052 1.047

Distributionsnetværk 268 300 331 336 366 396

Distributionsrettigheder 1.047 1.042 1.045 1.064 1.128 884

Andre immaterielle aktiver 411 318 136 95 39 0

Immaterielle aktiver 4.859 4.617 4.487 4.476 4.490 3.535

Grunde og bygninger 261 229 189 188 175 100

Anlæg og maskiner 372 247 218 217 167 87

Materielle aktiver under opførelse 78 21 65 24 32 18

Materielle aktiver 711 497 472 429 374 205

Udskudte skatteaktiv 407 276 190 209 107 77

Andre langfristede finansielle aktiver 99 48 26 34 28 21

Finansielle aktiver 506 324 216 243 135 98

Langfristede aktiver i alt 6.076 5.438 5.175 5.148 4.999 3.838

Varebeholdninger 1.684 1.490 1.318 1.609 1.272 433

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.110 895 940 900 834 622

Andre tilgodehavender 404 731 502 177 533 58

Finansielle instrumenter 99 0 0 0 0 0

Tilgodehavende skatter 52 35 138 41 97 41

Tilgodehavender 1.665 1.661 1.580 1.118 1.464 721

Likvide beholdninger 1.131 686 341 176 1.224 824

Kortfristede aktiver i alt 4.480 3.837 3.239 2.903 3.960 1.978

Aktiver i alt 10.556 9.275 8.414 8.051 8.959 5.816

Kontrol akt/pas 0 0 0 0 0 0

PANDORA koncern - Balance iht. officielle årsrapporter i mio DKK
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Bilag 4.1. PANDORA koncern - Balance iht. Officielle årsrapporter (2/3)  

Passiver 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Aktiekapital 128 130 130 130 130 1

Egne aktier -2.679 -738 -38 -38 -38 0

Overkus 1.229 1.248 1.248 1.248 1.248 0

Overført resultat 6.537 4.794 3.331 2.736 1.414 1.276

Foreslået udbytte 1.088 823 715 715 650 0

Reserver 729 205 0 0 0 0

Øvrige reserver 0 0 0 88 88 11

Reserve for valutakursregulering 0 0 703 768 521 164

Reserve for sikringstransaktioner 0 0 -51 -236 302

Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 197

Egenkapital i alt 7.032 6.462 6.038 5.411 4.315 1.649

Ansvarlig lån fra moderselskabet 0 0 0 0 0 1.363

Rentebærende gældsforpligtelser (langfristede) 0 0 151 375 0 1.340

Hensatte forpligtelser (Øvrige forpligtelser) 61 35 7 13 12 4

Udskudte skatteforpligtelser 430 471 552 552 606 559

Andre langfristede forpligtelser 0 3 2 2 18 0

Hensatte forpligtelser (Returvarer og garanti) 0 0 0 0 6 0

Hensatte forpligtelser (Earn-out, køb af minoritetsinteresser) 0 0 0 51 518 0

Langfristede forpligtelser 491 509 712 993 1.160 3.266

Ansvarlig lån fra moderselskabet 0 0 0 0 0 37

Hensatte forpligtelser (Returvarer og garanti) 670 458 416 225 69 38

Hensatte forpligtelser (Øvrige forpligtelser) 8 13 47 5 7 26

Finansielle instrumenter (kortfristede) 268 148 0 0 0 0

Leverandørergæld 804 539 219 288 245 106

Skyldig selskabsskatter 643 546 283 344 351 207

Anden gæld 630 551 692 775 486 252

Rentebærende gældsforpligtelser (kortfristede) 0 0 7 10 2.326 235

Lån og anden gæld (kortfristede) 10 49 0 0 0 0

Kortfristede forpligtelser 3.033 2.304 1.664 1.647 3.484 901

Forpligtelser i alt 3.524 2.813 2.376 2.640 4.644 4.167

Passiver i alt 10.556 9.275 8.414 8.051 8.959 5.816

PANDORA koncern - Balance iht. officielle årsrapporter i mio DKK
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Bilag 4.1. PANDORA koncern: Reformuleret balance (3/3) 

Årstal 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Driftsaktiver

Goodwill 2.080 1.904 1.922 1.928 1.905 1.208

Brand 1.053 1.053 1.053 1.053 1.052 1.047

Distributionsnetværk 268 300 331 336 366 396

Distributionsrettigheder 1.047 1.042 1.045 1.064 1.128 884

Andre immaterielle aktiver 411 318 136 95 39 0

Grunde og bygninger 261 229 189 188 175 100

Anlæg og maskiner 372 247 218 217 167 87

Materielle aktiver under opførelse 78 21 65 24 32 18

Udskudte skatteaktiv 407 276 190 209 107 77

Anlægskapital (langfristede) 5.977 5.390 5.149 5.114 4.971 3.817

Varebeholdninger 1.684 1.490 1.318 1.609 1.272 433

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.110 895 940 900 834 622

Andre tilgodehavender 404 731 502 177 533 58

Tilgodehavende skatter 52 35 138 41 97 41

Arbejdskapital (kortfristede) 3.250 3.151 2.898 2.727 2.736 1.154

Driftsaktiver i alt (DA) 9.227 8.541 8.047 7.841 7.707 4.971

Driftsforpligtelser

Hensatte forpligtelser (Øvrige forpligtelser) 69 48 54 18 19 30

Hensatte forpligtelser (Returvarer og garanti) 670 458 416 225 75 38

Udskudte skatteforpligtelser 430 471 552 552 606 559

Andre langfristede forpligtelser 0 3 2 2 18 0

Hensatte forpligtelser (Earn-out, køb af minoritetsinteresser) 0 0 0 51 518 0

Langfristede driftsforpligtelser 1.169 980 1.024 848 1.236 627

Leverandørergæld 804 539 219 288 245 106

Skyldig selskabsskatter 643 546 283 344 351 207

Anden gæld 630 551 692 775 486 252

Kortfristede driftsforpligtelser 2.077 1.636 1.194 1.407 1.082 565

Driftforplgitelser i alt (DF) 3.246 2.616 2.218 2.255 2.318 1.192

Nettodriftsaktiver (NDA) 5.981 5.925 5.829 5.586 5.389 3.779

Finansielle aktiver (FA)

Likvide beholdninger 1.131 686 341 176 1.224 824

Andre langfristede finansielle aktiver 99 48 26 34 28 21

Finansielle instrumenter 99 0 0 0 0 0

Finansielle aktiver (FA) i alt 1.329 734 367 210 1.252 845

Finansielle forpligtelser (FF)

Ansvarlig lån fra moderselskabet 0 0 0 0 0 1.400

Rentebærende gældsforpligtelser (langfristede) 0 0 151 375 0 1.340

Rentebærende gældsforpligtelser (kortfristede) 0 0 7 10 2.326 235

Finansielle instrumenter (kortfristede) 268 148 0 0 0 0

Lån og anden gæld (kortfristede) 10 49 0 0 0 0

Finansielle forpligtelser (FF) i alt 278 197 158 385 2.326 2.975

Netto finansielle forpligtelser (NFF) -1.051 -537 -209 175 1.074 2.130

Grandtotal 7.032 6.462 6.038 5.411 4.315 1.649

Reformuleret egenkapital pr. 31.12. 7.032 6.462 6.038 5.411 4.315 1.649

Kontrol 0 0 0 0 0 0

PANDORA koncern - Reformuleret balance i mio DKK
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Bilag 4.2. Tiffany koncern: Balance iht. Officielle årsrapporter (1/3) 

31-01-15 31-01-14 31-01-13 31-01-12 31-01-11 31-01-10

Aktiver 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

Grunde og bygninger 899.507 855.095 818.838 767.174 665.588 685.101

Andre aktiver 346.260 390.478 354.038 230.987 182.634 173.768

Materielle aktiver 1.245.767 1.245.573 1.172.876 998.161 848.222 858.869

Udskudte skatteaktiv 323.449 278.390 306.385 271.156 202.902 183.825

Finansielle aktiver 323.449 278.390 306.385 271.156 202.902 183.825

Langfristede aktiver i alt 1.569.216 1.523.963 1.479.261 1.269.317 1.051.124 1.042.694

Varebeholdninger 2.362.112 2.326.580 2.234.334 2.073.212 1.625.302 1.427.855

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 195.168 188.814 173.998 184.085 185.969 158.706

Andre tilgodehavender 220.037 244.947 157.548 115.300 149.857 66.752

Udskudte skatteaktiv 102.613 101.012 79.508 83.124 41.826 6.651

Tilgodehavender 2.879.930 2.861.353 2.645.388 2.455.721 2.002.954 1.659.964

Likvide beholdninger 729.957 345.778 504.838 433.954 681.591 785.702

Andre kortfristede investeringer 1.500 21.257 1.363 0 0 0

Kortfristede aktiver i alt 3.611.387 3.228.388 3.151.589 2.889.675 2.684.545 2.445.666

Aktiver i alt 5.180.603 4.752.351 4.630.850 4.158.992 3.735.669 3.488.360

Kontrol akt/pas 0 0 0 0 0 0

Tiffany & co - Balance iht. officielle årsrapporter i '000 USD
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Bilag 4.2. Tiffany koncern: Balance iht. Officielle årsrapporter (2/3) 

31-01-15 31-01-14 31-01-13 31-01-12 31-01-11 31-01-10

Passiver 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

Preferred Stock $0.001 par value authorized 240,000 shares, 

issued and outstanding 126,964 and 126,326: 0 0 0 0 1.269 1.263

0 0 1.269 1.267 0 0

Preferred Stock $0.001 par value authorized 240,000 shares, 

issued and outstanding 129,326 and 128,312: 1.293 1.283 0 0 0 0

Additional paid in capital 1.173.625 1.095.304 1.019.997 970.215 863.967 764.132

Retained earnings 1.950.603 1.682.398 1.671.341 1.462.553 1.324.804 1.151.109

Accumulated other comprehensive loss, net of tax -290.462 -58.548 -93.875 -85.130 -12.565 -33.265

Non controlling interests 15.612 13.531 12.586 0 0 0

Egenkapital i alt 2.850.671 2.733.968 2.611.318 2.348.905 2.177.475 1.883.239

Rentebærende gældsforpligtelser (langfristede) 882.535 751.154 765.238 538.352 588.494 519.592

Pensionsforpligtelser 524.218 268.112 361.246 338.564 217.435 219.276

Deferred gains on sale-leasebacks 64.471 81.865 96.724 119.692 124.980 128.649

Andre langfristede forpligtelser 200.675 220.512 209.732 186.802 147.372 137.331

Langfristede forpligtelser 1.671.899 1.321.643 1.432.940 1.183.410 1.078.281 1.004.848

Leverandørergæld 318.023 342.090 295.424 328.962 258.611 231.913

Anden gæld 66.138 70.309 66.647 62.943 65.865 66.390

Skyldig skatter 39.859 31.976 30.487 60.977 55.691 67.513

Rentebærende gældsforpligtelser (kortfristede) 234.013 252.365 194.034 173.795 99.746 234.457

Kortfristede forpligtelser 658.033 696.740 586.592 626.677 479.913 600.273

Forpligtelser i alt 2.329.932 2.018.383 2.019.532 1.810.087 1.558.194 1.605.121

Passiver i alt 5.180.603 4.752.351 4.630.850 4.158.992 3.735.669 3.488.360

Tiffany & co - Balance iht. officielle årsrapporter i '000 USD

Preferred Stock $0.001 par value authorized 240,000 shares, 

issued and outstanding 126,934 and 126,676:
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Bilag 4.2. Tiffany koncern: Reformuleret balance (3/3) 

31-01-15 31-01-14 31-01-13 31-01-12 31-01-11 31-01-10

Årstal 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2010/2009

Driftsaktiver

Grunde og bygninger 899.507 855.095 818.838 767.174 665.588 685.101

Andre aktiver 346.260 390.478 354.038 230.987 182.634 173.768

Udskudte skatteaktiv 323.449 278.390 306.385 271.156 202.902 183.825

Anlægskapital (langfristede) 1.569.216 1.523.963 1.479.261 1.269.317 1.051.124 1.042.694

Varebeholdninger 2.362.112 2.326.580 2.234.334 2.073.212 1.625.302 1.427.855

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 195.168 188.814 173.998 184.085 185.969 158.706

Andre tilgodehavender 220.037 244.947 157.548 115.300 149.857 66.752

Udskudte skatteaktiv 102.613 101.012 79.508 83.124 41.826 6.651

Arbejdskapital (kortfristede) 2.879.930 2.861.353 2.645.388 2.455.721 2.002.954 1.659.964

Driftsaktiver i alt (DA) 4.449.146 4.385.316 4.124.649 3.725.038 3.054.078 2.702.658

Driftsforpligtelser

Pensionsforpligtelser 524.218 268.112 361.246 338.564 217.435 219.276

Deferred gains on sale-leasebacks 64.471 81.865 96.724 119.692 124.980 128.649

Andre langfristede forpligtelser 200.675 220.512 209.732 186.802 147.372 137.331

Langfristede driftsforpligtelser 789.364 570.489 667.702 645.058 489.787 485.256

Leverandørergæld 318.023 342.090 295.424 328.962 258.611 231.913

Skyldig skatter 39.859 31.976 30.487 60.977 55.691 67.513

Anden gæld 66.138 70.309 66.647 62.943 65.865 66.390

Kortfristede driftsforpligtelser 424.020 444.375 392.558 452.882 380.167 365.816

Driftforplgitelser i alt (DF) 1.213.384 1.014.864 1.060.260 1.097.940 869.954 851.072

Nettodriftsaktiver (NDA) 3.235.762 3.370.452 3.064.389 2.627.098 2.184.124 1.851.586

Finansielle aktiver (FA)

Likvide beholdninger 729.957 345.778 504.838 433.954 681.591 785.702

Andre kortfristede investeringer 1.500 21.257 1.363 0 0 0

Finansielle aktiver (FA) i alt 731.457 367.035 506.201 433.954 681.591 785.702

Finansielle forpligtelser (FF)

Rentebærende gældsforpligtelser (langfristede) 882.535 751.154 765.238 538.352 588.494 519.592

Rentebærende gældsforpligtelser (kortfristede) 234.013 252.365 194.034 173.795 99.746 234.457

Finansielle forpligtelser (FF) i alt 1.116.548 1.003.519 959.272 712.147 688.240 754.049

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 385.091 636.484 453.071 278.193 6.649 -31.653

Grandtotal 2.850.671 2.733.968 2.611.318 2.348.905 2.177.475 1.883.239

Reformuleret egenkapital pr. 31.12. 2.850.671 2.733.968 2.611.318 2.348.905 2.177.475 1.883.239

Kontrol 0 0 0 0 0 0

Tiffany & co - Reformuleret balance i '000 USD
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Bilag 4.3. Richemont koncern: Balance iht. Officielle årsrapporter (1/3) 

31/03-15 31/03-14 31/03-13 31/03-12 31/03-11 31-03-2010

Aktiver 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

Goodwill 320 562 561 479 441 164

Andre immaterielle aktiver 461 403 391 316 314 225

Immaterielle aktiver 781 965 952 795 755 389

Grunde og bygninger (investeringer) 70 345 367 64 0 0

Bygninger, anlæg og maskiner 2.446 1.966 1.787 1.529 1.267 1.160

Materielle aktiver 2.516 2.311 2.154 1.593 1.267 1.160

Udskudte skatteaktiv 701 479 441 461 355 315

Andre langfristede finansielle aktiver 398 315 327 255 219 211

Finansielle aktiver til dagsværdi 11 9 59 69 70 88

Kapitalinteresser/andel (datter+associerede) 115 13 11 10 8 0

Finansielle aktiver 1.225 816 838 795 652 614

Langfristede aktiver i alt 4.522 4.092 3.944 3.183 2.674 2.163

Varebeholdninger 5.438 4.455 4.326 3.669 2.789 2.260

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.071 933 922 741 591 626

Andre tilgodehavender 140 101 100 116 119 84

Finansielle instrumenter 41 109 50 27 148 13

Finansielle aktiver til dagsværdi 2.858 2.839 2.712 2.400 2.154 1.339

Aktiver til salg (disposals held for sale) 726 0 0 0 0 0

Tilgodehavender 4.836 3.982 3.784 3.284 3.012 2.062

Likvide beholdninger 5.654 3.389 2.443 1.634 1.222 1.258

Kortfristede aktiver i alt 15.928 11.826 10.553 8.587 7.023 5.580

Aktiver i alt 20.450 15.918 14.497 11.770 9.697 7.743

Kontrol akt/pas 0 0 0 0 0 0

Richemont - Balance iht. officielle årsrapporter i mio EUR
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Bilag 4.3. Richemont koncern: Balance iht. Officielle årsrapporter (2/3) 

31/03-15 31/03-14 31/03-13 31/03-12 31/03-11 31-03-2010

Passiver 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

Aktiekapital 334 334 334 334 334 334

Egne aktier (reserver) -364 -326 -556 -515 -325 -248

Overført resultat 10.854 10.309 8.826 7.071 5.756 4.956

Reserve for valutakursregulering 3.306 1.338 1.324 1.410 892 423

Reserve for sikringstransaktioner/aktieoptioner 291 309 288 255 305 194

Non-controlling interests (minoritetsinteresser) -1 -6 -1 9 12 2

Egenkapital i alt 14.420 11.958 10.215 8.564 6.974 5.661

Rentebærende gældsforpligtelser (langfristede) 405 318 345 22 120 340

Udskudte skatteforpligtelser 71 60 39 24 35 27

Pension og medarbejder forpligtelser 237 86 99 110 65 39

Hensatte forpligtelser 96 191 176 158 137 54

Andre langfristede forpligtelser 133 192 167 167 152 17

Langfristede forpligtelser 942 847 826 481 509 477

Hensatte forpligtelser 277 168 172 163 126 105

Forpligtelser vedr. aktiver til salg (disposal group held for sale) 213 0 0 0 0 0

Finansielle instrumenter (kortfristede) 160 5 83 124 36 79

Leverandørergæld og anden gæld 1.514 1.325 1.324 1.309 1.120 816

Skyldig selskabsskatter 236 364 282 299 260 230

Rentebærende gældsforpligtelser (kortfristede) 186 76 142 66 102 57

Bank overtræk 2.502 1.175 1.453 764 570 318

Kortfristede forpligtelser 5.088 3.113 3.456 2.725 2.214 1.605

Forpligtelser i alt 6.030 3.960 4.282 3.206 2.723 2.082

Passiver i alt 20.450 15.918 14.497 11.770 9.697 7.743

Richemont - Balance iht. officielle årsrapporter i mio EUR
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Bilag 4.3. Richemont koncern: Reformuleret balance (3/3) 

31/03-15 31/03-14 31/03-13 31/03-12 31/03-11 31/03-10

Årstal 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

Driftsaktiver

Goodwill 320 562 561 479 441 164

Andre immaterielle aktiver 461 403 391 316 314 225

Grunde og bygninger (investeringer) 70 345 367 64 0 0

Bygninger, anlæg og maskiner 2.446 1.966 1.787 1.529 1.267 1.160

Udskudte skatteaktiv 701 479 441 461 355 315

Anlægskapital (langfristede) 3.998 3.755 3.547 2.849 2.377 1.864

Varebeholdninger 5.438 4.455 4.326 3.669 2.789 2.260

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.071 933 922 741 591 626

Andre tilgodehavender 140 101 100 116 119 84

Aktiver til salg (disposals held for sale) 726 0 0 0 0 0

Arbejdskapital (kortfristede) 7.375 5.489 5.348 4.526 3.499 2.970

Driftsaktiver i alt (DA) 11.373 9.244 8.895 7.375 5.876 4.834

Driftsforpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser 71 60 39 24 35 27

Pension og medarbejder forpligtelser 237 86 99 110 65 39

Hensatte forpligtelser 96 191 176 158 137 54

Andre langfristede forpligtelser 133 192 167 167 152 17

Langfristede driftsforpligtelser 537 529 481 459 389 137

Hensatte forpligtelser 277 168 172 163 126 105

Forpligtelser vedr. aktiver til salg (disposal group held for sale) 213 0 0 0 0 0

Leverandørergæld og anden gæld 1.514 1.325 1.324 1.309 1.120 816

Skyldig selskabsskatter 236 364 282 299 260 230

Kortfristede driftsforpligtelser 2.240 1.857 1.778 1.771 1.506 1.151

Driftforplgitelser i alt (DF) 2.777 2.386 2.259 2.230 1.895 1.288

Nettodriftsaktiver (NDA) 8.596 6.858 6.636 5.145 3.981 3.546

Finansielle aktiver (FA)

Andre langfristede finansielle aktiver 398 315 327 255 219 211

Finansielle aktiver til dagsværdi 11 9 59 69 70 88

Kapitalinteresser/andel (datter+associerede) 115 13 11 10 8 0

Finansielle instrumenter 41 109 50 27 148 13

Finansielle aktiver til dagsværdi 2.858 2.839 2.712 2.400 2.154 1.339

Likvide beholdninger 5.654 3.389 2.443 1.634 1.222 1.258

Finansielle aktiver (FA) i alt 9.077 6.674 5.602 4.395 3.821 2.909

Finansielle forpligtelser (FF)

Rentebærende gældsforpligtelser (langfristede) 405 318 345 22 120 340

Finansielle instrumenter (kortfristede) 160 5 83 124 36 79

Rentebærende gældsforpligtelser (kortfristede) 186 76 142 66 102 57

Bank overtræk 2.502 1.175 1.453 764 570 318

Finansielle forpligtelser (FF) i alt 3.253 1.574 2.023 976 828 794

Netto finansielle forpligtelser (NFF) -5.824 -5.100 -3.579 -3.419 -2.993 -2.115

Grandtotal 14.420 11.958 10.215 8.564 6.974 5.661

Reformuleret egenkapital pr. 31.12. 14.420 11.958 10.215 8.564 6.974 5.661

Afvigelse 0 0 0 0 0 0

Richemont - Reformuleret balance i mio EUR
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Bilag 4.4. PANDORA koncern: Reformuleret egenkapital   

Årstal 2014 2013 2012 2011 2010

Egenkapital saldo pr. 1.1 (primo) 6.462           6.038           5.411           4.315           1.649           

Transaktioner med ejerne
Aktiebaseret vederlæggelse 170               64                 20                 -                6                    
Kapitalforhøjelse -                -                -                -                800               
Kapitalforhøjelse, børsintroduktion -                -                -                -                576               
Udbetalt udbytte -820             -713             -715             -650             -1.000          
Kapitaltilførsel -                -                -                -                74                 
Minoritetsinteresse opstået ved virksomhedssammenslutning -                -                -                -                820               
Minoritetsaktionær med put-option.. -                -                -                -                -410             
Genmåling af put-option -                -                -                -                -39                
Udbytte udbetalt til min. Interesser -                -                -                -                -53                

Køb af min. Interesser -                -                -                -                -643             

Køb af egne aktier -2.402          -700             -                -                -40                

Netto dividende -3.052          -1.349          -695             -650             91                 

Totalindkomst

Årets resultat 3.098           2.220           1.202           2.037           1.871           

Skat af anden totalindkomst 5                    6                    -18                13                 3                    

Kursdiff. Ved omregning af udl. dattervirksomheder 537               -355             -65                247               402               

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -18                -98                203               -551             299               

 

Årets totalindkomst 3.622           1.773           1.322           1.746           2.575           

Egenkapital saldo reformuleret ultimo 7.032           6.462           6.038           5.411           4.315           

Kontrol 0 0 0 0 0

PANDORA koncern - Reformuleret egenkapital mio. DKK 
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Bilag 4.5. Tiffany koncern: Reformuleret egenkapital  

31-01-15 31-01-14 31-01-13 31-01-12 31-01-11

Årstal 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

Egenkapital saldo pr. 1.1 (primo) 2.733.968   2.611.318   2.348.905   2.177.475   1.883.239   

Transaktioner med ejerne

Excercise of stock options and vesting on RSU 36.908         27.895         13.012         65.566         65.683         

Tax effect of excersice of stock options and vesting on RSU 14.066         14.922         11.730         20.944         9.811           

Share-based compensation expense 26.738         32.504         27.224         30.753         25.815         

Inssurance of common stock under employee etc. 3.925           -                3.150           4.500           5.000           

Purchase and retirement of common stock -27.028       -                -54.107       -174.118     -80.786       

Cash dividends on common stock -191.171     -170.312     -158.594     -142.840     -120.390     

Non controlling interests 1.000           945               12.586         -                -                

Netto dividende -135.562     -94.046       -144.999     -195.195     -94.867       

Totalindkomst

Årets totalindkomst 484.179       181.369       416.157       439.190       368.403       

Deffered hedging gain, net of tax -                -                -                -7.537          1.415           

Unrealized gain on marketable securities net of tax -                -                -                -12                2.041           

Foreign currency translation adjustment, net of tax -                -                -                7.794           24.903         

Net unrealized loss on benefit plans, net of tax. -                -                -                -72.810       -7.659          

Other comprehensive loss, net of tax -231.914     35.327         -8.745          -                -                

Totalindkomst 252.265       216.696       407.412       366.625       389.103       

Egenkapital saldo reformuleret ultimo 2.850.671   2.733.968   2.611.318   2.348.905   2.177.475   

Tiffany & co - Reformuleret egenkapital i '000 USD

 

Bilag 4.5. Richemont koncern: Reformuleret egenkapital  

31/03-15 31/03-14 31/03-13 31/03-12 31/03-11

Årstal 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

Egenkapital primo 11.958         10.215         8.564           6.974           5.661           

Transaktioner med ejerne

Net changes in treasury shares -65                91                 -51                -181             -77                

Tax on share option plan -40                1                    10                 -5                  24                 

Dividends paid -650             -452             -252             -204             -141             

Non controlling interests -                -                -                -                -129             

Acquisition of non-controlling interest -                -                -3                  -                -                

Employee Share option plan 22                 20                 22                 24                 30                 

Netto dividende -733             -340             -274             -366             -293             

Totalindkomst

Anden totalindkomst 1.861           16                 -80                416               527               

Årets totalindkomst 1.334           2.067           2.005           1.540           1.079           

Totalindkomst 3.195           2.083           1.925           1.956           1.606           

Egenkapital saldo reformuleret ultimo 14.420         11.958         10.215         8.564           6.974           

Richemont - Reformuleret egenkapital mio. EUR
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Bilag 4.6. PANDORA koncern: Reformuleret resultatopgørelse  

Årstal 2014 2013 2012 2011 2010

Rapporteret omsætning 11.942 9.010 6.652 6.658 6.666

Regulering på hensættelse til tab på debitorer 10 -1 -7 -10 -10

Core nettoomsætning 11.952 9.009 6.645 6.648 6.656

Produktionsomkostninger -3.470 -2.970 -2.202 -1.780 -1.931

Bruttoresultat 8.482 6.039 4.443 4.868 4.725

Administrationsomkostninger -1.180 -844 -806 -699 -550

Salgs, dristributions- og markedsføringsomkostninger -3.008 -2.314 -1.982 -1.890 -1.494

Core DO fra salg (EBITDA) 4.294 2.881 1.655 2.279 2.681

Afskrivninger materielle anlægsaktiver -122 -100 -93 -63 -47

Afskrivninger imaterielle anlægsaktiver -100 -100 -87 -158 -218

Core DO fra salg, før skat (EBIT) 4.072 2.681 1.475 2.058 2.416

Justeret skat af core DO fra salg (EBIT) -823 -507 -269 -209 -386

Core DO fra salg, efter skat (NOPAT) 3.249 2.174 1.206 1.849 2.030

Usædvanlig driftsposter

Regulering af hensættelse af CWE-earn out aftale 0 0 51 511 0

Skattefordel på hensættelse af CWE-earn out aftale 0 0 -13 -128 0

Usædvanlig driftsposter, efter skat 0 0 38 383 0

Kursdifferencer ved omregning af udenlandske dat. (dirty surplus) 537 -355 -65 247 402

Værdiregulering af sikringsinstrumenter (dirty surplus) -18 -98 203 -551 299

Skat af anden indkomst 5 6 -18 13 3

Totalindkomst fra driften (DO) 3.773 1.727 1.364 1.941 2.734

Renteindtægter, banker 1 2 2 2 2

Skattefordel på core netto finansielle indtægter -0 -1 -1 -1 -1

Core netto finansielle indtægter efter skat 1 2 2 2 2

Usædvanlige finansielle indtægter 13 165 79 147 52

Usædvanlige finansielle omkostninger -214 -106 -128 -349 -218

Usædvanlige netto finansielle omkostninger før skat -201 59 -49 -202 -166

Skattefordel på udsædvanlige netto finansielle omkostninger 49 -15 5 5 5

Usædvanlige netto finansielle omkostninger efter skat -152 44 -44 -197 -161

Totalindkomst 3.622 1.773 1.322 1.746 2.575

Totalindkomst jf. PANDORAs årsrapporter 3.622 1.773 1.322 1.746 2.575

Kontrol -                -                -                -                -                

Totalindkomst fordelt til minoritetsaktionærer 0 0 0 0 56

Totalindkomst fordelt til aktionærer 3.622 1.773 1.322 1.746 2.519

PANDORA koncern - Reformuleret resultatopgørelse i mio. DKK
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Bilag 4.7 PANDORA koncern: Opgørelse af finansielle poster   

2014 2013 2012 2011 2010

Opgørelse af core netto finansielle indtægter

Renteindtægter, banker 1 2 2 2 2

Opgørelse af usædvanelig finansielle poster

Usædvanlige finansielle indtægter

Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter 0 9 0 127 37

Valutakursgevinst 7 154 77 18 0

Renteindtægter, lån og tilgodehavender 6 2 2 2 9

Øvrige 0 0 0 0 6

Usædvanlige finansielle indtægter i alt 13 165 79 147 52

Usædvanlige finansielle omkostninger

Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter 50 0 0 0 0

Renter, sikringsinstrumenter 0 0 9 0 21

Valutakurstab 89 54 72 211 34

Renteomkostning, ansvarligt lån 0 0 0 0 25

Renteomkostning, CWE earn-out hensættelse 0 0 0 44 15

Renteomkostning, lån og anden gæld 4 5 25 45 89

Andre finansielle omkostninger 71 47 22 49 34

Usædvanlige finansielle omkostninger i alt 214 106 128 349 218

Netto finansielle poster -200 61 -47 -200 -164

Netto finansielle poster jf. årsrapport -200 61 4 311 -164

Kontrol 0 0 -51 -511 0

PANDORA koncern - Opgørelse af finansielle poster
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Bilag 4.8. PANDORA koncern: Skatteregnskab 

2014 2013 2012 2011 2010

Skatteprocent 24,5% 25% 25% 25% 25%

Fordeling af skattefordel 

Skat af årets resultat jf. årsrapporter -774 -522 -277 -332 -381

Skattefordel på hensættelse til CWE earn-out aftale 0 0 13 128 0

Skattefordel på core netto finansielle indtægter 0                    1                    1                    1                    1                    

Skattefordel på usædvanlige finansielle poster* -49                15                 -5                  -5                  -5                  

Justeret skat på core DO fra salg (EBIT) -823 -507 -269 -209 -386

*Poster der berøres af rentefradragsbegrænsning på 21,3 mio. 2014 2013 2012 2011 2010

Renteindtægter, banker 1 2 2 2 2

Renteindtægter, lån og tilgodehavender 6 2 2 2 9

Renteindtægter i alt, der berøres af rentefr.begr. 7 4 4 4 11

Renter, sikringsinstrumenter 0 0 9 0 21

Renteomkostning, ansvarligt lån 0 0 0 0 25

Renteomkostning, CWE earn-out hensættelse 0 0 0 44 15

Renteomkostning, lån og anden gæld 4 5 25 45 89

Renteomkostninger i alt, der berøres af rentefr.begr. 4 5 34 89 150

Netto finansielle poster 3 -1 -30 -85 -139

Rentefradragsbegrænsning på netto finansielle poster? nej nej ja ja ja

PANDORA koncern - Skatteregnskab
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Bilag 4.9. Tiffany koncern: Reformuleret resultatopgørelse 

31-01-15 31-01-14 31-01-13 31-01-12 31-01-11

Årstal 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

Core nettoomsætning 4.249.913 4.031.130 3.794.249 3.642.937 3.085.290

Produktionsomkostninger -1.712.738 -1.690.687 -1.630.965 -1.491.783 -1.263.012

Bruttoresultat 2.537.175 2.340.443 2.163.284 2.151.154 1.822.278

Salgs, dristributions, admin- og markedsføringsomkostninger -1.442.432 -1.384.727 -1.291.606 -1.285.818 -1.069.424

Core DO fra salg (EBITDA) 1.094.743 955.716 871.678 865.336 752.854

Afskrivninger -203.314 -171.176 -174.461 -156.910 -158.073

Core DO fra salg, før skat (EBIT) 891.429 784.540 697.217 708.426 594.781

Justeret skat af årets resultat -307.220 -258.883 -246.193 -240.977 -195.602

Core DO fra salg, efter skat (NOPAT) 584.209 525.657 451.024 467.449 399.179

Core andre driftsindtægter 2.790 13.191 5.428 5.099 6.988

Skattefordel på core andre driftsoverskudsposter -977 -4.617 -1.900 -1.785 -2.446

Core andet driftsoverskud 1.814 8.574 3.528 3.314 4.542

Core driftsoverskud 586.022 534.231 454.552 470.763 403.721

Usædvanlige driftsposter 

Voldgiftskendelsesudgift 0 -480.211 0 0 0

Tab ved annulering af debt -93.779 0 0 0 0

Skattefordel på udsædvanelig driftsposter 32.823 168.074 0 0 0

Dirty surplus poster, efter skat

Deffered hedging gain, net of tax 0 0 0 -7.537 1.415

Unrealized gain on marketable securities net of tax 0 0 0 -12 2.041

Foreign currency translation adjustment, net of tax 0 0 0 7.794 24.903

Net unrealized loss on benefit plans, net of tax. 0 0 0 -72.810 -7.659

Other comprehensive loss, net of tax -231.914 35.327 -8.745 0 0

Totalindkomst fra driften (DO) 293.152 257.421 445.807 398.198 424.421

Core netto finansielle udgifter før skat -62.903 -62.654 -59.069 -48.574 -54.335

Skattefordel på netto finansielle udgifter 22.016 21.929 20.674 17.001 19.017

Core netto finansielle udgifter efter skat -40.887 -40.725 -38.395 -31.573 -35.318

Totalindkomst 252.265 216.696 407.412 366.625 389.103

Totalindkomst jf. REF EK Tiffany & co 252.265 216.696 407.412 366.625 389.103

Kontrol -                   -                   -                   -                   -                   

Totalindkomst fordelt til minoritetsaktionærer 0 0 0 0 0

Totalindkomst fordelt til aktionærer 252.265 216.696 407.412 366.625 389.103

2014 2013 2012 2011 2010

Skatteprocent 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Skat af årets resultat jf. årsrapporter -253.358 -73.497 -227.419 -225.761 -179.031

Skattefordel (skatteskjold) på core andre driftsoverskudsposter 977                   4.617               1.900               1.785               2.446               

Skattefordel (skatteskjold) på udsædvanelig driftsposter -32.823           -168.074         -                   -                   -                   

Skattefordel (skatteskjold) på netto finansielle udgifter -22.016           -21.929           -20.674           -17.001           -19.017           

Skat på core driftsoverskud fra salg (EBIT) -307.220 -258.883 -246.193 -240.977 -195.602

Effektiv skatteprocent af EBIT (skat på EBIT/EBIT) -34% -33% -35% -34% -33%

Tiffany & co - Reformuleret resultatopgørelse i '000 USD

Tiffany & co koncern - Skatteregnskab
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Bilag 4.10. Richemont koncern: Reformuleret resultatopgørelse 

31/03-15 31/03-14 31/03-13 31/03-12 31/03-11

Årstal 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

Core nettoomsætning 10.410 10.023 10.150 8.868 6.892

Produktionsomkostninger -3.534 -3.532 -3.631 -3.217 -2.498

Bruttoresultat 6.876 6.491 6.519 5.651 4.394

Salgs- og dristributionsomkostninger -2.554 -2.309 -2.265 -1.961 -1.654

Kommunikationsomkostninger -1.010 -927 -939 -854 -699

Administrationsomkostninger -479 -488 -581 -498 -445

Core DO fra salg (EBITDA) 2.833 2.767 2.734 2.338 1.596

Afskrivninger materielle anlægsaktiver -395 -339 -295 -247 -211

Core DO fra salg, før skat (EBIT) 2.438 2.428 2.439 2.091 1.385

Justeret skat af årets resultat -527 -406 -380 -306 -214

Core DO fra salg, efter skat (NOPAT) 1.911 2.022 2.059 1.785 1.171

Core andre driftsindtægter -2 -1 -13 -43 -30

Indtægter fra kapitalandele (equity accounted) -12 -5 -4 -9 101

Skattefordel på core andre driftsoverskudsposter 3 1 3 8 -12

Core andet driftsoverskud -11 -5 -14 -44 59

Core driftsoverskud 1.900 2.017 2.045 1.741 1.230

Usædvanlige driftsposter 

Gevinst på afgang af investerings ejendom 234 0 0 0 0

Tab for året på ikke-fortsættende operations -2 -12 0 0 0

Skattefordel på udsædvanelig driftsposter -50 2 0 0 0

Dirty surplus poster, efter skat

Cash flow hedges, after tax 0 0 0 -69 57

Defined benefit plan actuarial (losses/gains),  after tax -110 2 5 -34 0

Currency translation adjustments 1.971 14 -85 519 470

Totalindkomst fra driften (DO) 3.943 2.023 1.965 2.157 1.757

Core finansielle indtægter 19 16 17 31 17

Core finansielle udgifter -47 -46 -38 -30 -27

Core netto finansielle poster før skat -28 -30 -21 1 -10

Skattefordel på core netto finansielle poster 6 5 3 -0 2

Core netto finansielle poster efter skat -22 -25 -18 1 -8

Core usædvanlige finansielle indtægter 0 229 94 48 94

Core usædvanlige finansielle omkostninger -925 -127 -120 -284 -265

Netto core usædvanlige finansielle poster før skat -925 102 -26 -236 -171

Skattefordel på netto usædvanelig finansielle poster 199 -17 4 34 29

Core netto usædvanelig finansielle poster efter skat -726 85 -22 -202 -142

Totalindkomst 3.195 2.083 1.925 1.956 1.606

Totalindkomst jf. RICHEMONTs årsrapporter 3.195 2.083 1.925 1.956 1.606

Kontrol -                     -                  -                   -                  -                

Totalindkomst fordelt til minoritetsaktionærer 3 -5 -8 -3 -10

Totalindkomst fordelt til aktionærer 3.192 2.088 1.933 1.959 1.616

2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

Skatteprocent 21,5% 16,5% 15,6% 14,6% 16,7%

Skat af årets resultat jf. årsrapporter -369 -415 -370 -264 -196

Skattefordel (skatteskjold) på core andet driftsoverskudsposter -3 -1 -3 -8 12

Skattefordel (skatteskjold) på usædvanlige driftsposter 50 -2 0 0 0

Skattefordel (skatteskjold) på core finansielle poster -6 -5 -3 0 -2

Skattefordel (skatteskjold) på usædvanlige finansielle poster -199 17 -4 -34 -29

Skat på core driftsoverskud fra salg (EBIT) -527 -406 -380 -306 -214

Effektiv skatteprocent af EBIT (skat på EBIT/EBIT) -21,6% -16,7% -15,6% -14,6% -15,5%

Richemont - Reformuleret resultatopgørelse i mio. EUR

Richemont koncern - Skatteregnskab
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Bilag 4.11. Oversigt over nøgletalsformler 

 

Niveau 1:  
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Bilag 4.12. Niveau 1 Nøgletal for Tiffany koncern og Richemont koncern 

Niveau 1 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

ROE 9% 8% 16% 16% 19%

ROIC 18% 16% 16% 19% 20%

Finansiel gearing

ROIC 18% 16% 16% 19% 20%

FGEAR 18% 20% 15% 6% -1%

r 8% 7% 11% 22% -282%

SPREAD 10% 9% 5% -3% 302%

Nøgletal Tiffany & co koncern 

   

Niveau 1 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

ROE 24% 19% 21% 25% 25%

ROIC 25% 30% 35% 39% 31%

Finansiel gearing

ROIC 25% 30% 35% 39% 31%

FGEAR -41% -39% -37% -41% -40%

r -13% 2% -1% -6% -6%

SPREAD 38% 28% 36% 45% 37%

Nøgletal Richemont koncern
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Bilag 4.13. Niveau 3 Nøgletal for Tiffany koncern (1/2) 

Niveau 3 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

OG drivere

Bruttoavance 60% 58% 57% 59% 59%

Salg, distrib, admin, markedsførings omk. -34% -34% -34% -35% -35%

Afskrivninger -5% -4% -5% -4% -5%

OG fra salg (før skat) 21% 19% 18% 19% 19%

Skatteomkostning -7% -6% -6% -7% -6%

OG fra salg (efter skat) 14% 13% 12% 13% 13%

OG andre poster (efter skat) 0% 0% 0% 0% 0%

OG 14% 13% 12% 13% 13%

AOH drivere (inverse)

Netto driftsaktiver / netto oms. 0,76                  0,84                  0,81                  0,72                  0,71                  

Varebeholdninger / netto oms. 0,56 0,58 0,59 0,57 0,53

Tilgodehavender fra salg / netto oms. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06

Andre kortfrist driftsakt / netto oms. 0,08 0,09 0,06 0,05 0,06

Leverandørgæld / netto oms. -0,07 -0,08 -0,08 -0,09 -0,08

Andre kortfrist driftsforpligt / netto oms. -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04

Aebejdskapital / netto oms. 0,58 0,60 0,59 0,55 0,53

Imaterielle aktiver / netto oms. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materielle aktiver / netto oms. 0,29 0,31 0,31 0,27 0,27

Netto andre langfrist driftsakt /netto oms. -0,11 -0,07 -0,10 -0,10 -0,09

Anlægskapital / netto oms. 0,18 0,24 0,21 0,17 0,18

Nøgletal Tiffany & co koncern 
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Bilag 4.13. Niveau 3 Nøgletal for Richemont koncern (2/2) 

Niveau 3 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

OG drivere

Bruttoavance 66% 65% 64% 64% 64%

Salg, distribution, kommunikation omk. -34% -32% -32% -32% -34%

Adm.omk. -5% -5% -6% -6% -6%

Afskrivninger -4% -3% -3% -3% -3%

OG fra salg (før skat) 23% 24% 24% 24% 20%

Skatteomkostning -5% -4% -4% -3% -3%

OG fra salg (efter skat) 18% 20% 20% 20% 17%

OG andre poster (efter skat) 0% 0% 0% 0% 0%

OG 18% 20% 20% 20% 17%

AOH drivere (inverse)

Netto driftsaktiver / netto oms. 0,83                  0,68                  0,65                  0,58                  0,58                  

Varebeholdninger / netto oms. 0,52 0,44 0,43 0,41 0,40

Tilgodehavender fra salg / netto oms. 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09

Andre kortfrist driftsakt / netto oms. 0,08 0,01 0,01 0,01 0,02

Leverandørgæld / netto oms. -0,15 -0,13 -0,13 -0,15 -0,16

Andre kortfrist driftsforpl. / netto oms. -0,07 -0,05 -0,04 -0,05 -0,06

Arbejdskapital / netto oms. 0,49 0,36 0,35 0,31 0,29

Imaterielle aktiver / netto oms. 0,08 0,10 0,09 0,09 0,11

Materielle aktiver / netto oms. 0,24 0,23 0,21 0,18 0,18

Netto andre langfrist driftsakt /netto oms. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Anlægskapital / netto oms. 0,33 0,32 0,30 0,27 0,29

Nøgletal Richemont koncern
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Bilag 5.1. Vækst salgstal per produkt kategori 1. kvartal 2015 
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Bilag 5.2. Den historiske salgsvækst for PANDORA 

Årstal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gns vækst

Charms 2.537 4.630 4.639 4.958 6.293 7.933

Vækst 45% 0% 6% 21% 21% 19%

Charms Armbånd 523 786 786 846 1.157 1.427

Vækst 33% 0% 7% 27% 19% 17%

Ringe 110 420 401 427 550 1.192

Vækst 74% -5% 6% 22% 54% 30%

Øvrige smykker 291 830 832 421 1.010 1.390

Vækst 65% 0% -98% 58% 27% 11%

Årstal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gns vækst

Samlede omsætning 3.461 6.666 6.658 6.652 9.010 11.942

Samlede salgsvækst 48% 0% 0% 26% 25% 20%

Historisk udvikling i samlede salgsvækst PANDORA

Historisk udvikling i produkt kategori salgsvækst PANDORA
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Bilag 5.3. Budgetteret salgsvækst for PANDORA  

Årstal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Terminal 

periode 

Charms 7.933 9.361 11.046 13.034 15.380 18.149 20.871 23.376 25.479 27.008 28.089

Vækst 0 18% 18% 18% 18% 18% 15% 12% 9% 6% 4%

Charms Armbånd 1.427 1.684 1.987 2.345 2.767 3.265 3.754 4.205 4.583 4.858 5.053

Vækst 0 18% 18% 18% 18% 18% 15% 12% 9% 6% 4%

Ringe 1.192 1.609 2.172 2.933 3.959 5.345 6.895 8.481 10.007 11.108 11.553

Vækst 0 35% 35% 35% 35% 35% 29% 23% 18% 11% 4%

Øvrige smykker 1.390 1.543 1.713 1.901 2.110 2.342 2.553 2.732 2.896 3.040 3.162

Vækst 0 11% 11% 11% 11% 11% 9% 7% 6% 5% 4%

Samlede omsætning 11.942 14.197 16.918 20.213 24.216 29.101 34.073 38.793 42.966 46.015 47.856

Samlede salgsvækst 18,9% 19,2% 19,5% 19,8% 20,2% 17,1% 13,9% 10,8% 7,1% 4,0%

Samlede salgsvækst ift. 2014 19% 19% 19% 20% 20% 17% 14% 11% 7% 4%

Budgetteret salgsvækst pr produkt kategori PANDORA
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Bilag 5.4. Budgetteret AOH, OG, effektiv skatteprocent og lånerente for PANDORA 

Årstal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Terminal 

periode 

Arbejdskaptial 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12

Anlægskaptial 0,40 0,40 0,41 0,42 0,45 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47

Netto driftsaktiver 0,50 0,50 0,51 0,52 0,55 0,56 0,57 0,57 0,58 0,59 0,59

Vækst i NDA 0% 2% 2% 5% 2% 2% 0% 2% 2% 0%

Årstal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Terminal 

periode 

EBIT 34% 35% 35% 35% 36% 36% 36% 37% 37% 37% 38%

Udvikling i EBIT -1% 0% 0% -1% 0% 0% -1% 0% 0% -1%

Årstal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Terminal 

periode 

Effektive skatte % 19% 37,5% 21% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%

Udvikling i % -19% 17% -1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Budgetteret effektive skatteprocent i PANDORA

Budgetteret AOH i PANDORA

Budgetteret EBIT i PANDORA
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Regnskabsår 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024T

Resultatopgørelse

Nettoomsætning 14.197 16.918 20.213 24.216 29.101 34.073 38.793 42.966 46.015 47.856

Core Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 4.969 5.921 7.074 8.718 10.476 12.266 14.353 15.897 17.026 18.185

Core Driftsoverskud fra salg efter skat (DO) 3.106 4.678 5.518 6.800 8.171 9.568 11.196 12.400 13.280 14.184

Core Netto finansielle omk/indt efter skat -6 8 10 13 16 19 22 24 27 0

Nettooverskud 3.112 4.669 5.508 6.787 8.156 9.549 11.174 12.376 13.253 14.184

Balance (primo)

Arbejdskaptial 1.173 1.692 2.021 2.422 2.910 3.748 4.267 4.726 5.062 5.743

Anlægskaptial 4.808 6.767 8.287 10.171 13.095 15.333 17.845 19.764 21.627 22.492

Netto driftsaktiver 5.981 8.459 10.308 12.592 16.005 19.081 22.112 24.490 26.689 28.235

Netto finansielle forpligtelser (NFF) -816 -1.153 -1.406 -1.717 -2.183 -2.602 -3.015 -3.340 -3.639 0

Egenkapital 6.797 9.612 11.714 14.310 18.188 21.683 25.127 27.830 30.328 28.235

Samlet finansiering 5.981 8.459 10.308 12.592 16.005 19.081 22.112 24.490 26.689 28.235

kontrol -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Pengestrømsopgørelse 

DO 3.106 4.678 5.518 6.800 8.171 9.568 11.196 12.400 13.280 14.184

-DNDA 0 2.478 1.849 2.284 3.413 3.076 3.031 2.378 2.198 1.546

= DO - DNDA (FCF) 3.106 2.200 3.669 4.516 4.759 6.492 8.165 10.021 11.082 12.638

Basis scenarie - Proformaregnskab for PANDORA koncernen
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Nuværende 

periode

Terminal 

periode

2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024T

DO 3.106 4.678 5.518 6.800 8.171 9.568 11.196 12.400 13.280 14.184

NDA 5.981 5.981 8.459 10.308 12.592 16.005 19.081 22.112 24.490 26.689 28.235

FCF = DO - ∆NDA 628 2.828 3.234 3.387 5.096 6.537 8.817 10.202 11.734 13.055

Diskonteringsfaktor 1,1108 1,2339 1,3706 1,5225 1,6911 1,8785 2,0867 2,3179 2,5747 2,8600

PV FCF 565 2.292 2.360 2.225 3.013 3.480 4.226 4.401 4.557 4.565

PV FCF t.o.m 2023 27.119

Terminalværdi (TV) 191.986

PV af TV 74.567

Virksomhedsværdi 101.686

-NFF -1.051

Egenkapitalværdi 102.737

Værdi pr. aktie. DKK 801,88

Antal aktier i mio 128,12               

Budgetperiode

Basis scenarie - Værdiansættelse ud fra FCF-modellen i DKK
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Bilag 6.2. ”Best-case” omsætningsvækst og udvikling i EBIT 

Årstal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Terminal 

periode 

Charms 7.933 10.313 13.922 19.491 28.263 39.568 53.416 66.770 76.786 84.464 87.843

Vækst 0 30% 35% 40% 45% 40% 35% 25% 15% 10% 4%

Charms Armbånd 1.427 1.855 2.504 3.506 5.084 7.117 9.609 12.011 13.812 15.194 15.801

Vækst 0 30% 35% 40% 45% 40% 35% 25% 15% 10% 4%

Ringe 1.192 1.609 2.253 3.267 4.900 7.350 10.658 14.388 17.985 20.323 21.135

Vækst 0 35% 40% 45% 50% 50% 45% 35% 25% 13% 4%

Øvrige smykker 1.390 1.543 1.713 1.901 2.110 2.342 2.553 2.732 2.896 3.040 3.162

Vækst 0 11% 11% 11% 11% 11% 9% 7% 6% 5% 4%

Samlede omsætning 11.942 15.320 20.392 28.165 40.357 56.377 76.235 95.900 111.478 123.021 127.942

Samlede salgsvækst 28,3% 33,1% 38,1% 43,3% 39,7% 35,2% 25,8% 16,2% 10,4% 4,0%

Samlede salgsvækst ift. 2014 28% 33% 38% 43% 40% 35% 26% 16% 10% 4%

Årstal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Terminal 

periode 

EBIT 34% 35% 35% 38% 38% 40% 40% 42% 42% 36% 30%

Udvikling i EBIT 1% 0% 3% 0% 2% 0% 2% 0% -6% -6%

BEST CASE - Budgetteret salgsvækst pr produkt kategori PANDORA

BEST CASE - Budgetteret af EBIT i PANDORA
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Nuværende 

periode

Terminal 

periode

2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024T

DO 3.351 5.638 8.348 11.962 17.590 23.785 31.417 36.520 34.544 29.938

PV FCF 786 3.071 4.424 5.615 8.582 11.048 13.916 14.808 12.816 10.073

PV FCF t.o.m 2023 75.068

Terminalværdi (TV) 423.661

PV af TV 164.549

Virksomhedsværdi 239.617

-NFF -1.051

Egenkapitalværdi 240.668

Værdi pr. aktie. DKK 1.878,46

Antal aktier i mio 128,12               

 Best-case Værdiansættelse ud fra FCF-modellen i DKK 

Budgetperiode
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Bilag 6.4. ”Worst-case” omsætningsvækst og udvikling i EBIT 

Årstal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Terminal 

periode 

Charms 7.933 9.361 10.952 12.595 14.358 16.225 18.172 20.171 22.188 23.076 23.999

Vækst 0 18% 17% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 4% 4%

Charms Armbånd 1.427 1.684 1.970 2.266 2.583 2.919 3.269 3.628 3.991 4.151 4.317

Vækst 0 18% 17% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 4% 4%

Ringe 1.192 1.609 2.172 2.716 3.259 3.584 3.764 3.914 4.071 4.234 4.403

Vækst 0 35% 35% 25% 20% 10% 5% 4% 4% 4% 4%

Øvrige smykker 1.390 1.543 1.713 1.833 1.906 1.982 2.061 2.144 2.230 2.319 2.411

Vækst 0 11% 11% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Samlede omsætning 11.942 14.197 16.807 19.409 22.106 24.710 27.266 29.857 32.480 33.779 35.130

Samlede salgsvækst 18,9% 18,4% 15,5% 13,9% 11,8% 10,3% 9,5% 8,8% 4,0% 4,0%

Samlede salgsvækst ift. 2014 19% 18% 15% 14% 12% 10% 10% 9% 4% 4%

Årstal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Terminal 

periode 

EBIT 34% 34% 30% 25% 20% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Udvikling i EBIT 0% -4% -5% -5% -5% 0% 0% 0% 0% 0%

WORST CASE - Budgetteret af EBIT i PANDORA

 WORST CASE - Budgetteret salgsvækst pr produkt kategori PANDORA
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Nuværende 

periode

Terminal 

periode

2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024T

DO 3.017 3.983 3.785 3.448 2.891 3.190 3.493 3.800 3.952 4.110

PV FCF 485 1.729 1.095 23 -109 85 534 691 934 1.042

PV FCF t.o.m 2023 5.468

Terminalværdi (TV) 43.836

PV af TV 17.026

Virksomhedsværdi 22.494

-NFF -1.051

Egenkapitalværdi 23.545

Værdi pr. aktie. DKK 183,77

Antal aktier i mio 128,12               

Worst - case Værdiansættelse ud fra FCF-modellen i DKK 

Budgetperiode


