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Executive Summary 

This paper is a valuation of Hermès, which is a French high fashion house producing silk scarves, 

leather bags, ready-to-wear and other fashion accessories. The purpose is to estimate the stock price 

on March 23 2016 with a DCF-model and trough a relative valuation and compare the results with 

the stock price at that date.   

 

The first part of the thesis consists of the methodical approach, chosen theories and  models as well 

as an introduction to the company. A strategic analysis then follows in the subsequent chapter 3. 

The analysis follows a top-down approach beginning with PESTEL as the macroeconomic frame-

work, while the models Porter's Five Forces clarifies Hermès' position in the personal luxury goods 

industry. Lastly an internal model called VRIN showcases the company's valuable resources. Over-

all the strategic analysis shows a strong-positioned company in a challenging economic environ-

ment. Going forward Hermès faces the issues of the new global consumer trends especially online 

and more transparent prices in a volatile currency market limiting price increases.  

 

A profitability analysis is carried out in chapter 4 where it is showed that Hermès return on invested 

capital is at a high level compared to the weighted average cost of capital and the competitor Dior's 

ROIC. The return on equity is equally at a high level compared to Dior and owner's required rate of 

return, but is affected negatively by Hermès' capital structure with net interest bearing assets.  

 

In chapter 5 the budget is made and used to calculate the free cash flows. The valuation based on 

those cash flows then follows in chapter 6. The valuation shows a fair stock price March 23 2016 at 

266,1 euro. This price is well below the current market price at 320 euro and as a result suggests to 

sell the stock.  

 

The relative valuation in chapter 7 shows that Hermès is higly priced compared to competitors as 

well as companies with similar ROE and similar revenue growth. The multiples with the highest 

estimates yield a stock price between 222,7 euro and 243,1 euro, which is below both the current 

market price and the DCF valuation. It underpins the recommendation to sell the stock.  
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Kapitel 1 Introduktion 

1.1 Indledning 

”Luxury safe heaven”
1
, ”Another quarter of outperformance”

2
 og ”…once again the star in the sec-

tor”
3
. Dette er bare nogle af de seneste overskrifter i aktieanalyserne om Hermès. I en tid med stor 

volatilitet på aktiemarkederne, aftagende vækst i Kina og en mulig begyndende recession i USA har 

Hermès fordoblet sin omsætning siden 2010
4
 og samtidigt opnået en EBITDA-margin på 35,9% 

(2015)
5
. Dette gør Hermès til en interessant case at undersøge. Om selskabets præstation kan fort-

sætte, hvorvidt det afspejles i den aktuelle markedskurs og om dette gør Hermès til en god aktiein-

vestering er omdrejningspunktet for denne afhandling.  

 

En værdiansættelse kan bruges af flere forskellige interessenter til flere forskellige formål herunder 

børsnoteringer, fusioner og opkøb, aflønningskontrakter og aktieanalyser
6
. Idéen med at foretage 

sådan en analyse bunder i en antagelse om, at markedet ikke er efficient, og det dermed er muligt at 

identificere over- og undervurderede aktier, som man kan opnå en profit på ved hhv. at sælge kort 

eller købe. De seneste års krise og turbulens med store udsving kan ses som et tegn på et inefficient 

marked, og det er måske derfor især nu, man skal lave sin aktieanalyse og (de)investere.   

 

Markedet for personlige luksusvarer har de seneste 20 år haft en opadgående trend og udgjorde i 

2015 €253 mia. – en vækst på 13 % ift. året før. Dette tal skal dog ses i lyset af store udsving i valu-

takurserne, så væksten var reelt 1 % ved konstante valutakurser
7
. Derudover er der mange konkur-

renter og en høj risiko forbundet med modeverdenen, hvor modeluner og forbrugernes præferencer 

ofte skifter. Hermès’ største indtægtskilde er fra lædervarer, men hvor mange flere af de eftertragte-

de Birkin-tasker
8
 skal der til, før markedet er mættet, og brandet bliver udvandet? Hvordan vil den 

aftagende vækst i Kina påvirke salgstallene? Kan Hermès blive ved med at overgå markedet?  

 

                                                 
1
 Berenberg Research Hermès International SCA 4. september 2015 

2
 Berenberg Research Hermès International SCA 8. februar 2016 

3
 Bernstein Research Hermès 13. november 2015 

4
 Hermès International havde i 2010 en omsætning på €2.400,8 mio. og i 2015 €4.841 mio.  

5
 Hermès Annual Report 2015 

6
 Petersen og Plenborg, Financial Statements Analysis, 2012, s. 208 

7
 Bain & Company, Luxury Goods Worldwide Market Study Fall-Winter 2015, s. 6 

8
 Birkin er navnet på en af Hermès´ ikoniske tasker, som har flere års ventelister og priser, der starter ved ca. 55.000 kr.  
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Formålet med dette speciale er således at oplyse nuværende og fremtidige investorer i Hermès In-

ternational om det fremtidige potentiale i aktien via en værdiansættelse. Afhandlingen har dermed 

et ejerorienteret perspektiv. Selskabet vil først blive vurderet gennem en DCF-

værdiansættelsesmodel, hvor de frie cash flow tilbagediskonteres med virksomhedens vægtede gen-

nemsnitlige kapitalomkostninger, WACC, for at komme frem til enterprise value. Herefter fratræk-

kes nettorentebærende gæld, så den estimerede markedsværdi af egenkapitalen fremkommer og 

divideres til sidst med antal udestående aktier for at få den estimerede aktiekurs. Efter værdiansæt-

telsen vil virksomheden prisfastsættes gennem en udvidet multipelanalyse, hvor tre forskellige kri-

terier anvendes i udvælgelsen af flere peer groups.  

I DCF-værdiansættelsen vil det historiske rentabilitetsniveau afdækkes med henblik på at fastlægge 

et budget, hvor det frie cash flow estimeres og herfra udregnes en værdi af virksomheden. I multi-

pelanalysen vil der prisfastsættes ud fra tre peer groups udvalgt på baggrund af sektor/konkurrenter, 

egenkapitalforrentningen (ROE) og en udbygning, hvor både ROE og vækst indgår.   

 

1.2 Problemformulering 

På baggrund af indledningen er formålet med afhandlingen at analysere, hvorvidt Hermès er værdi-

ansat korrekt i markedet sammenlignet med den fair markedsværdi, der fremkommer som resultat 

af en fundamentalanalyse og prisfastsættelsen baseret på multipelanalysen. Hovedproblemstillingen 

er således: 

 

Hvilken aktiekurs bør Hermès International handles til d. 23/3 2016? 

 

1.3 Afgrænsning 

Hermès International består af indtil flere små brands. Da der ikke er tilstrækkelig detaljeret data for 

hvert enkelt brand, og brandet Hermès står for langt størstedelen af forretningen, vurderes det at 

være mest optimalt at lave en samlet værdiansættelse af Hermès International i stedet for at foretage 

skøn og foretage en sum-of-the-parts værdiansættelse. Indflydelsen fra de andre brands vil dog bli-

ve berørt i den strategiske analyse.  
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Hermès International er, som navnet afslører en international virksomhed og opererer på mange 

forskellige markeder. Undervejs vil der blive argumenteret for hvilke markeder, der skal fokuseres 

på ved en strategisk analyse, da det ikke er muligt indenfor afhandlingens omfang at gå i dybden 

med tendenser på alle markeder.  

 

Værdiansættelsen tager udgangspunkt i historisk, offentlig tilgængelig information. Da problem-

formuleringen sætter skæringsdatoen d.23/3 2016 intern såvel som ekstern information herefter ikke 

medtages.  

 

1.4 Metodiske overvejelser 

Den metodiske ramme er grundlaget for opgavens udformning. Det metodiske afsnit omhandler 

derfor det videnskabsteoretiske udgangspunkt og deraf hvilken metode, som er anvendt. Derefter 

redegøres for den anvendte empiri og kildekritikken heraf. Afhandlingens kvalitet vurderes til sidst 

ud fra kriterierne om validitet og reliabilitet.  

 

1.4.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

Den videnskabsteoretiske ramme for afhandlingen er postpositivismen. Postpositivismen er en mo-

dificeret version af den grundlæggende positivisme, som bygger på realisme og objektivitet. Onto-

logisk
9
 er postpositivismen en kritisk realisme, hvor det erkendes at mennesket ikke er i stand til at 

opfange den sande virkelighed på grund af menneskelige svagheder. Derfor skal undersøgere være 

kritiske og frem for alt realistiske omkring deres undersøgelse. I afhandlingen vil dette først og 

fremmest komme til udtryk ved en erkendelse af, at den sande virkelighed findes, men at man aldrig 

kan finde den eller kan være sikker på, at man har fundet den
10

. 

 

Epistemologien
11

 er en modificeret objektivitet ift. positivismen, hvor undersøgeren skal holde af-

stand og ikke interagere med det undersøgte. Objektivitet er stadig målet i postpositivismen, og 

dette efterstræbes ved at være så neutral som mulig i sine observationer, men man kommer kun tæt 

                                                 
9
 Ontologi er et paradigmes svar på spørgsmålet: Hvad er naturen af det kendte eller virkeligheden? Guba, The Para-

digm Dialog, 1990, s. 18 
10

 Guba, The Paradigm Dialog, 1990, s. 20 
11

 Epistemologi er svaret på: Hvad er naturen af forholdet mellem undersøgeren og det kendte? Guba, The Paradigm 

Dialog, 1990, s. 18 
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på ægte objektivitet - deraf navnet modificeret objektivitet. Derfor er det er det vigtigt at undersøge-

ren gør opmærksom på egen forudindtagethed, bruger de anerkendte modeller og teorier for fagom-

rådet og stiller sit arbejde til kritisk skue hos ligesindede
12

. Den overvejende del af specialet arbej-

der ud fra bredt anvendte og anerkendte teorier og modeller. I multipelprisfastsættelsen anvendes 

helt ny forskning, hvilket der vil gøres eksplicit opmærksom på og tages ekstra kritisk stillingtagen 

til. For så vidt angår den strategiske analyse og budgetteringen kan det ikke undgås, at subjektivitet 

spiller ind. Dette vil imødegås ved kritisk at tage stilling til udarbejdelsen, mens den pågår, samt at 

gøre opmærksom på subjektiviteten.  

 

Metodologisk
13

 indebærer det postpositivistiske paradigme, i tråd med den kritiske realisme og den 

modificerede objektivitet, at man baserer sine fund på så mange kilder som muligt for minimere 

risikoen for tenderende analyser. Derudover anerkender man, at der i bestræbelsen på at være så 

realistisk og objektiv som muligt opstår ubalancer. Der er fire ubalancer ifølge Guba. De er: 

  

1) ubalancen mellem stringens og relevans (jo mere kontrol i den enkelte undersøgelse, jo svæ-

rere er det at generalisere)  

2) ubalancen mellem præcision og ”richness” (overvægt af kvantitative metoder ift. kvalitative) 

3) ubalancen mellem det elegante og anvendelighed (grandiose teorier som er meget generelle 

er ikke altid så anvendelige på specifikke omstændigheder) 

4) ubalancen mellem verifikation og (ny)opdagelse.  

 

Da positivismen handler om at opstille en hypotese og verificere, er der ikke plads til nyopdagelse 

som en del af selve processen. Disse ubalancer
14

 afhjælpes ved, at man foretager en undersøgelse i 

dens naturlige sammenhæng forstået på den måde, at man ikke fjerner al kontekst i forsøget på at 

kontrollere undersøgelsen, men i stedet undersøger mere holistisk. Herudover genoprettes ubalan-

cerne ved at bruge mere kvalitativ teori, basere undersøgelser på mere teori, der er funderet i lokale 

omstændigheder, og derved bruge en induktiv tilgang, og også bringe nyopdagelse ind i selve un-

dersøgelsesprocessen
15

. I arbejdet med afhandlingen vil der derfor blive brugt flere forskellige ana-

lyser, bøger, artikler, teorier mv. for at minimere et ensrettet og tenderende indhold samtidig med, 

                                                 
12

 Guba, The Paradigm Dialog, 1990, s. 21 
13

 Metodologi: Hvordan skal undersøgeren finde viden? Guba, The Paradigm Dialog, 1990, s. 18 
14

 Guba, The Paradigm Dialog, 1990, s. 21-22 
15

 Guba, The Paradigm Dialog, 1990, s. 21-23 



 8 

at der inddrages kvalitativ data qua den strategiske analyse. Den strategiske analyse bidrager derud-

over med et helhedssyn og holder dermed undersøgelsen af Hermès i selskabets naturlige miljø. 

 

Afhandlingen har overvejende en deduktiv tilgang, hvor generel teori bruges til at sige noget om 

undersøgelsesgenstanden
16

. De anvendte modeller og teorier vil blive gennemgået kort og tages 

kritisk stilling til i afsnittet om model- og teorivalg i afsnit 1.5.  

 

1.4.2 Data og empiri 

I tråd med den postpositivistiske metodologi anvendes såvel kvantitativ som kvalitativ empiri. For 

begge slags er der anvendt sekundære kilder som databaser, litteratur og artikler. Den kvalitative 

undersøgelsesmetode bruges i den strategiske analyse for at give en øget forståelse af Hermès ved at 

beskrive virksomheden i dens kontekst. Herefter forsøges de kvalitative konklusioner kvantificeret 

for at bruge dem i budgetteringen
17

. Kvalitativ undersøgelse har en større grad af subjektivitet, og i 

anvendelsen må man således affinde sig med en tilstræbt grad af objektivitet. Dette gælder især 

også i kvantificeringen af de kvalitative fund. De empiriske data, der er anvendt i den strategiske 

analyses argumentation, er for en dels vedkommende hidhørende fra analyserapporter fra investe-

ringsbanker og konsulenthuse om branchen og Hermès specifikt, på trods af at de ikke er akademi-

ske. De er anvendt, da de tilbyder den nyeste empiri og meget specifikke forbrugerundersøgelser. 

Disse rapporter kan være stærkt mærket af egeninteresser og bruges derfor varsomt og forsøgt holdt 

i armslængde. For at mindske tendentiøs analyse er der samtidig anvendt rapporter fra flere forskel-

lige banker og konsulenthuse. Der vil løbende tages kritisk stilling til indholdet i disse rapporter.  

 

Den finansielle analyse udarbejdes kvantitativt hovedsageligt ved hjælp af offentligt tilgængelige 

årsrapporter tilbage til 2005. Koncernregnskabet er lavet på baggrund af IFRS, International Finan-

cial Reporting Standards, udviklet af International Accounting Standards Board (IASB) og er meget 

udbredte anvendte regnskabsstandarder og betragtes derfor som rimelig objektivt. Dog skal man 

                                                 
16

 Arbnor og Bjerke, Methodology for Creating Business Knowledge, 2009, s. 90 
17

 Omend selve definitionen på kvalitativ er: ”Ordet kvalitativ indebærer, at vægten lægges på entiteters kvaliteter og 

på processer og betydning, der ikke kan undersøges eksperimentelt eller måles i forhold til kvantitet, mængde, intensitet 

eller hyppighed”, Justesen og Mik-Meyer, Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier, 2010,  s. 17 
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være opmærksom på de muligheder, selskabet har for at lave egne skøn fx ved værdiforringelses-

test
18

. Derudover anvendes også data fra Bloomberg, der anses som en objektiv kilde.  

 

Datagrundlaget er årsrapporter fra 2005-2015. Dette rimelig lange tidsperspektiv skyldes ønsket om 

at opnå indsigt i virksomhedens indtjening og robusthed både i opgangstider og i krisetider.  

 

1.4.3 Validitet og reliabilitet 

Afhandlingens indhold kvalitetstjekkes ved hjælp af kriterierne validitet (gyldighed) og reliabilitet 

(pålidelighed). Disse omhandler hhv. hvorvidt undersøgelsen reelt undersøger, hvad der står i pro-

blemformuleringen, og hvorvidt undersøgelsens metoder er tilstrækkeligt tydeliggjorte
19

.  

 

Kvalitetskriterierne forsøges opfyldt ved at følge en iterativ proces i projektudarbejdelsen, hvor der 

løbende reflekteres over de valgte teorier, kilder og værdien af resultaterne ift. hovedproblemstillin-

gen. Herved sættes der fokus på nødvendigheden og relevansen af hvert skridt på vej til den endeli-

ge konklusion og besvarelse af problemformuleringen, og samtidig hvordan disse skridt foretages.  

 

1.5 Model- og teorivalg 

Det følgende afsnit vil kort beskrive de anvendte modeller og teorier i afhandlingen, men hovedsag-

ligt indeholde en vurdering af stærke og svage sider ved dem, og hvorfor de anvendes.  

 

1.5.1 Efficiente markeder 

Baggrunden for at foretage en værdiansættelse bunder som nævnt i indledningen i en antagelse om, 

at markedet ikke er efficient, hvilket vil sige, at markedet ikke afspejler al tilgængelig offentlig in-

formation. Dette er markedet i sin semistærke form. I svag form reflekteres al historisk information 

i priserne, mens priserne i et stærkt efficient marked vil reflektere al information - også intern
20

. 

Aktiekursen for Hermès ville derfor allerede afspejle den fundamentale værdi i et semistærkt mar-

ked, og det ville være formålsløst at foretage en værdiansættelse.  

                                                 
18

 Petersen og Plenborg, Financial Statements Analysis, 2012, s. 3 
19

 Justesen og Mik-Meyer, Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier, 2010, s. 40 
20

 Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 1970, s. 383 
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Fama’s hypotese om det efficiente marked hviler på forudsætningen om, at der ikke er nogen trans-

aktionsomkostninger, og at investorer er rationelle og velinformerede og dermed er enige om, hvad 

given information betyder for en given investering
21

. Dette er tilstrækkelige elementer til opfyldel-

sen, men ikke nødvendige, så antagelserne kan bøjes til en vis grad. Eksempelvis udelukker uenig-

hed blandt investorerne om følgerne af en given information ikke teorien om det efficiente marked, 

det gør den dog hvis en investor konsekvent kan anvende informationen bedre end hvad der følger 

implicit af markedspriserne og dermed kan opnå højere profit konsekvent. Investoren Warren Buf-

fet’s selskab Berkshire Hathaway er et kendt eksempel på, at det er muligt at opnå overnormale 

afkast over længere tid
22

. Et andet eksempel er aktiebobler. Det er derfor stadig en udbredt opfattel-

se, at det kan lade sig gøre at finde over- eller undervurderede aktier, som man kan tjene en over-

normal risikojusteret profit på ved at sælge eller købe.  

 

1.5.2 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse bruges til at identificere de eksterne og interne faktorer, som kan påvirke 

værdien af Hermès’ og forsøger at give et indblik i virksomhedens langsigtede strategiske helbred 

og dermed langsigtede værdidrivere
23

. Markedet for luksusvarer er stabilt, men omskifteligt pga. 

blandt andet trends, og det er derfor nødvendigt med en strategisk analyse også på kortere sigt for at 

kunne lave en budgettering, der ikke kun baserer sig på historisk kvantitativ data. Analysen skal 

derfor udmunde i en fastlæggelse af de faktorer, der påvirker virksomhedens cash flow og risiko og 

følger en top-down approach, som anbefalet af Petersen og Plenborg
24

. Der startes således med 

faktorer på det makroøkonomiske plan, dernæst faktorer på industriniveau og til sidst idiosynkrati-

ske faktorer. Slutteligt vil konklusionerne samles i en SWOT-analyse.  

 

1.5.2.1 Makroøkonomisk miljø – PESTEL-modellen 

PESTEL-modellen sætter en ramme for de makroøkonomiske faktorer, der kan påvirke en organisa-

tion og inddeler disse i seks kategorier: political, economic, social, technological, environmental og 

                                                 
21

 Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 1970, s. 387-88 
22

 Risager, Ole, Value Investing in World Equity Markets, 2013, s. 188 
23

 Koller, Goedhart og Wessels, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 2015, s. 585 
24

 Petersen og Plenborg, Financial Statements Analysis, 2012, s. 187 
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legal
25

. Dog overlapper kategorierne hinanden og skal ikke ses som skarpt optrukne. Da PESTEL-

modellen er meget bred, er det op til analytikeren at identificere netop de nøglefaktorer i analysen, 

som skønnes at påvirke selskabets værdiskabelse mest
26

. Den karakteristik er både modellens fordel 

og ulempe, da det brede perspektiv indfanger alle essentielle faktorer, men samtidig kan indeholde 

så meget information, at man bliver overbebyrdet og mister fokus. Hvis analytikerens arbejde er 

godt, afdækker modellen hvilke faktorer, der har størst positiv eller negativ betydning for virksom-

heden, og hvordan disse fremover vil udvikle sig og påvirke værdiskabelsen. Hvis ikke kan 

PESTEL hurtigt fremstå som en endeløs liste af faktorer uden mål og retning og er derfor langt 

mindre brugbar. En anden ulempe ved modellen er, at den kun er god til at identificere virksom-

hedsinfluerende faktorer fra omverdenen – den siger ikke noget om, hvordan man skal forholde sig 

til dem.  

På trods af ulemperne anvendes modellen her i afhandlingen, da den er bredt anerkendt og anvendt 

og anses for at opsætte en god ramme i analysen af de makroøkonomiske faktorer. Værdien af ana-

lysen afhænger som nævnt af analytikerens evne til at skabe overblik og prioritering, hvilket der-

med tilstræbes i anvendelsen af PESTEL.  

 

1.5.2.2 Brancheanalyse – Porter’s Five Forces 

Porter’s Five Forces er en model som ifølge Porter viser de fem konkurrencekræfter, der påvirker 

en branches gennemsnitlige rentabilitet
27

. Tre af kræfterne afspejler indtjeningsmulighederne i 

branchen qua en fastlæggelse af den aktuelle og potentielle konkurrencesituation: rivalisering mel-

lem allerede eksisterende virksomheder i branchen, truslen fra nye indtrængere og truslen fra substi-

tuerende produkter. De to andre kræfter er leverandørernes forhandlingsstyrke og kundernes for-

handlingsstyrke og omhandler den relative forhandlingsstyrke mellem branchen og hhv. leverandø-

rerne og kunderne.  

 

Modellen er bredt anvendt, men har som alle andre modeller svagheder. Da den anvendes for at 

vurdere indtjeningsmulighederne for en given branche, er det selvsagt nødvendigt at definere bran-

chen først, hvilket modellen ikke hjælper med, og det kan være svært at lægge sig fast på en enkelt 

industri, da mange industrier overlapper. Derudover vægter modellen alle fem kræfter lige meget, 

                                                 
25

 Johnson, Scholes og Whittington, Exploring Corporate Strategy, 2008, s. 55 
26

 Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse. En praktisk tilgang, 2012, s. 66 
27

 Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse. En praktisk tilgang, 2012, s. 69 
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hvilket man som analytiker selv må korrigere for, og den forholder sig heller ikke til, at der kan 

være forskelle i markeder globalt set. Et andet kritikpunkt har været, at modellen anskuer industrier 

som alles kamp mod alle, forstået på den måde at der i modellen ikke er indlagt muligheder for 

samarbejde som indtjeningsgenererende faktor. Heri ligger også, at der ikke er medtaget komple-

mentære produkter/tjenesteydelser. Det er derfor foreslået
28

 at indlemme muligheden for samarbej-

de med udbydere af komplementære produkter som en sjette konkurrencekraft. Dette er ses for ek-

sempel i luksusvareindustrien, som samarbejder med elektronikgiganten Apple med lædervarer, der 

fungerer som luksustilbehør til iPhones og iPads. Dette er dog ikke en afgørende faktor for det sam-

lede salg.  

Porter’s Five Forces anses på trods af ovenstående forbehold som et godt værktøj til at foretage en 

brancheanalyse med henblik på at vurdere Hermès’ indtjeningsmuligheder. 

 

1.5.2.3 Intern analyse – VRIN-modellen 

VRIN-modellen er en strategisk, intern analyse af virksomhedens ressourcer først fremført af J. 

Barney (1991), som skal klarlægge hvorfor nogle virksomheder vedholdende outperformer andre
29

. 

Den har modsat de to foregående modeller sit teoretiske fundament i antagelsen om, at virksomhe-

der ikke er homogene, men heterogene. Ressourcerne inddeles i materielle ressourcer, immaterielle 

ressourcer, menneskelige ressourcer og finansielle ressourcer
30

. Disse evalueres efter VRIN-

modellen, som afdækker om ressourcerne er værdifulde, sjældne, svære at efterligne og ikke-

substituerbare (Valuable, Rare, difficult to Immitate and Non-substitutable)
31

. Der er altid en risiko 

for, at konkurrenter kopierer den konkurrencemæssige fordel, så fordelen er således kun at betragte 

som vedholdende ifølge modellen, hvis forsøg på at kopiere fordelen er ophørt. De enkelte beteg-

nelser i modellen er kort gennemgået nedenfor.  

 

 V: Når det kommer til en vurdering af, hvorvidt en ressource er værdifuld, skal det fastlægges om 

ressourcen er værdifuld for indtjeningsevnen eller for kunden ved at udnytte muligheder og/eller 

neutralisere trusler
32

. Evner er dermed værdifulde, når de gør virksomheden i stand til at øge kun-

                                                 
28

 Johnson, Scholes og Whittington, Exploring Corporate Strategy, 2008, s. 67 og Sørensen, Regnskabsanalyse og vær-

diansættelse. En praktisk tilgang, 2012, s. 76 
29

 Barney, Jay B. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, 1991, s. 99 
30

 Johnson, Scholes og Whittington, Exploring Corporate Strategy, 2008, s. 95-96 
31

 Johnson, Scholes og Whittington, Exploring Corporate Strategy, 2008, s. 126 
32

 Barney, Jay B. og Clark, Delwyn N., Resource-Based Theory, 2007, s.57 
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dernes betalingsvillighed og/eller sænke omkostningerne og dermed øge indtjeningen.  

 

R: En sjælden kapacitet er en evne, som er sjælden både ift. til de allerede etablerede konkurrenter 

og de potentielle. Hvornår en evne er sjælden afgøres generelt ved at se på antallet af de virksom-

heder, der besidder ressourcen. Så længe det antal er mindre end antallet af virksomheder, der er 

nødvendig for fuldkommen konkurrence, er ressourcen at anse som sjælden nok til at kunne udgøre 

en konkurrencemæssig fordel, hvis de andre egenskaber også er opfyldt
33

.  

 

I: Evner er ikke-imiterbare eller rettere imperfectly imitable, når de ikke kan kopieres direkte eller 

imiteres af konkurrenter, som ikke besidder ressourcen. Når konkurrenterne ikke kan dét, kan res-

sourcen være en vedholdende konkurrencemæssig fordel sammen med de foregående egenskaber. 

En ressource kan være ikke-imiterbar, fordi det er omkostningsfyldt for konkurrenterne at kopiere 

evnen eller fordi ressourcen er opnået via god historisk timing fx via first-mover advantage. Res-

sourcerne, der skaber den konkurrencemæssige fordel, kan også være svære at identificere og der-

med svære at imitere eller have basis i komplekse sociale fænomener som fx en virksomhedens 

rygte blandt kunderne
34

.  

 

N: Hvis to værdifulde ressourcer kan bruges hver især til at eksekvere samme strategier, er de stra-

tegiske ækvivalente og dermed substitutter. Det kan fx være ledelsesteamet hos en virksomhed, som 

en konkurrent ønsker at have. Det kan være meget vanskelig at kopiere, hvis ikke helt umuligt, men 

konkurrenten kan lave et substitut med egne topfolk i ledelsesteamet, som kan være strategisk 

ækvivalente
35

. Det er dog ikke nødvendigt, at der er tale om næsten samme ressourcer, bare der er 

tale om ressourcer, der kan substituere hinanden strategisk.  

 

Problemet med sådan en analyse er, at den behandler status quo og dermed ikke i sig selv er frem-

adskuende. Et andet problem med modellen er, at den som altovervejende udgangspunkt baserer sig 

på ekstern information, så man kan ikke som analytiker præcis vide, hvilke ressourcer virksomhe-

den råder over, og hvilke der tilfører mest værdi. De fire kategorier i VRIN-modellen er derudover 

løse betegnelser, som ikke opstiller klare kriterier for, hvornår en ressource opfylder egenskaberne. 

Denne model er valgt fordi brand, design og knappe ressourcer som fx godt håndværk har stor be-

                                                 
33

 Barney, Jay B. og Clark, Delwyn N., Resource-Based Theory, 2007, s.59 
34

 Barney, Jay B. og Clark, Delwyn N., Resource-Based Theory, 2007, s. 59-65 
35

 Barney, Jay B. og Clark, Delwyn N., Resource-Based Theory, 2007, s. 66 
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tydning for luksusvarebranchen. Formålet med at bruge modellen er således at identificere de unik-

ke ressourcer, som genererer konkurrencefordele og skaber værdi for virksomheden.  

 

1.5.2.4 SWOT 

De strategiske analyser samles i en SWOT-analyse, der viser virksomhedens styrker og svagheder 

(intern analyse) samt muligheder og trusler (ekstern analyse). SWOT-analysen kan således kun bli-

ve så god som de foregående strategiske analyser. Hvis disse ikke er fokuserede og skaber overblik, 

vil en SWOT-analyse ligeledes blive dårlig og en lang liste uden vægt på nøglefaktorer. Rammen 

for SWOT er stram, og den skal holdes kort og overskuelig, for at man kan få fuldt udbytte af den. 

Omvendt kan man kritisere modellen for at forenkle problematikkerne. SWOT bruges i afhandlin-

gen for at skabe overblik og har dermed ikke til formål at gå i dybden, da dette foretages i de fore-

gående strategiske analyser. Modellen anses derfor som et egnet værktøj til en opsamling af de fo-

regående analyser.  

 

1.5.3 Finansiel analyse 

For at kunne udfærdige et budget er det nødvendigt at analysere, hvad der driver afkastet på den 

investerede kapital, ROIC. Profitabilitetsanalysen vil tage sit udgangspunkt i den udvidede DuPont-

model, som skaber en ramme for dekomponeringen af finansielle nøgletal. Den udvidede model, 

som også viser sammenhængen mellem egenkapitalforrentningen, ROE, og afkastet på den investe-

rede kapital, ROIC, anvendes. Den oprindelige DuPont-model havde fokus på ROE. Hvor ROE 

viser rentabiliteten fra både driften og effekten af den finansielle gearing, viser ROIC kun rentabili-

teten fra driften. En ulempe ved alene at se på ROE som rentabilitetsmål er, at virksomheden kan 

øge det ved at øge gælden, såfremt ROIC er større end de nettofinansielle omkostninger, NFO. Det 

kan ses med det samme ud fra sammenhængen: ROE = ROIC + (ROIC-NFO)*FGEAR.  ROIC fo-

kuserer derimod udelukkende på driften og anses derfor ofte som et bedre værktøj til at redegøre for 

selskabets resultater
36

.  

 

                                                 
36

 Koller, Goedhart og Wessels, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 2010, s. 164 
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Afhandlingens finansielle analyse vil derfor have fokus på nøgletallet ROIC. Til brug for multipel-

analysen i prisfastsættelsen anvendes nøgletallet ROE dog, se uddybning i afsnit 1.5.5 om relativ 

prisfastsættelse og kapitel 7.  

1.5.4 Værdiansættelse 

1.5.4.1 Discounted Cash Flow-modellen 

De to foregående analyser samles i værdiansættelsen, hvor virksomhedens værdi udregnes ved at 

tilbagediskontere det såkaldte frie cash flow
37

 med en diskonteringsfaktor, som rummer risikoen 

ved cash flowene og tidsværdien af penge. Det frie cash flow kan også skrives som FCF og dækker 

over de penge, et selskab kan udbetale til investorer efter de nødvendige investeringer for at vokse 

er foretaget eller FCFF, som er free cash flow to firm. Værdiestimatet, der fremkommer ved anven-

delsen af DCF-modellen, udregnes således: 

 

hvor EV0 er værdien af virksomheden på tidspunkt 0, FCFF er det frie cash flow, WACC er de gen-

nemsnitlige vægtede kapitalomkostninger, og g er væksten i det frie cash flow i terminalperioden. 

For at få værdien af Hermès’ egenkapital vil markedsværdien af selskabets nettorentebærende gæld, 

NFF, trækkes fra EV efterfølgende.  

Nutidsværdimodeller er generelt, stærkt efterfulgt af multipler, den mest brugte type af værdiansæt-

telsesmetoder. DCF-modellen er specifikt den mest udbredte model og er bredt anerkendt
38

. Valget 

af DCF-modellen er foretaget ud fra kriterierne nøjagtighed og anvendelighed som anbefalet af Pe-

tersen og Plenborg
39

.  

 

De to fundamentale krav om nøjagtighed er intern konsistens og realistiske forudsætninger. Intern 

konsistens kan opnås, såfremt der ikke laves tekniske fejl og de underliggende antagelser som fx 

især antagelsen om at overskydende kapital udbetales eller geninvesteres i projekter, hvis afkast er 

lig med kapitalomkostningerne. Disse overholdes og imødegås bl.a. ved at tjekke resultatet fra 

DCF-modellen med EVA-modellen. EVA-modellen (Economic Value Added) bruges til at udregne 

enterprise value og skal teoretisk set give det samme resultat som DCF-modellen. Værdien udreg-

                                                 
37

 Brealey, Myers og Allen, Principles of Corporate Finance, 2014, s. 485 
38

 Petersen og Plenborg, Financial Statements Analysis, 2012, s.216 samt Pwc, Prisfastsættelsen på aktiemarkedet, 

2010, s.2 
39

 Petersen og Plenborg, Financial Statements Analysis, 2012, s.212 
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nes ved at tilbagediskontere EVA med WACC’en, hvor NOPAT er driftsindtjeningen efter skat. 

EVA er således ikke baseret på cash flows som DCF.  



EV0  investeretkapital0 
EVAt

1WACC 
t 

EVAn1

WACC  g


1

1WACC 
n

t1

n

  

, hvor EVA er 



EVAt NOPATt WACC  investeretkapitalt1 

Opfyldelsen af kravet om de realistiske forudsætninger står og falder med den forudgående analyse 

og afledte budgettering. Det er derfor en stor svaghed ved modellen, da den strategiske analyse som 

tidligere bemærket har en grad af subjektivitet, der påvirker budgetteringen, og derudover er model-

lens resultater meget påvirkelige overfor selv små ændringer i budgetantagelserne. Dette skyldes 

især vægten som lægges på terminalperioden i værdiestimatet og den valgte vækstrate, g.  

Anvendelighedskravet opdeles i brugervenlighed og forståelighed. DCF-modellen er som koncept 

rimelig simpel at gå til, men kræver meget forarbejde, så det trækker i begge retninger for bruger-

venligheden. Det samme kan også siges om forståeligheden, da det er en kompleks model.  

 

På trods af ulemperne, især afhængigheden af realistiske forudsætninger, anvendes DCF da den 

anses som et godt redskab til at udregne en saglig og tilstræbt objektiv værdi af Hermès.  

Elementerne i DCF-modellen har sine egne faldgruber, der vil blive gennemgået selvstændigt ne-

denfor.  

 

1.5.4.2 CAPM-modellen – fastlæggelsen af egenkapitalomkostninger 

CAPM er en model som bruges til at fastlægge ejernes afkastkrav, der efterfølgende bruges i udreg-

ningen af de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger (WACC) og opstiller risikoaverse inve-

storers forventede risikopræmie som værende direkte proportional med beta (systematisk risiko) og 

markedets risikopræmie. Formlen ser således ud: 

 

hvor re er ejernes afkastkrav, rf er den risikofrie rente, e er den systematiske risiko på egenkapita-

len og rm er afkastet på markedsporteføljen. Den lineære sammenhæng mellem beta og forventet 

afkast kaldes også for security market line (SML), og som navnet antyder betyder det, at alle inve-

steringer i et konkurrencepræget marked ligger på den linje ifølge CAPM
40

.  

 

                                                 
40

 Brealey, Myers og Allen, Principles of Corporate Finance, 2014, s.197 
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Som det kan ses af ligningen er CAPM-modellen meget simpel, og selvom det gør den nemt anven-

delig kan man også stille spørgsmålstegn ved, om den overforsimpler, så den bliver ikke kan bruges 

i realiteten. For at modellen gælder, skal en række antagelser opfyldes, som har det overordnede 

mål at ensarte investorerne
41

. De er overordnet set, at der er mange investorer, som er pristagere. 

Deres investeringshorisont er den samme: de kan låne ubegrænset til en konstant og risikofri rente, 

de betaler ikke transaktionsomkostninger eller skat på afkast og har homogene forventninger (både 

hvad angår afkast, volatilitet og korrelation). Derudover anvender modellen forventede afkast, hvil-

ket er umuligt at teste, da man som bekendt ikke kan se ind i fremtiden.  

 

Samtidig er CAPM svær at teste, da den for det første omhandler forventede afkast, og man kun kan 

sammenligne med realiserede afkast. For det andet udregnes risikoen (udtrykt ved beta) ift. til en 

markedsportefølje, som ikke findes, da den teoretisk er en portefølje med samtlige aktiver i verden, 

og for det tredje er det svært at estimere sande værdier af rm og rf. Tests er dog foretaget af flere 

omgange på flere forskellige måder, hvor fx S&P500 har været brugt som en proxy for markedspor-

teføljen, og her har CAPM vist sig ikke at holde
42

. Fama og French har også testet sammenhængen, 

og mens de fandt en positiv sammenhæng mellem beta og gennemsnitlige afkast i årene forinden 

1969, var sammenhængen meget svag overordnet set i perioden 1941-1969 og herefter en helt flad 

relation. Forudsigelsen ifølge CAPM om den positive sammenhæng mellem betaer og gennemsnit-

lige blev derfor ikke støttet i testen af Fama og French
43

.  

 

I andre tests har forholdet mellem forventede afkast og beta været mere i tråd med CAPM-

modellen, men stadig vist en fladere kurve, end hvad CAPM forudsiger, dvs. porteføljer med lav 

beta har ligget over SML, og dem med høje betaværdier har ligget under
44

. Det var blandt resultatet 

i en test foretaget af Black, Jensen og Scholes
45

, som viste at aktier i USA med lav beta gav et høje-

re afkast end forudsagt af CAPM-modellen, mens aktier med høj beta ikke levede op til modellens 

forudsigelser ved at give et lavere afkast. Samtidig viste undersøgelsen, at dette flade forhold også 

var mere og mere tydeligt over tid.  

 

                                                 
41

 Bodie, Kane og Marcus, Investments and Portfolio Management, 2011, s.309 
42

 Bodie, Kane og Marcus, Investments and Portfolio Management, 2011, s.326 
43

 Fama, Eugene F. & French, Kenneth R., The Cross-section of Expected Stock Returns, 1992, s. 427-428 
44

 Brealey, Myers og Allen, Principles of Corporate Finance, 2014, s. 201 
45

 Black, F., Jensen, M. og Scholes, M., The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests, 1972, s. 44 
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I et nyere studie foretaget af Frazzini og Pedersen fandt forfatterne også, at den flade security mar-

ket line, SML, forelå i 18 ud af 19 internationale aktiemarkeder og derudover også var tilfældet i 

markederne for statsobligationer, futures og virksomhedsobligationer
46

. En grundantagelse i CAPM 

er, at alle investorer er rationelle og investerer således, at Sharpe-ratioet, dvs. det forventede afkast 

per risikoenhed, bliver maksimeret og investeringen herefter kan geares op og ned alt efter risiko-

profil. Denne antagelse bestrides i studiet, som forklarer den flade sammenhæng mellem afkast og 

risiko målt ved beta med eksistensen af finansieringsbegrænsninger, som driver investorer til at 

investere mere i risikofyldte aktiver i stedet for at låne
47

.  

 

På trods af at antagelserne ikke kan siges at være i tråd med virkeligheden og delelementerne kan 

være svære at estimere, er modellen generelt bredt anvendt bl.a. pga. brugervenligheden og fraværet 

af en bedre, tilgængelig model. CAPM anses som et godt teoretisk udgangspunkt for bestemmelsen 

af ejernes afkastkrav og anvendes derfor i denne afhandling.  

 

1.5.4.3 WACC – fastlæggelsen af virksomhedens kapitalomkostninger 

Da DCF-modellen benyttes til at vurdere værdien af hele virksomheden er det nødvendigt at udreg-

ne de vægtede, gennemsnitlige kapitalomkostninger; WACC. Formlen for WACC (efter skat) er: 

 

hvor WACCes er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger efter skat, rd  (1-Tc) er låneren-

ten efter skat, D er markedsværdien af nettorentebærende gæld, re er ejernes afkastkrav, E er mar-

kedsværdien af egenkapitalen og V er markedsværdien af virksomheden, dvs. D+E.  

 

Som det kan ses af formlen for WACC antages det, at virksomheden har en konstant kapitalstruktur, 

og da DCF-modellen tilbagediskonterer med WACC betyder det, at værdiestimatet beror på det. 

Dette er ikke altid tilfældet, hvilket svækker DCF-modellen som værktøj, når WACC bruges som 

diskonteringsfaktor. Samtidig antages det i DCF-modellen, at overskydende kapital udbetales eller 

geninvesteres til en nettonutidsværdi (NPV) på 0, dvs. afkastet er lig med WACC, hvilket heller 

ikke nødvendigvis er tilfældet. Et tredje problem med WACC er, at den kun kan bruges som dis-

                                                 
46

 Frazzini, Andrea og Pedersen, Lasse H., Betting Against Beta, 2013, s. 20 
47

 Frazzini, Andrea og Pedersen, Lasse H., Betting Against Beta, 2013, s. 1-2 
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konteringsrente for projekter med samme risiko som hele virksomheden. Derudover er kvaliteten af 

WACC-estimatet afhængig af kvaliteten af CAPM-udregningen af ejernes afkastkrav.  

 

Problemerne med WACC kunne langt hen ad vejen imødegås ved at anvende forskellige WACC i 

værdiansættelsen, men dette er ikke udbredt i hverken litteratur eller praksis. Ulempen ved sådan en 

tilgang ville også være, at estimaterne for andre WACC-værdier ikke nødvendigvis ville være mere 

retvisende pga. store usikkerheder. Der anvendes således kun én WACC i værdiansættelsen af 

Hermès. 

 

1.5.5 Relativ prisfastsættelse 

Som tidligere nævnt er multipler en anden populær metode til at værdiansætte virksomheder. Mul-

tipler er dog i realiteten en relativ prisfastsættelse, idet der ikke ses på værdien af fokusvirksomhe-

den, men udregnes hvor dennes aktiekurs burde ligge i forhold til sammenlignelige virksomheder. 

Således ses der på relative priser og ikke værdi, og man antager implicit, at de sammenlignelige 

virksomheder gennemsnitligt er korrekt prissat i markedet. Idéen byger på princippet om ”loven om 

en pris”, altså at to ens aktiver skal handles til samme pris
48

.  

 

Der udregnes værdier fra tre forskellige grupper af peers. Sektor/konkurrenter, som er underlagt 

samme eksterne forhold, er den første, og den gruppe man sædvanligvis anvender i en multipel ana-

lyse. Problemet med sådan en analyse er, at man aldrig vil kunne finde helt ens virksomheder, og 

værdien af multipler som værktøj afhænger derfor af, hvor sammenlignelige virksomhederne reelt 

er. Gruppen består af 10 konkurrenter inkl. Hermès.  

 

Den næste peer-gruppe vælges ud fra kriteriet om næsten samme ROE som Hermès og baserer sig 

på en nyere artikel i Finans/Invest
49

, der foreslog en peer-gruppe baseret på fundamentals som et 

alternativ til en peer-gruppe bestående af direkte konkurrenter. Herefter udbygges metoden ved at 

inddrage kriteriet om næsten samme vækst som Hermès, således at peer-gruppen nu vælges ud fra 

to kriterier: ROE og vækst. Peer-gruppen består af 15 selskaber, der er tilfældigt udvalgt fra forskel-

lige brancher, som alle har en egenkapitalforrentning mellem 17 % og 37 %. En delmængde af dis-

                                                 
48

 Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse. En praktisk tilgang, 2012, s. 29 
49

 Knudsen, J. O., Kold, S. V. og Plenborg, T., Multipelværdiansættelse: Valg af sammenlignelige virksomheder 
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se, syv selskaber, opfylder også kriteriet om vækst med salgsvækstrater mellem 12,5 % og 22,5 %. 

Grænseværdierne er baseret på at Hermès ROE er 27 % og har en salgsvækst på 17,5 %.  

 

Idéen med de alternative peer-grupper fjerner mange af problemer med at finde sammenlignelige 

virksomheder i en sektor, men skaber samtidig et nyt problem, da prisfastsættelse via multipler ba-

seret på ROE og vækst ikke tager stilling til variabiliteten i disse kriterier. Derfor kan en værdi ba-

seret på denne metode variere fra det ene øjeblik til det andet, når fx peer-gruppens ROE ændrer 

sig, hvilket alt andet lige ikke burde påvirke værdien af fokusvirksomheden.  

 

Som ved DCF-modellen vurderes multipler som værdiansættelsesmodel ud fra kriterierne om nøj-

agtighed og anvendelighed; intern konsistens og realistiske forudsætninger samt brugervenlighed og 

forståelighed. Den interne konsistens står og falder med valget af peer-gruppe og dermed forudsæt-

ningen om, at multipler kun kan anvendes korrekt på sammenlignelige selskaber. Derfor skal der 

både tages hensyn til valget af virksomheder, deres eventuelle forskelle i regnskabsprincipper og 

hvilke multipler, der anvendes. Forskellige multipler tager højde for forskellige ting, fx skat og 

gæld, og giver oftest ikke samme værdi, hvorfor det er fordelagtigt at anvende flere forskellige mul-

tipler. Brugervenligheden er i udgangspunktet god, da metoden er nem at anvende, men det bagved-

liggende arbejde med at finde sammenlignelige virksomheder, især efter kriteriet om samme sektor, 

kan være krævende. Multipler er til gengæld nemme at kommunikere og rimelig forståelige.  

 

Multipler anvendes i afhandlingen til at vurdere og teste værdiestimatet baseret på DCF-modellen. 

Dette gøres først ved at se på multiplerne P/E, EV/BITDA og EV/NOPAT for hele modellen og 

sammenligne dem med EV/EBITDA og EV/NOPAT for terminalperioden. Her bør exit multiplerne 

være mindre end dem for hele budgetperioden, når der budgetteres med lavere omsætningsvækst og 

marginer i terminalperioden.  

Herefter er multipler anvendt i et selvstændigt kapitel som nævnt ovenfor med tre forskellige peer-

grupper. De anvendte multipler er P/E og EV/EBITDA. Resultatet af prisfastsættelsen med multi-

plerne sammenlignes derefter med DCF-værdiansættelsen.  
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1.6 Struktur  

Afhandlingens struktur er som følger. Efter dette indledende kapital 1 kommer en virksomhedspræ-

sentation i kapitel 2 omhandlede Hermès' historie og corporate governance. Den analytiske del af 

afhandlingen starter herefter og består af kapital 3 og kapitel 4. Kapitel 3 indeholder den strategiske 

analyse med undersøgelse af det makroøkonomiske miljø, branchen for personlige luksusvarer og 

en intern analyse af Hermès ressourcer. Resultaterne fra kapitel 3 samles i en SWOT matrix til 

sidst. Kapitel 4 rummer den finansielle analyse, hvor Hermès' rentabilitet måles ved ROIC og ROE. 

Disse nøgletal evalueres og dekomponeres for at finde de bagvedliggende årsager til niveauet. Re-

sultaterne fra analysen i kapitel 3 og kapitel 4 anvendes i kapitel 5 til at udforme et budget for Her-

mès 2016-2046. Det følgende kapital 6 består af en DCF-værdiansættelse af Hermès baseret på 

budgetteringen. Kapitel 7 omhandler prisfastsættelsen af Hermès ved brug af multipler fra tre for-

skellige peer-grupper: konkurrenter, selskaber med lignende ROE og selskaber med lignende ROE 

og lignende vækst. Til allersidst samles hele opgavens resultater i konklusionen i kapitel 8, hvor 

problemformuleringen vil blive endeligt besvaret. Afhandlingens struktur kan ses nedenfor i figur 1.  

Figur 1: 
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Kapitel 2 Præsentation af Hermès 

2.1 Historie og udvikling 

Hermès er et fransk modehus, som blev grundlagt i Paris i 1837 af hesteseletøjsproducenten Thierry 

Hermès. Virksomheden blev i 1880 udvidet af sønnen til også at omfatte saddelmageri, samtidig 

med at selskabets nuværende hovedsæde på fashionable 24, rue du Faubourg Saint-Honoré også 

blev indtaget. Hermès blev her hurtigt hesteudstyrsleverandør til aristokrater verden over
50

. I 1918 

udvidede Émile Hermès, barnebarn af Thierry Hermès, saddelmageriet til også at omfatte produkti-

on af finere tasker med udgangspunkt i hestesaddelhåndværket. Op gennem 1950’erne blev sorti-

mentet yderligere udvidet med kollektioner af tøj, smykker, ure og silketørklæder. Ekspansionen 

tog herefter for alvor fat fra 1978, da en ny generation overtog, og der blev etableret Hermès butik-

ker i flere dele af verden. Modehuset har lige siden grundlæggelsen været bibeholdt i familien, og i 

dag sidder sjette generation i spidsen i form af Axel Dumas som CEO
51

 og Pierre-Alexis Dumas 

som kreativ chef
52

.  

 

I dag kan man købe Hermès produkter i 51 lande i 307 Hermès-butikker, hvoraf størstedelen (210) 

er ejet og styret af Hermès selv, mens de resterende 97 butikker er eneforhandlere
53

. Virksomheden 

beskæftiger ultimo 2015 12.244 medarbejdere, heraf 7.461 i Frankrig. Selskabets omsætning er som 

nævnt i indledningen fordoblet siden 2010, og markedsandelen i markedet for personlige luksusva-

rer følger samtidig en stigende trend og estimeres i 2015 til at udgøre 1,9 %, som er en fordobling af 

markedsandelen ift. 2006
54

. Figur 2 viser udviklingen i omsætningen fra 2004 til 2015
55

. Figur 3 

viser salgstallene fra årsrapporten 2015 fordelt geografisk.
56

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Hermès Annual Report 2014, s. 15 
51

 Axel Dumas er rettelig co-CEO med Émile Hermès SARL, repræsenteret af Henri-Louis Bauer, som er en selvstæn-

dig juridisk enhed. Selskabets partnere er efterkommere af Hermès-familien og har som hovedformål at være en aktiv 

partner i Hermès International. Se yderligere i Hermès Annual Report 2014, s. 172 
52

 Hermès Annual Report 2014 s. 15 
53

 Hermès Annual Report 2015 s. 126 
54

 Baseret på at markedet udgør €253mia. ifølge Bain & Company, Luxury Goods Worldwide Market Study Fall-Winter 

2015, s. 6, og at Hermès har en omsætning i 2015 på €4,481mio. 
55

 Hermès Annual Reports 2014-2015 
56

 Hermès Annual Report 2015, s. 59 
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Figur 2:                   Figur 3: 

  

 

 

Som det ses i figur 3, er salget af produkter fra Hermès bredt globalt funderet med en overvægt i 

Asien med 47 % inkl. Japan, mens 33 % udgøres af Europa inkl. Frankrig.  

 

Figur 4 viser salget fordelt på produktkategorier
57

. Hermès har stadig deres fokus på lædervarer, 

men en stor del af omsætningen skyldes også salget af sko, tøj og tørklæder i særdeleshed.  

Figur 4:  

 

Figur 5 viser udviklingen i aktiekursen fra 2004-2015
58

.  

Grafen viser en stor stigning især de seneste fem år og markedsværdien af Hermès er nu (23/3 

2016) €33,78 mia. med en aktiekurs på €320.  

 

 

 

 

 

                                                 
57

 Hermès Annual Report 2015,  s. 31 
58

 Der blev foretaget et 3-1 stock split d. 12/6 2006, som kursen årene forinden er korrigeret efter. Data er hentet fra 

finance.yahoo.com. 
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Figur 5:  

 

 

2.2 Corporate governance 

Hermès er som nævnt en familieejet virksomhed, hvor familien sidder på størstedelen af aktierne. 

Fordelen ved et selskab hvor familien (delvist) ejer og sidder i ledelsen er, at agentproblemer er 

minimeret
59

, da ledelsens personlige incitamenter på den måde bedre er afstemt med, hvad der er 

bedst for selskabet. Agentproblemer skal forstås i relation til principal-agent teori dvs. incitaments-

problemer i et over-underordensforhold mellem en principal og en agent. Når principalen og agen-

ten er den samme, er der ingen agentproblemer. I Hermès er de ikke én person, men en familie, 

hvilket ikke fjerner, men mindsker agentproblemerne. Samtidig er de ikke fjernet ift. de resterende 

aktionærer, da der kan opstå konflikter mellem familien som storaktionærer og minoritetsaktionæ-

rerne. Incitamentsproblemerne kan bl.a. imødegås med specielle bonuskontrakter og/eller kontrol-

foranstaltninger.  

Et af problemerne ved en familieejet virksomhed er selvsagt, at slægtskab ikke nødvendigvis er 

ensbetydende med evner, og den konkurrencemæssige fordel et familiefirma har kan i stedet lede til 

nepotisme. Arbejdskonflikter kan samtidig være sværere at løse, når det er mellem familiemedlem-

                                                 
59

 Thomsen og Conyon, Corporate Governance Mechanisms and Systems, 2012, s.309 
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mer. Dette aspekt er især relevant for Hermès at have in mente, da familien både sidder i ledelsen 

og bestyrelsen, hvor de udgør ca. 55 %
60

.  

 

Aktiekapitalen i Hermès er pr. 23/3 2016 105.569.412 aktier. Heraf ejer H51 SAS og H2 SAS, som 

begge er selskaber, der ejes af Hermès-familien, og en gruppe af andre familiemedlemmer i alt 

65,04 % af aktierne.
61

 Det svarer til 73,74 % af stemmerne (70,93 % i forbindelse med fordelingen 

af overskuddet).  

 

Kapitel 3 Strategisk analyse 

Strukturen for den strategiske analyse følger som beskrevet i metodekapitlet en top-down approach. 

Således indledes der med en makroøkonomisk analyse vha. PESTEL, herefter anvendes Porter's 

Five Forces i en analyse af industrien og dernæst en intern analyse med VRIN-modellen. Resultatet 

af disse samles til sidst i en SWOT matrix.  

 

3.1 Makroøkonomisk miljø – PESTEL-modellen 

Hvilke makroøkonomiske faktorer, som sætter rammen for den fremtidige udvikling på markedet, 

er omdrejningspunktet i PESTEL-analysen. Som nævnt i metodeafsnittet afhænger værdien af 

PESTEL af graden af overblik og prioritering i analysen, hvor det afdækkes hvilke faktorer, der har 

størst positiv eller negativ indflydelse på virksomhedens makromiljø, og hvordan disse vil udvikle 

sig fremover og påvirke værdiskabelsen. Hermès er en del af det globale marked for personlige luk-

susgoder, hvor alle faktorer i PESTEL har en indflydelse, men nogle har forholdsvist mere end an-

dre. Da virksomheden er aktiv i hele verden vil PESTEL-analysen have et globalt perspektiv frem 

for et fransk. Rammen for PESTEL-analysen ses i Figur 6 nedenfor.  

 

 

 

 

                                                 
60

 Efterkommere af Émile Hermès tæller bestyrelsesformanden Éric de Seynes, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer 

af audit komitéen Charles-Éric Bauer og Renaud Momméja, bestyrelsesmedlem og medlem af kompensationskomitéen 

Matthieu Dumas og bestyrelsesmedlem Blaise Guerrand og bestyrelsesmedlem Julie Guerrand. 
61
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Figur 6: 

 

3.1.1 P – Politik 

Politikfaktoren kan overordnet set inddeles i national politik og geopolitiske begivenheder. For en 

luksusvarevirksomhed som Hermès er hovedfaktorerne indenfor kategorien Politik (P) skatter på 

import og eksport af luksusvarer, herunder handelsaftaler, nationale tiltag, der fordrer eller begræn-

ser branchen og begivenheder som de nylige terrorangreb i Paris, der påvirker salget især pga. fald i 

turismen
62

.  

 

Den politiske påvirkning har blandt andet vist sig ved en kampagne i Kina mod ekstravagance, som 

har påvirket forbruget i negativ retning. Især salget af luksusvarer, dyre restauranter og omsætnin-

gen på ”kasino-øen” Macau er faldet kraftigt
63

. De kinesiske forbrugere har globalt set været en 

primær kilde til stigningen i luksusforbruget. I 2000 udgjorde de 1 % af luksusvareforbruget. I 2015 

(forventet) udgør de nu 31 % ifølge en rapport fra konsulenthuset Bain & Company. Salgsvæksten 

blev dog slået tilbage i 2013, hvor den kinesiske regering indførte loven om anti-ekstravagance og 

gaver for at komme korruption til livs. Året efter, 2014, var væksten i luksusvareforbruget i Kina 

således decideret negativ med -1% ved konstante valutakurser, som til dels skyldtes den nye lov-

                                                 
62

 Hermès nævner også selv terroren i Frankrig som en salgspåvirkende faktor, bl.a. i deres rapport for salgstallene i 4. 

kvartal 2015.  
63

 Moak, K., Lee, M. og Engel, E., China’s Economic Rise and Its Global Impact, 2016, s. 37 
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givning og til dels ændrede forbrugsmønstre
64

. Den umiddelbare effekt af politikken på salget af 

luksusvarer synes dog at have aftaget en smule, da der igen er vækst i det kinesiske luksusforbrug. 

Bestyrelsesformanden for luksusurevirksomheden Patek Philippe, Thierry Stern, har dog udtalt, at 

det kan tage år før kinesisk efterspørgsel for luksusure kan vende tilbage til tidligere tiders niveau-

er
65

. Hermès’ salg af ure viser samme tendens med tilbagefald på 11 % i 2014 ift. 2013, som sel-

skabet især tilskriver fald i efterspørgslen i Kina
66

, og i år en lille fremgang på 0,1 % ved konstante 

valutakurser. Dog skal man have in mente, at ure kun udgør 3 % af Hermès’ omsætning. Generelt er 

der aftagende vækst i regionen Asia-Pacific (ekskl. Japan) med fremgang i salget på 16,4 % (2013), 

13,1 % (2014) og 5,1 % (2015). Dette kan dog ikke nødvendigvis eller udelukkende tilskrives poli-

tikken i Kina.    

 

En anden politisk påvirkning kan være politisk risiko. Terrorangrebene i Frankrig sidste år og i Bel-

gien dette forår påvirker turismen i en negativ retning, da nyheder om terror i høj grad påvirker po-

tentielle turisters valg af destination
67

. Dermed forværres udsigterne for luksusvaremarkedet i Euro-

pa, da turister foretager en stor del af indkøbene
68

. Turistforbruget i Europa var i februar (2016) 

allerede faldet 5 %, hvilket til dels skyldtes et fald på 16 % i Frankrig ifølge selskabet Global Blue, 

der er et selskab, som håndterer fakturaer for taxfree shopping
69

.  

Fremadrettet er det ikke til at forudsige hvor og hvordan terrorangreb vil påvirke luksusvarebran-

chen, men aktiemarkederne ser ud til efterhånden at have vænnet sig til terrorangreb. I forbindelse 

med terrorangreb ses kortvarige kursfald, hvorefter de retter sig igen
70

. Dette mønster ses indtil vi-

dere også i turismestrømme, om end det afhænger af bl.a. størrelsen på angrebet. Mens der var en 

meget stor mærkbar effekt på turismen og økonomien i sin helhed efter terrorangrebet i New York 

11. September 2001, har der ved angreb som dem på Bali, Tyrkiet, Madrid og London være en langt 

mindre og kortvarig effekt
71

. Ifølge en undersøgelse af World Travel and Tourism Council vender 

turismeniveauet efter et terrorangreb i gennemsnit tilbage til sædvanligt niveau efter 13 måneder, 

mens specifikke undersøgelser, også foretaget af WTTC, viste at terroren i Madrid 2004 og i Lon-
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don 2005 stort set ingen effekt havde på turismen
72

.  Samtidig påpeger andre, at der er tale om flere 

sammenhængende angreb i træk, hvilket kan medføre en langsommere tilbagevenden til sædvanlige 

turismeniveauer
73

.  

3.1.2 E - Økonomi 

3.1.2.2 Overordnet økonomisk miljø og eksponering 

Det globale marked for personlige luksusvarer er som nævnt voksende. I perioden 2005-2015 ople-

vede markedet en CAGR (compounded annual growth rate) på 5,58 %
74

 og er i 2015 estimeret til at 

udgøre €253 mia. Samtidig er Hermès’ markedsandel i markedet også stigende og er nu fordoblet 

ift. 2006, se Figur 7. Det kan heraf udledes, at Hermès overgik markedsvæksten. Mere præcist var 

CAGR for samme periode 13 % for Hermès.  

Figur 7: 

 

Luksusvarer, som dem Hermès sælger, er et gode, der selvsagt ikke er fundamentalt nødvendigt, og 

dermed kunne man tro, det var et mere indkomstelastisk gode i sammenligning med mere nødven-

dige varer længere nede i Maslows behovspyramide som fx mad og bolig. Dette er dog umiddelbart 

ikke tilfældet, hvis man tager udgangspunkt i tilstanden af den generelle økonomi i form af BNP-

vækst. I Figur 8 ses en sammenligning mellem den procentuelle BNP-udvikling globalt og regio-

nalt, væksten i markedet for personlige luksusvarer samt væksten i Hermès’ omsætning, og der er 

generelt ikke stor korrelation.   
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73
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Figur 8:
75

 

 

Som det fremgår af figuren ses der overordnet set en korrelation mellem væksten i markedet for 

personlige luksusvarer og global BNP-vækst
76

 med en korrelation på 0,62. En endnu højere korrela-

tion ses imellem væksten i markedet og BNP-væksten i USA på 0,84.
77

 Dette kan dog ikke direkte 

overføres til Hermès, da der ikke samtidig ses et sammenfald mellem Hermès’ salgsvækst og BNP-

vækst (uanset region). Alligevel har selskabet en korrelation med resten af luksusvaremarkedet på 

0,76. Mens samtlige af de udvalgte markeder, undtagen Japan i 2008, oplevede mere eller mindre 

kraftige fald i BNP-vækst og endda i de fleste tilfælde minusvækst i årene 2007-2009, havde Her-

mès en omsætningsvækst på hhv. 8,6 % og 8,5 % i 2008 og 2009, som samtidig var højere niveauer 

af vækstrater end tidligere år.  

Til gengæld ses der umiddelbart flere sammenfald de seneste fem år
78

, hvor Hermès’ omsætnings-

vækst falder samtidig med fald i Japans og Kinas BNP-vækst og stiger samtidig med stigningen i 

BNP-vækst. I figuren ses fx et stort fald i omsætningsvæksten i 2013 samtidig med et fald i BNP-

væksten i Kina og Japan, hvilket taler for en mulig større korrelation fremover mellem BNP-

væksten i hovedmarkederne og omsætningsvæksten, men den er der ikke indtil videre fsva. Kina.  

 

                                                 
75
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Omsætningen i Japan udgør en faldende andel af totalomsætningen, men udgør i 2015 12 %, se 

Figur 9
79

 nedenfor, og er dermed stadig en vigtig region. Det er interessant, at korrelationen mellem 

Hermès’ omsætningsvækst og BNP-væksten i Japan i 2010-2014 er 0,88, hvilket kan tyde på, at 

Hermès-købernes forbrug i Japan er mere påvirket af landets økonomiske tilstand end i de andre 

udvalgte regioner de senere år. Derudover kan man specifikt se et sammenfald mellem omsæt-

ningsvæksten i 2010 på 25,4 % og Kinas BNP-vækst på 19,4 % samtidig med, at omsætningens 

regionale fordeling ændrede sig og regionen Asia-Pacific i 2010 var steget kraftigt til en andel på 26 

%. En opadgående trend regionen kun har udbygget yderligere de seneste år.  

Figur 9: 

 

Det ses af figuren, at Asia-Pacific over perioden er en stadigt stigende aftager af Hermès’ varer med 

mere end en fordobling i omsætningsandelen fra 17 % i 2005 til 35 % i 2015, men over hele perio-

den ses der altså samtidig ingen statistisk sammenhæng mellem BNP-væksten i Kina og omsæt-

ningsvæksten hos Hermès. Det er dog tilfældet 2010-2015 for Japan og til dels Kina med korrelati-

oner på hhv. 0,88 og 0,57. Generelt over hele periode er korrelationen mellem væksten i Kinas BNP 

og Hermès omsætning -0,05. Asia-Pacific er selvsagt en hel region, så kun at sammenfatte væksten 

i området med væksten i Kina er en tilsnigelse, men da meget af omsætningsvæksten generelt i pe-

rioden har skyldtes øget forbrug i Kina jf. Hermès’ årsrapporter, anvendes det som indikator. Asia-

Pacific regionen er ikke defineret specifikt i Hermès’ årsregnskaber med salgstal fra de enkelte lan-

de, men selskabet fremhæver selv Australien, Sydkorea, Malaysia og Kina udover Japan, som har 

sin egen kategori. Totalt udgør Asia-Pacific inkl. Japan 47 % af omsætningen i 2015.  

 

Der må af ovenstående udledes, at forbruget af personlige luksusvarer kun er korreleret med BNP-

væksten i USA, men at dette ikke gælder omsætningsvæksten hos Hermès, som dog i store træk er 
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korreleret med resten af luksusvaremarkedet med en korrelation på 0,76. En af grundene til at BNP-

vækst og vækst i Hermès’ omsætning ikke er sammenfaldende kan være, at Hermès’ prispunkt lig-

ger meget højt ift. deres konkurrenter. Kunderne hos Hermès er også i mange tilfælde meget velha-

vende, og selvom disse forbrugeres disponible indkomst kan blive påvirket af en recession, har dis-

se stadig midler nok til at fortsætte et vist indkøbsniveau i Hermès.  

 

Dog mener flere analytikere, og til dels Hermès selv, at det er ved at være slut med Hermès’ mod-

standsdygtighed overfor afmatningen i kinesisk økonomi. Dette kom blandt andet til udtryk ved 

offentliggørelsen af resultaterne for 2015, da CEO Axel Dumas udtrykte en forventning om lavere 

vækst fremadrettet, som muligvis lå under deres mål om 8 % vækst ved konstante valutakurser i en 

middellang tidshorisont
80

. Dette til dels pga. faldet i den kinesiske vækst, men også pga. fald i antal-

let af turister, som kan være et resultat af de nylige terrorangreb.  

 

Hvorvidt Hermès’ omsætningsvækst fremadrettet i højere grad er korreleret med BNP-vækst på de 

primære markeder må tiden vise, men indtil videre kan man kun hæfte sig ved, at Hermès i højere 

og højere grad korrelerer med markedet for personale luksusvarer og målt over de seneste fem år er 

korrelationen 97 %. Et marked hvis reelle vækst er stagneret i reelle termer.  

 

3.1.2.3 Valuta 

Størstedelen af Hermès’ produktion foregår i eurolande, mens meget af indtjeningen er i USD, JPY 

og andre asiatiske valutaer. Dermed er virksomheden eksponeret overfor valutakursudsving. Her-

mès hedger operationel valutarisiko på årlig basis baseret på budgetterede cash flows, mens ikke-

operationel valutarisiko hedges, når risikoen er definitiv
81

.  

 

De seneste fem år har især været kendetegnet ved en til stadighed svagere euro overfor de fleste 

andre valutaer, dog specielt i 2015, som fx USD og CNY, mens EURJPY har svunget op og ned og 

i øjeblikket viser en stærkere EUR overfor JPY målt over perioden. Se nedenstående figur 10
82

.  
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Figur 10: 

 

På trods af at Hermès i udgangspunktet hedger sine positioner for at minimere udsving i koncern-

overskuddet, har den procentvise omsætningsvækst målt i konstante og i aktuelle valutakurser ikke 

været helt samstemt, se tabel 1
83

.  

Tabel 1: 

 

Valutakursudsvingene har påvirket de regionale vækstrater og markedet for personale luksusvarer i 

USA blev især båret frem af den stærke dollar. Til gengæld medførte dét faktum samtidig et fald i 

omsætningen fra turister, som næsten udlignede den lokale vækst. Den svage euro betød samtidig 

en stigning i omsætningen fra turister i eurozonen. Ifølge en undersøgelse foretaget af Bain & 

Company og Global Blue steg de kinesiske turisters taxfree forbrug med 64 % og amerikanernes 

med 67 %, hvor stigningen primært kom fra indkøb af high-end luksusvarer
84

.  

 

Prisforskellene mellem især Europa og Kina pga. deprecieringen af euroen har medført store pris-

forskelle. Pga. en begrænset pricing power overfor europæere
85

 er det nødvendigt med en sænkning 

af priserne i Kina samtidig med en evt. forhøjelse af priserne i Europa, medmindre euroen apprecie-

rer igen. Det så man modehuset Chanel gøre i marts 2015, hvor priserne i gennemsnit blev sat ned 
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Udvikling i USD, JPY, CNY og GBP overfor  EUR 

EURUSD EURJPY EURCNY EURGBP 

Hermès' omsætningsvækst
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Konstante valutakurser 7,8% 12,7% 10,2% 4,1% 18,9% 18,3% 16,4% 13,0% 11,1% 8,1%

Aktuelle valutakurser 6,1% 7,3% 8,6% 8,5% 25,4% 18,3% 22,6% 7,8% 9,7% 17,5%

Forskel (procent-point) -1,7% -5,4% -1,6% 4,4% 6,5% 0,0% 6,2% -5,2% -1,4% 9,4%
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med 22 % i Kina, mens de samtidig blev sat ca. 20 % op i Europa. Som det vil fremgå af faktoren 

PESTEL-faktoren teknologi, er der en stigende tilgængelighed af luksusmærkernes produkter onli-

ne, hvilket forstærker prisgennemsigtigheden og gør det endnu vigtigere at samstemme priserne og 

udligne større valutakursudsving.  

 

3.1.2.4 Skat 

Den effektive skatteprocent er steget med 2,6 % -point ift. 2014 og er nu 35,8 %. Denne stigning 

skyldes primært øgede skatter i Frankrig
86

. Øgede udgifter til skat kan presse Hermès på bundlinjen. 

Stigningen alene i skatteprocenten fra 2014 til 2015  på 2,6%-point betød en øget udgift på € 38,6 

mio. i 2015. Fremadrettet ses ingen tegn på faldende skattetryk grundet stigningen i offentlige ud-

gifter i mange lande.  

 

3.1.3 S – Sociokulturel 

De sociokulturelle strømninger påvirker modevirksomheder ved skiftende smag og trends. Dette 

gælder både hvilken smag og stil forbrugerne efterspørger, men også andre sociale trends. Ready-

to-wear og accessories udgør pt. 23 % af Hermès’ omsætning og påvirkes specielt af trends, da der i 

især tøj sker større udskiftning, både i tilgængeligheden med flere årlige kollektioner og i købernes 

forbrug.  

 

I 2014 blev det annonceret, at chefdesigneren for kvindekollektionen Cristophe Lemaire trak sig fra 

posten og i stedet blev den hidtil ukendte designer Nadège Vanhee-Cybulski sat i spidsen for Her-

mès. Hun præsenterede sin debutkollektion Fall/Winter Ready-to-wear 2015 i marts 2015, som blev 

modtaget overvejende positivt af anmelderne, dog var de fleste i en afventende tone. Nadège’s an-

den kvindekollektion for huset var Spring/Summer Ready-to-wear 2016, som ifølge anmeldere var 

mere overbevisende
87

. Hun har indtil videre lagt en minimalistisk linje med inddragelse af husets 

kendte tørklæder. Der har de senere år, især efter Phoebe Philo overtog chefdesignerposten hos det 

franske, dengang hensygnende, modehus Céline i 2010, været en stærk og vedvarende trend kred-
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87

 Flaccavento, Angelo, Hermès’ Ageless Agenda, 6/10/2015 , Mower, Sarah, Hermès Fall 2015 RTW, 9/3 2015 og 

Mower, Sarah, Spring 2016 Ready-to-wear Hermès, 5/10/2015 
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sende om minimalismen. Samtidig er minimalistiske tøj og accessories nemme at anvende i forbin-

delse med andre mere trendbaserede køb, hvorfor sådan en designprofil er mere sikker. Risikoen er 

dog, at designet bliver for enkelt, så forbrugerne enten keder sig eller ikke kan kende forskel på 

mærkerne, og så kan salget falde. Hermès har, som det også fremgår i anmeldelserne af deres mo-

deshows, fokus på kostbare materialer, skrædderi og en ”luxury feel”, hvilket indtil videre har sikret 

et ifølge ledelsen tilfredsstillende salg
88

. Fremadrettet ser jeg derfor ikke at nye trends vil påvirke 

salget af ready-to-wear nævneværdigt.  

 

47% af Hermès’ omsætning består af lædervarer især fra deres klassiske tasker som Constance, Kel-

ly og Birkin, som alle findes i forskellige størrelser, skind og farver, der på den måde skaber nyt liv 

til designet. Det er ikonisk design, som ikke påvirkes i høj grad af et trendbaseret marked. Risikoen 

for den slags varer er i stedet en mætning i markedet. På trods af en estimeret mængde på omkring 

en million Birkin-tasker alene i cirkulation, er det lykkedes Hermès stadig at opretholde eksklusivi-

teten - indtil videre
89

. Der ses ingen tegn på en faldende efterspørgsel på kerneprodukterne, hvor der 

pt. er ventelister på op til seks år
90

.  

 

En anden slags trend er brugen af bloggere og kendisser i modesammenhæng, både som ambassa-

dører for mærket
91

 og til reklamekampagner, i blogsamarbejder og gennem sociale medier, som er 

en ny sociokulturel trend i sig selv. Hermès har hverken profileret sig specielt på de sociale medier, 

brugt celebrities i stor stil til reklame eller lavet blogsamarbejder. Og det er måske netop denne stra-

tegi, som gør at mærkets produkter bliver ved med at have høj efterspørgsel. Mystik og utilgænge-

lighed er et af kendetegnene ved luksusvarebranchen. Luksus er pr. definition noget som ikke er 

strengt nødvendigt eller tilgængeligt for alle. Kunderne hos Hermès er antageligt heller ikke pri-

mært unge bloggere (endnu), men fremadrettet kan det mindske kundebasen, at det yngre segment 

ikke er så bekendt med mærket. Brugen af sociale medier ser ikke ud til at være en kortvarig trend, 

og Hermès vil blive hægtet af i dét løb, hvis der ikke kommer en større indsats. De nærmeste kon-

kurrenter som Louis Vuitton, Gucci, Prada og Burberry har hhv. 10,7 mio., 8,3 mio., 8 mio. og 6,5 

mio. følgere på Instagram, mens Hermès har 2,3 mio.
92

.  
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3.1.4 T - Teknologi 

3.1.4.1 Kommunikation 

Som nævnt i ovenstående afsnit om sociokulturelle faktorer er den teknologiske udvikling i form af 

fx sociale medier en ny(ere) kanal til at komme i kontakt med forbrugerne. Samtidig er forventnin-

gerne fra selvsamme til (mode)virksomheden også steget. Krav om at modehuset skaber et helstøbt 

univers, er til stede på alle/flere sociale medier som fx Facebook og Instagram og har en funktionel 

og æstetisk gennemført e-shop på deres hjemmeside
93

. Hermès’ hjemmeside vurderes at være i tråd 

med mærkets DNA designmæssigt og indeholder videoer mv., som fortæller om mærkets historie, 

men kunne godt være mere brugervenlig. Samtidig har de flere forskellige sites, hvilket gør kom-

munikationen mudret.  

 

3.1.4.2 E-commerce 

Ligesom kommunikationen er blevet stærkt påvirket stærkt af den teknologiske udvikling, ligeså er 

salgskanalen, hvis ikke i endnu højere grad. I Figur 11 ses online andelen af markedet for personli-

ge luksusvarer, og i Figur 12 fremgår vækstudviklingen i onlinesalget. 
94

  

Figur 11:                     Figur 12: 

 

 

Som det fremgår af figur 11 udgjorde onlinesalget i 2003 ca. 1 % af hele markedet for personlige 

luksusvarer, mens det de seneste par år er steget betydeligt og i 2015 er estimeret af Bain & Com-

pany til at udgøre 16,8 %. I en rapport af Exane BNP Paribas
95

 forudses det, at onlinesalget vil fort-
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sætte med at vokse og udgøre ca. 40% af væksten i markedet for personlige luksusvarer frem mod 

2020. Væksten er indtil videre især drevet af salg i Americas og produktkategorierne af accessories 

og tøj.   

 

Luksusvaremærker har været tilbageholdende med at gøre deres varer tilgængelige på nettet, pga. 

frygten for tab af kontrol og ønsket om eksklusivitet
96

, men er nu for langt de flestes mærkers ved-

kommende til salg på nettet via egen webshop og til en vis udstrækning også på stormagasin-e-

shops som fx Net-a-Porter. Hermès sælges udelukkende online på deres egen webshop, som består 

af en med tørklæder kaldet La Maison des Carrés (lanceret september 2014) og en e-shop med re-

sten af kollektionen. Sidstnævnte indeholder alle produktkategorier, men er ikke fuldkommen, da 

udvalget er meget inkonsistent. Der mangler mange af deres varer og udvalget af deres ready-to-

wear-kollektion er yderst begrænset.  

 

Hermès lancerede deres første e-commerce i marts 2002 eksklusivt i USA kun med accessories
97

, 

men oplyser ikke en oversigt over årlige lanceringer af e-shops. Det fremgår af deres website, at 

deres webshop pt. er tilgængelig i USA, Canada, Australien, Europa og Japan. Der er dermed po-

tentiale til at udvide til eksempelvis Rusland og Kina. Hermès oplyser indtil videre ikke omsætning 

eller anden kvantitativ data ang. e-shopdelen af forretningen.  

 

Hvad der kan være en mulighed for øget salg gennem øget tilgængelighed kan dog også give pro-

blemer. I en undersøgelse foretaget af McKinsey af amerikanske online luksuskøbere var et af de 

vigtigste parametre for at købe online, udover bekvemmelighed, muligheden for at sammenligne 

produkter og priser
98

. Med tilstedeværelsen online er markedet blevet meget mere pristransparent 

og som nævnt i faktoren Økonomi, er valutabevægelserne en stor udfordring for luksusvarebran-

chen, da det tvinger dem til at ændre priser for at undgå for store prisforskelle. Denne nødvendighed 

skyldes hovedsagligt netop muligheden for at sammenligne priser på nettet.  
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3.1.5 E – Miljø 

Modevirksomheder sælger et forbrugsgode, som udleder meget CO2 og bruger meget vand. Mode 

og bæredygtighed er grundlæggende i strid med hinanden, men processen hen mod mere og bedre 

CSR kan være eller må være svaret på modsætningen. Hermès har ifølge dem selv stigende fokus 

på området og har en Sustainable Development Committee som blandt andet har etableret en 

Sustainable Development Department og deltager i et frivilligt program for CO2-kompensation, 

hvor der plantes træer
99

. Derudover har selskabet haft et mål om at nedbringe vand- og elforbruget 

siden 2002, og forbruget faldt hhv. 3 % og 2 % fra 2013 til 2014
100

.  

 

Samtidig med at Hermès har udbygget deres bæredygtighedsrapportering i deres årsrapporter og 

lykkedes med at sænke deres forbrug af el og vand, har der forinden og sideløbende været et stigen-

de fokus på miljøet. Både i form af den globale opvarmning generelt, men også tøjvirksomheders 

andel i CO2-udledningen. Dette har blandt andet vist sig ved at en økotrend er opstået, hvor forbru-

geren lægger vægt på den bæredygtige eller miljøvenlige del af brandet. Det er dog ikke udbredt i 

luksusvarebranchen bortset fra huset Stella McCartney, som ikke bruger skind og i høj grad brander 

sig på det
101

.  

 

3.1.6 L – Lovgivning 

Som en virksomhed, der er meget afhængig af deres design, er Hermès meget optaget af at beskytte 

deres immaterielle rettigheder. Udover at eje flere forskellige registrerede brands og domæner er 

virksomhedens designs beskyttede i form af talrige patenter både i Frankrig og i resten af verden. 

Dertil er enkelte produkter, heriblandt taskerne Kelly og Birkin beskyttet af tredimensionelle vare-

mærker i en række lande
102

.  

 

Hermès er som et luksusmodehus udsat for forfalskninger i stor stil. Alene de kopier, selskabet i 

samarbejde med lokale myndigheder beslaglægger og destruerer hvert år, er flere hundrede tusind 

produkter
103

. Dette imødegås på løbende basis ved forebyggelse og gennem retssager. Hermès oply-
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ser ikke kvantitativ data for estimerede tab eller retssager, omend det er stor risiko for en luksusmo-

devirksomhed som Hermès. I værste fald kan brandet og design blive udvandet og miste sin eksklu-

sivitet, som det skete for Gucci og Louis Vuitton en overgang i 00’erne, hvor deres logo-produkter 

blev set alle vegne. Hermès er dog med sin designprofil hovedsagligt uden tydelige logoer, høje 

prispunkt og høje kvalitet, som er svær at efterligne, ikke umiddelbart det mest udsatte luksusbrand. 

 

3.1.7 Delkonklusion på PESTEL  

PESTEL-analysen har anskueliggjort, hvordan det makroøkonomiske miljø påvirker Hermès’ nu-

værende og fremtidige indtjeningsmuligheder. Hvordan de enkelte faktorer påvirker udvalgte vær-

didrivere til brug for værdiansættelsen fremgår af Figur 13 sammen med en uddybende forklaring.  

Figur 13: 

Konklusion på PESTEL - effekten på værdidrivere fremover 
          

  Omsætningsvækst Omkostninger CAPEX Forklaring 

Politisk miljø  -      Stigende politisk uro. 

Økonomisk miljø  -  

    

Fremtidsudsigterne for markedet ser 

ikke lyse ud og Hermès har en højere 

og højere korrelation med markedet. 

Samtidig stor eksponering overfor 

Kina, som oplever aftagende vækst. 

Pt. påvirker valutakurserne positivt, 

men det kan hurtigt skifte i fremtiden.  

Sociokulturelle tenden-

ser       
Ingen ændringer fremadrettet 

Teknologi  +/-  

  

 -  

Den teknologiske udvikling er en stor 

mulighed, men kan samtidig betyde 

tab i omsætningen, hvis Hermès ikke 

udnytter det. Hermès skal investere 

for at komme op på niveau.  

Miljø 
  

 -  
  

Stigende miljøhensyn kan øge pro-

duktionsomkostningerne.  

Lovgivning       Ingen ændringer fremadrettet 

+ :godt for Hermès,  - :dårligt for Hermès 

 

3.2 Brancheanalyse – Porter's Five Forces 

Ordet luksus er defineret som ”alt, der ikke er absolut nødvendigt til livets ophold” ifølge Gylden-

dals Store Danske
104

, men forstås i dag i højere grad som noget, der kan hæve købernes sociale sta-
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tus. Grossmann og Shapiro (1988) definerer luksusvarer som ”goods for which the mere use or dis-

play of a particular branded product brings prestige to the owner, apart from any functional utili-

ty”
105

 og kan også udtrykkes økonomisk som en kategori af produkter, hvis efterspørgsel stiger me-

re end proportionelt med forøgelsen i indtægten dvs. har en indkomstelasticitet på over 1
106

. Person-

lige luksusvarer er den underkategori af luksusvarer, som er til personlig brug på nær luksusbiler og 

finere kunst, der er sine egne kategorier, mens soft luxury kan kategoriseres negativt som alt det, 

der ikke er hard luxury dvs. ure og smykker
107

. Hermès sælger ure og smykker, men det er en meget 

lille del af forretningen. Da langt størstedelen af deres omsætning kommer fra salg af lædervarer, 

tørklæder og beklædning, er det også konkurrenterne med samme slags produkter, som er interes-

sante at se på.  

 

Graden af aktuel og potentiel konkurrence og forhandlingskraften i input og output analyseres ud 

fra Porter’s Five Forces, som ses herunder i Figur 14
108

. Branchen, der analyseres, er markedet for 

personlige luksusvarer med fokus på soft luxury-delen.  

Figur 14:  
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3.2.1 Rivalisering mellem eksisterende virksomheder (moderat - høj) 

Konkurrencen mellem luksusmodehuse er et oligopol præget af få store spillere som LVMH, Ke-

ring og Richemont (som dog er hard luxury), og mange mindre aktører i et til stadighed mere og 

mere segmenteret marked. Se nedenstående figur 15
109

 med udvalgte spillere på markedet og deres 

størrelsesforhold.  

Figur 15: 

 

Der er de senere år sket et opbrud i prisniveauet pga. nye spillere med mere overkommelige priser 

som fx Michael Kors og Coach, der presser de traditionelle luksusmærker, og der er derfor større 

spredning i prisarkitekturen. Samtidig er forbrugerne også blevet mere prisbevidste bl.a. pga. øget 

pristransparens som nævnt i PESTEL-analysen. Dette øger konkurrencen på markedet. Hermès ad-

skiller sig fra konkurrenterne ved at have markant højere priser end alle andre modehuse. I en pris-

undersøgelse foretaget af UBS Evidence Lab sammenlignes online priser på tasker i Frankrig. I den 

absolutte luksuskategori med priser fra €2,500 og opefter ligger ca. 94 % af Hermès’ online taske-

udvalg. Til sammenligning udgør den del af Louis Vuittons udvalg ca. 37%, Guccis er ca. 15 % og 

Pradas ca. 22 %
110

. I det helt høje prisniveau er der således mindre konkurrence, ofte overstiger 

efterspørgsel udbuddet og pricing power kan i højere grad opretholdes, hvilket også ser ud til at 

være tilfældet for Hermès.  

 

Stærk pricing power er en egenskab som Hermès har opnået med sin strategi med begrænset udbud, 

hvor mange produkter og især de mest eftertragtede som eksempelvis Birkin-tasken kun er til salg i 

fysiske butikker og i så begrænset antal, at man skal være heldig bare at få adgang til at komme på 
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en flere år lang venteliste. Samtidig har Hermès være succesfuld med sin måde at opdele sin pro-

duktportefølje. Kerneprodukterne som de ikoniske tasker og hestesadler holdes i den absolutte luk-

suskategori prismæssigt samtidig med at mere tilgængelige varer holdes på et højt, men dog tilgæn-

geligt prisniveau fx med de populære H-emaljearmbånd til 4.150 kr. og kendte silketørklæder til 

2.800 kr.
111

. Det gennemgående for et Hermès-produkt er det gode håndværk, en høj kvalitet og 

brandværdien, som en køber får med i den genkendelige orange pose, når de forlader butikken, uan-

set prisen på indholdet.  

 

Generelt er en af de vigtigste egenskaber ved produktet for kinesiske luksusforbrugere, at brandet er 

kendt og genkendeligt, da man som køber derved kan kommunikere status, prestige og velstand
112

, 

hvilket Hermès i høj grad har, omend mærket ikke er lige så kendt i den brede befolkning som fx 

Gucci. Dette gør marketing og brandpositionering i branchen til et vigtigt konkurrenceparameter i et 

så stort marked for luksusvarer som Kina. I en undersøgelse foretaget af UBS Evidence Lab af ki-

nesiske luksusforbrugere viste de vigtigste drivere for køb sig at være en høj grad af kvalitet, tidløst 

design, eksklusivitet og statussymbol, mens pris ikke var nær så vigtig for kineserne
113

. I samme 

rapport svarede de kinesiske forbrugere, at Hermès lå placeret på linje med sine nærmeste konkur-

renter, dog som nr. 2 efter Louis Vuitton i attributterne eksklusivitet, statussymbol og tidløs, men de 

haltede efter i kategorien kvalitet. Til spørgsmålet om en grund til ikke at købe fra et bestemt brand, 

var hovedårsagen til ikke at købe Hermès grundene Design/Style og I already have all that I want 

from this brand. Samtidig viste det sig at Reduced overall spending og Too expensive ikke var en 

grund til at afholde sig fra shopping hos Hermès
114

. Undersøgelsen er foretaget af UBS, som kan 

have influerende egeninteresser på udformningen og resultaterne, men svarene underbygger tesen 

om Hermès’ stærke pricing power. Samtidig giver den også et bud på Hermès’ udfordringer; at de-

res produktsortiment enten i størrelse eller design halter efter konkurrenternes.  

 

Man kan til en vis grad godt kategorisere tasker fra Chanel som den direkte konkurrent til tasker fra 

Hermès, da Chanel også er et modehus i den absolutte luksusliga, prisen ofte er lavere ift. Hermès, 

kvaliteten cirka den samme, og omkostningerne ved at skifte er ikke-eksisterende, men hvert brand 

udstråler noget unikt og kan dermed ikke erstattes en-til-en i en branche med så stor vægt på brand-

                                                 
111

 Observeret på Hermès’ danske webshop medio marts 2016 
112

 Zhang, Bopeng og Kim, Jung-Hwan, Luxury Fashion Consumption in China, 2013, s. 68-79 
113

 UBS Evidence Lab, European Luxury: Down but not out of fashion, 18. Januar 2016, s. 20 
114

 UBS Evidence Lab, European Luxury: Down but not out of fashion, 18. Januar 2016, s. 24 



 42 

værdi. Et andet konkurrerende produkt for nogle kunne være ”1st grade” forfalskninger fra Kina, 

som er i så høj kvalitet, at det ofte kræver eksperter for at kunne skelne fra den ægte vare. For de 

fleste luksusforbrugere er det dog ikke et reelt alternativ, da man ikke får luksusoplevelsen og det 

ægte statussymbol med.  

 

Et andet konkurrenceparameter i branchen er e-commerce, hvor Hermès præsterer gennemsnitligt 

hvad angår den totale weboplevelse, som nævnt i afsnit 3.1.4.2. om teknologi. Her kan det lille ud-

valg af tilgængelige varer og den kun jævne brugeroplevelse betyde, at Hermès’ potentielle kunder 

hellere køber luksusvarer hos konkurrenten, især når det største incitament for forbrugere til at 

handle online er bekvemmelighed. Dette kunne især være oplagt med deres tøjkollektion, som er 

meget underrepræsenteret på netshoppen, og evt. et større udvalg af deres accesories. Deres efter-

tragtede hyperluksus tasker forhandles pt. kun i de fysiske butikker, hvilket bibeholder eksklusivite-

ten og giver kunderne den helstøbte luksusoplevelse.  

 

Der er generelt en høj grad af rivalisering mellem de eksisterende virksomheder på markedet, men 

da Hermès samtidig ligger lidt for sig selv med et markant højere prisniveau, anses den eksisterende 

konkurrence for at være moderat til høj.  

 

3.2.2 Truslen fra substituerende produkter (lav - moderat) 

Graden af truslen fra substituerende produkter beror på prisen, kvaliteten og egenskaberne af det 

substituerende produkt samt omkostningen ved at skifte
115

. Luksusprodukter skal langt hen ad vejen 

ikke vurderes eller købes ud fra deres funktion, men som et luksusobjekt – om det så købes på 

grund af kvalitet, æstetik eller eksklusivitet. Derfor er truslen fra substituerende produkter ikke stor, 

da luksusvarebranchens varer ikke er udtalt generiske. Hvis man anser de personlige luksusvarer 

som statussymboler frem for deres reelle funktioner som fodtøj, tasker, beklædning mv., kunne sub-

stituerende produkter fra andre markeder godt være luksusbiler eller luksusrejser/hoteller, som viser 

et skift fra at besidde luksus til at opleve luksus
116

. Et andet substitut kunne være hard luxury dvs. 

smykker/ure, da de for nogle forbrugere kan give den status, de forsøger at opnå med et Hermès-
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produkt. Da det i udgangspunktet ikke er muligt at substituere et produkt fra Hermès, vurderes trus-

len fra substituerende produkter at være lav til moderat.  

 

3.2.3 Truslen fra nye indtrængere (lav) 

Som det allerede er nævnt i foregående afsnit er der sket et skred i prisstrukturen i det eksisterende 

marked pga. nye spillere i den billigere ende af luksusmarkedet de senere år. Risikoen for flere nye 

spillere kan komme fra allerede etablerede mærker i middelkategorien, der forsøger sig med dyrere 

kollektioner og dermed entrerer luksusvarebranchen eller helt nye mærker. Alternativt kan man 

også kategorisere allerede eksisterende high end-mærker som en ”trussel fra nye indtrængere”, hvis 

de i højere grad presser Hermès ved at udbyde (flere) produkter i den absolutte dyre luksuskategori. 

Adgangsbarriererne på markedet er høje grundet det naturlige behov for høj brandværdi, som tager 

tid at opbygge og graden af loyaliteten fra kunderne overfor bestemte mærker. At starte et nyt mær-

ke med tøj/accessories har i udgangspunktet ikke høje barrierer, men at skabe et anerkendt luksus-

brand, hvor man kan overbevise køberne om produkternes merværdi, tager lang tid og/eller kræver 

de helt rigtige kontakter hos producenterne og i særlig høj grad hos modemedierne. Derudover kræ-

ver det store investeringer i dygtige arbejdere med knowhow, som findes i et begrænset antal, ma-

skiner, materialer samt marketing og flot indrettede fysiske butikker, som kan give den helstøbte 

luksusoplevelse. Samtidig har eksisterende spillere på markedet stordriftsfordele, som nye spillere 

selvsagt ikke har, og der går længe før nogle af omkostningerne dækkes af indtægter. Da adgangs-

barriererne anses for rimelig høje, bedømmes truslen fra nye indtrængere som lav.  

 

3.2.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke (moderat) 

Generelt for branchen anvendes råvarer af høj kvalitet og ofte kan det være sjældne, eksotiske skind 

som fx krokodille. Dermed er modehusene afhængige af leverandører, som kan levere disse og i den 

rette kvalitet, og som besidder de rette håndværksmæssige evner, når fx skindet skal farves. Dette 

begrænser udbuddet af leverandører, som dermed øger leverandørernes forhandlingskraft. Hermès 

får produceret 2/3 af deres produkter internt og har dermed begrænset deres leverandørrisiko
117

. 

Den resterende tredjedel af produktionen foregår i de fleste tilfælde med leverandører Hermès har 

haft mangeårige samarbejder med og/eller har købt ejerandele i. Samtidig skriver Hermès i deres 
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årsrapport, at de forsøger at forbedre styrkeforholdet ift. leverandører og sikre udbud ved at diversi-

ficere, minimere leverandørafhængighed og opbygge strategiske varelagre. Det er dog begrænset, 

hvor meget Hermès kan diversificere, når virksomheden har tradition for mangeårige samarbejder 

og man tager i betragtning, at Hermès lever af at sælge godt håndværk, som der er begrænset udbud 

af. Leverandørernes forhandlingsstyrke ses derfor som moderat.  

 

3.2.5 Købernes forhandlingsstyrke (lav) 

Forhandlingsstyrken hos køberne afhænger af købernes størrelse ift. virksomheden, graden af af-

hængighed af kunderne og omkostningen ved at skifte. Der er et stigende antal køberne i markedet 

for personlige luksusvarer, da der er en voksende overklasse, hvilket der især ses en effekt af i Kina. 

Den nye spredning har åbnet op for konceptet for billigere luksus fra mærker som Mikael Kors, som 

tidligere nævnt, hvilket kan fratage dyrere mærker med relativt billige entry point-produkter (fx 

Hermès’ emaljearmbånd) potentielle købere. Specifikt har Hermès en høj pricing power og begræn-

set udbud af sine varer, som er langt under efterspørgslen, hvilket ikke efterlader meget forhand-

lingsstyrke hos køberne. Samtidig er der netop tale om personlige luksusvarer, og dermed har den 

enkelte kunde ikke stor magt, da de hver især udgør en lille del af omsætningen. Dog har de aller-

mest eftertragtede kunder, dvs. velhavende kendte, en vis tyngde, da de kan skabe hype omkring et 

bestemt produkt og dermed generere omsætning. I forhold til luksusmodehusenes størrelse er der 

dog ikke nogen enkeltstående købere, som kan påvirke priserne. Købernes forhandlingsstyrke anses 

derfor som lav.  

 

3.2.6 Delkonklusion på Porter's Five Forces 

Konklusionen på analysen samles i nedenstående Figur 16, hvor det vises hvordan værdidriverne til 

brug for værdiansættelsen påvirkes med begrundelser for hvorfor.  

 

 

 

 

 

 



 45 

 Figur 16: 

Konklusion på Porter's Five Forces - effekten på værdidrivere fremover 
          
  Omsætningsvækst Omkostninger CAPEX Forklaring 

Eksisterende rivali-

sering 
 (-)   

  

 -  

De seneste spillere på markedet er i 

det allernedereste prissegment og 

Hermès er i det allerøverste, hvilket 

derfor ikke presser Hermès. Selska-

bet kan dog presses på omsætningen 

pga. ændrede konkurrenevilkår i 

forbindelse med e-commerce, hvor 

de bør investere. 

Truslen fra substitu-

erende produkter 
 (-)  

    

Der er mulige substitutter for soft 

luxury produkter fx kunst, luksusrej-

ser eller hard luxury (hvor Hermès 

har lidt af sit salg) hvis man anser 

produkterne som statussymboler 

fremfor deres funktionelle værdi. 

Det kan i mindre grad presse om-

sætningen.  

Truslen fra nye ind-

trængere 

      

Risikoen for nye indtrængere i bran-

chen er lav, især i det øverste pris-

segment. Der er derfor ingen æn-

dringer fremadrettet 

Leverandørernes 

forhandlingsstyrke 
  (-)   

Få dygtige leverandører giver større 

forhandlingsstyrke. Det kan give et 

pres på omkostningerne, men opve-

jes til dels af mangeårige samarbej-

der.  

Kundernes forhand-

lingsstyrke 

  

  

  

Høj kundeloyalitet, dog ingen om-

kostninger ved at skifte. Hver enkelt 

kunde er en lille del af omsætningen 

og presser dermed ikke Hermés. 

Situationen er derfor uændret frem-

over 

+ :godt for Hermès,  - :dårligt for Hermès 

3.3 Intern analyse – VRIN-modellen 

Mens de to foregående analyser har haft fokus på de eksterne forhold, der påvirker Hermès’ per-

formance, tager denne analyse udgangspunkt i de interne forhold i virksomheden. Den interne ana-

lyse af Hermès udføres via en ressource- og kompetenceanalyse, der klarlægger de evner, selskabet 

besidder, som udgør en konkurrencemæssig fordel. Ressourcerne evalueres efter VRIN-modellen, 

som afdækker om evnerne er værdifulde, sjældne, svære at efterligne og ikke-substituerbare. Dette 

afgør, om de dermed kan bruges fremover til at opretholde vedvarende konkurrencemæssige fordele 

ved at muliggøre en implementering af en strategi, der fremmer virksomhedens efficiens og effekti-
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vitet
118

. Alle virksomhedens ressourcer og kompetencer vil ikke gennemgås, i stedet vil kun de væ-

sentligste evner diskuteres. Modellen ses herunder i Figur 17
119

.  

Figur 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellens logik er således, at en ressource skal opfylde alle fire egenskaber for at kunne siges at 

udgøre en vedholdende konkurrencemæssig fordel. Opfyldelsen af en eller flere af egenskaberne 

afgør, hvorvidt der er tale om en kortsigtet konkurrencemæssig fordel, en bæredygtig fordel eller 

der er konkurrenceligevægt. VRIN-faktorerne er kort gennemgået i kapitel 1.  

 

3.3.1  Immaterielle ressourcer 

3.3.1.1 Brandet Hermès (V +, R +, I +, N +/-) 

Hermès tilbyder kunderne muligheden for at opnå prestige og sende signaler til omverdenen om 

velstand via deres produkter. Samtidig skabes en identifikation mellem køberen og brandet, så kø-

beren udstråler hvad Hermès udstråler dvs. bl.a. kvalitet, tradition og eksklusivitet. Brandet i sig 

selv er en værdifuld ressource, fordi Hermès er noget, som øger kundernes betalingsvillighed, hvil-

ket blev omtalt i den eksterne strategiske analyse med betegnelsen (stærk) pricing power. Brandet er 

samtidig også en sjælden ressource, da der selvsagt kun findes et Hermès, som umuliggør at kon-

kurrenter kan komme i besiddelse af netop denne ressource. Det er dermed også umuligt at kopiere 

ressourcen, medmindre der tales deciderede kopivarer, men da de ikke er ægte Hermès-produkter, 

kan det ikke siges at være en rigtig imitation af ressourcen. Samtidig er det svært at sætte fingeren 
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på, præcis det er ved brandet Hermès, der skaber den konkurrencemæssige fordel, hvilket gør det 

sværere at imitere. Hermès’ brand er til gengæld en ressource, som konkurrenterne har mulighed for 

at substituere. De forbrugere, som er mindre loyale overfor brandet og ønsker lignende luksuspro-

dukter, kan være tilbøjelige til at købe fra et af de andre modehuse, hvilket konkurrenterne kan ud-

nytte ved at tilbyde luksusforbrugerne deres versioner af eksempelvis dyre luksustasker af høj kvali-

tet med et andet brand.  

 

3.1.1.2 Design og patenter (V +, R +, I +, N -) 

Udover værdien af brandet besidder Hermès også en række immaterielle rettigheder i form af paten-

ter, som giver selskabet en eksklusiv ret til at sælge og markedsføre deres produkter mange år frem. 

Rettighederne er en værdifuld ressource, fordi de muliggør eksklusivt salg af Hermès’ design til 

kunder, som ønsker og har mulighed for at betale en høj pris for det, hvilket holder prisen oppe. 

Ressourcen er også sjælden, da der ikke findes ens patenter, hvilket også gør den umulig at imitere 

helt perfekt, dog kan konkurrenter forsøge at lave designs som ligger meget op ad Hermès’ design.  

De vil dog risikere både retslige følger eller at kunder, der lægger vægt på originalt design, tager 

afstand. Som med brandet Hermès er der en stor risiko for substitution, da konkurrenter kan substi-

tuere med deres patenterede egne designs, som dermed kan fungere som en strategisk ækvivalent 

ressource.  

 

3.3.2 Materielle ressourcer  

3.3.2.1 Produktionssteder og maskiner (V +, R -, I -, N -) 

En materiel værdifuld ressource, der kan øge indtjeningen, er selskabets produktionsanlæg. I tråd 

med deres erklærede strategi råder Hermès over både tekstilproduktionsfaciliteter og fabrikker, som 

indkøber, farver og behandler skind. Tekstilproduktionen bruges både til Hermès’ egne produkter 

og til videresalg til andre eksterne brands
120

. Hermès’ produktion er fordelt på 49 produktionsanlæg, 

hvoraf de ejer 40
121

, inkluderet de to nye produktionssteder i Frankrig, der blev færdigbygget i 

2014. Disse er produktionssteder er værdifulde ressourcer, da de øger produktionskapaciteten og 

dermed kan drage nytte af den store efterspørgsel efter selskabets varer, der langt overgår udbuddet 
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pt. Selve produktionsstederne kan dog ikke kategoriseres som sjældne, ikke-imiterbare eller ikke-

substituerbare, så ressourcen er vigtig, men udgør ikke en konkurrencemæssig fordel.  

 

3.3.3 Menneskelige ressourcer 

3.3.3.1 Specialiserede håndværkere (V +, R +/-, I +, N -) 

Alle ansatte i en virksomhed kan være værdifulde ressourcer for virksomheden, som enten kan være 

med til at øge omsætningen eller holde omkostningerne nede ved at arbejde effektivt. Hos Hermès 

er de dygtige håndværkere på produktionsstederne dog en kategori for sig selv, da de udgør en selv-

stændig sjælden ressource. Som nævnt i den eksterne strategiske analyse er faglærte, specialiserede 

håndværkere en begrænset ressource. Hermès hyrede 240 nye lædermedarbejdere i 2014
122

, og det 

må antages, at der til mere generiske opgaver findes en større mængde håndværkere, mens der anta-

ges at være få til specialiserede opgaver. Hvorvidt specialiserede håndværkere udgør en sjælden 

ressource er derfor vanskelig at fastlægge, men de opgaver, som kræver mange års oplæring og spe-

cielle evner må siges at udgøre et antal, som er under antallet, der kan udløse fuldkommen konkur-

rence som nævnt i definitionen på forrige side. Specialiserede håndværkere er samtidig en ressour-

ce, som er svær at imitere, da de netop er specialiseret i at lave fx Hermès hestesadler og ikke tasker 

fra Louis Vuitton. Den strategiske værdi Hermès får fra de specialiserede håndværkere kan til gen-

gæld substitueres hos konkurrenterne, ved at de træner og udvikler deres egne specialiserede hånd-

værkere.  

 

3.3.3.2 Designere (V +, R +, I +, N -) 

En anden slags ansatte i Hermès er designerne, heriblandt chefdesigneren for kvindekollektionen, 

som er designteamets overordnede ansigt udadtil. Disse medarbejdere er specielt værdifulde, da 

Hermès er et modehus og dermed er meget afhængig af dygtige designere, som både kan lave tradi-

tionelle designs i tråd med husets DNA, men også kan tilfredsstille kunders ønske om innovation. 

Dygtige designere er dermed en værdifuld menneskelig ressource, som også er sjælden, da der godt 

nok findes mange dygtige designere, men ikke mange med den rette designmæssige profil. Da de-

signere er mennesker, der bl.a. tager udgangspunkt i det designarkiv, hvor de er ansat, er det ikke en 

ressource, der direkte kan kopieres. Den kan derimod godt substitueres, da konkurrenter kan ansatte 
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og bruge deres egne ligeså dygtige designere med udgangspunkt i deres eget design. Her kan man 

tale om strategiske ækvivalenter, da forskellige designere kan bruges til at udleve samme strategi.  

 

3.3.4 Finansielle ressourcer 

3.3.4.1 Leasingaftaler
123

 (V +, R +, I +, N -) 

Ud af 307 Hermès butikker drives 210 af dem som filialer og størstedelen af disse er leasede
124

. 

Hermès’ leasingaftaler om lejemål til deres butikker på eftertragtede placeringer er en meget værdi-

fuld ressource, da langt hovedmængden af salget foregår i de fysiske butikker, og det derfor er vig-

tigt, at butikkerne har en korrekt placering ift. de omkringliggende butikker, og hvor turister nemt 

kan finde dem. Ressourcen er samtidig også sjælden, da der selvsagt kun kan være én leasingaftale 

på ét lejemål ad gangen, og ingen bygning/placering er ens. Derfor er ressourcen også umulig at 

imitere, men til gengæld mulig at substituere, da der findes flere gode placeringer i smukke bygnin-

ger.  

 

3.3.4.2 Stærk finansiel position (V +, R -, I -, N -) 

En stærk finansiel position betyder at Hermès ikke lider under financial distress eller er tæt på at 

gøre det. Deres store mængde af likvider gør dem i stand til at investere i nye produktionsenheder, 

eller hvad der ellers kan være nødvendigt for at sikre fremtidig vækst, og er derfor en værdifuld 

ressource. Evnen er dog ikke usædvanlig og findes hos mange andre konkurrenter, så den er ikke 

sjælden eller umulig at kopiere, men i sagens natur ikke mulig at substituere.  

 

3.3.5 Delkonklusion på VRIN 

Vurderingen af virksomhedens vigtigste ressourcer og hvorvidt de udgør en vedholdende konkur-

rencemæssig fordel oplistes nedenfor i Tabel 2.  

 

 

 

                                                 
123

 Leasingaftalerne er angivet som en finansiel ressource, da operationel leasing bruges som den primære finansierings-

form af butiksejendomme.  
124

 Hermès Annual Report 2015 Vol.2, s. 126 



 50 

Tabel 2: 

 

3.4 SWOT 

De vigtigste resultater fra de foregående tre strategiske analyser samles i nedenstående SWOT ma-

trix for at identificere de væsentligste strategiske værdidrivere. Hermès’ trusler og muligheder udle-

des af de eksterne analyser og viser overordnet set, hvor attraktiv industrien er. Den interne analyse 

af selskabets ressourcer bruges til at belyse virksomhedens styrker og svagheder ift. konkurrenterne.  

 

Figur 18: 

SWOT       

Interne faktorer 

Styrker   Svagheder   

Stærkt brand   Svag onlinetilstedeværelse 

In-house produktion Ikke så innovative 

Patenteret design Stor asiatisk eksponering 

Stærk finansiel position     

        

Eksterne faktorer 

Muligheder   Trusler   

Vækst i onlinemarkedet Nye spillere i hyperluksus 

Bredere og dybere sortiment Nye modetrends 

    Øget pristransparens 

    Aftagende markedsvækst 
 

Kapitel 4 Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen er at udlægge Hermès' hidtidige finansielle præstation ved at re-

formulere selskabets regnskaber i perioden 2004-2015, således at driftsrelaterede poster udskilles 

Ressource V R I N Konklusion

Brand + + + +/- Måske vedvarende konkurrencemæssig fordel

Design og patenter + + + - Midlertidig konkurrencemæssig fordel

Produktionssteder + - - - Konkurrencemæssig ligevægt

Specialiserede håndværkere + +/- + - Midlertidig konkurrencemæssig fordel

Designere  + + +  - Midlertidig konkurrencemæssig fordel

Leasingaftaler + + + - Midlertidig konkurrencemæssig fordel

Stærk finansiel position +  -  - - Konkurrencemæssig ligevægt
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fra finansielle. Herved kan virksomhedens rentabilitet afdækkes vha. udregning af finansielle nøgle-

tal og fundamentet for budgetteringen i næste kapitel etableres.  

4.1 Rentabilitetsanalyse 

Som nævnt i metodeafsnittet i kapitel 1 vil rentabilitetsanalysen udarbejdes efter den udvidede Du-

Pont-model og koncentrere sig om nøgletallet ROIC, afkastet på den investerede kapital, også kal-

det afkastningsgraden, som viser den overordnede rentabilitet af driften. Først evalueres niveauet 

ift. WACC og konkurrenter. Herefter vil nøgletallet dekomponeres for at finde ud af, hvad der mere 

specifikt skaber afkastet. Derudover belyses sammenhængen med ROE, som viser rentabiliteten fra 

både driften og effekten af den finansielle gearing og dermed kan vise effekten af kapitalstrukturen 

på værdiskabelsen.  

 

4.1.1 Afkastet på den investerede kapital (ROIC) 

Hermès’ afkast på den investerede kapital efter skat har i årene 2004-2015 ligget mellem 26,9 % og 

53,8 % og var i 2015 48,7 %. En høj ROIC i sig selv skaber dog ikke værdi. Det er kun når den 

overgår WACC, at der skabes værdi for investorerne og ROIC kan således ikke stå alene som per-

formancemål. I nedenstående figur 19
125

 ses niveauet for ROIC sammenlignet med de gennemsnit-

lige vægtede kapitalomkostninger, WACC (se udregning heraf i afsnit 6.1.1.2).  

Figur 19: 

 

Som det fremgår af figuren har ROIC i alle årene overgået WACC og dermed skabt overnormale 

afkast også kaldet economic value added (EVA), hvilket skyldes stigningen i driftsresultatet. 

WACC antages at have været konstant i sammenligningen, hvilket den sandsynligvis ikke har været 
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eller forbliver, men da der ikke er grund til at tro, at Hermès ændrer kapitalstrukturen nævneværdigt 

fremover og af hensyn til simplificering, anvendes den konstante WACC i sammenligningen. Dette 

er også i overensstemmelse med hvad der anvendes af Petersen & Plenborg
126

. ROIC er udregnet på 

baggrund af den gennemsnitlige investerede kapital for året, da NOPAT er et resultat for hele året 

og investeret kapital er et øjebliksbillede. 

 

Det kan være fordelagtigt at korrigere ROIC for effekten af goodwill i tilfælde, hvor goodwill er en 

stor post på balancen. Ved at udregne en ROIC ekskl. goodwill kan man bedre bruge nøgletallet til 

en sammenligning med konkurrenter, da effekten af prispræmier på opkøb dermed fjernes
127

. I 

Hermès' tilfælde udgør goodwill ikke en særlig stor del af balancen og Hermès har ikke tidligere 

eller fremadrettet nævnt noget om en større opkøbsstrategi i opløbet, så en korrektion har ikke en 

nævneværdig effekt på afkastningsgraden på nær et enkelt år (2012).  

 

ROIC'en kan også benchmarkes mod konkurrenterne for at få en fornemmelse af afkastets niveau. 

Den største konkurrent må siges at være Chanel, som nævnt i den strategiske analyse, men selskabet 

er ikke børsnoteret og offentliggør ikke årsregnskaber. Konkurrenten Kering, som ejer Gucci, Bot-

tega Veneta og Yves Saint Laurent samt andre mindre luksusmodehuse og Puma, havde en ROIC i 

2015 på 5,28 %. Selskabet gennemgår pt. en større omstrukturering, så det vurderes mest retvisende 

at sammenligne med en anden konkurrent, Christian Dior, der i 2015 (juni) havde en ROIC på 13,4 

%. Ved en sammenligning mellem selskaber bør støj videst muligt begrænses
128

. Dior er valgt til 

cross-sectional-analysen, fordi både Dior og Hermès aflægger regnskab efter IFRS, ikke har nogen 

nævneværdige ikke-tilbagevendende poster og er det samme type firma med fokus på high-end soft 

luxury fashion og har dermed en lignende risiko. Derudover har de nogenlunde samme størrelse 

målt på markedsværdi og ca. samme effektive skattesats. Sammenligningen mellem Hermès' og 

Diors ROIC for 2005-2015 ses nedenfor i figur 20. Goodwill er en stor post på Diors balance, og 

det er derfor nødvendigt at korrigere for goodwill. En sammenligning mellem afkastningsgraden for 

Hermès og Dior korrigeret for goodwill ses i figur 21. Reformuleringen af Diors regnskaber findes 

som bilag bagerst i afhandlingen.  
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Figur 20: 

 

Figur 21: 

 

Som det ses af figurerne ligger Hermès' ROIC nu komfortabelt over Diors, hvilket indikerer, at 

Hermès' profitabilitet generelt har været højere end Diors i den målte periode. Forskellen er dog 

mindre efter, at der er korrigeret for goodwill, hvilket primært skyldes store nedskrivninger på 

goodwill hos Dior.  

Udviklingen i Hermès' afkastningsgrad over hele perioden har været positiv på trods af et fald i 

ROIC især i tiden efter finanskrisens start. Selskabernes retning for udviklingen ser ud til at følge 

hinanden, men mens Dior har holdt sin ROIC relativt stabil over perioden, har Hermès formået at 

øge sin ROIC kraftigt fra 27,7 % i 2009 til 49,6 % i 2015. Når afkastningsgraden korrigeres for ef-

fekten af goodwill, er Hermès' relative performance målt ved ROIC ift. Dior større end ved ROIC 

inkl. goodwill, fordi Dior i højere grad laver opkøb. Hermès' afkastningsgrad ser nu ud til at have 

stabiliseret sig omkring 50%, hvor den har ligget de seneste fem år.  
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4.1.2 Dekomponeringen af ROIC 

For at udrede hvad der er årsag til den relativt høje ROIC kan nøgletallet dekomponeres i flere dele. 

Afkastet på den investerede kapital kan inddeles i underkomponenterne overskudsgrad (OG) og 

omsætningshastigheden for investeret kapital (OH), der fortæller om hhv. forholdet mellem indtæg-

ter og omkostninger og graden af kapitaludnyttelse dvs. hvor effektivt den investerede kapital an-

vendes. Sammensætningen af OG og OH for Hermès ses i figur 22 nedenfor. Udviklingen i delele-

menterne sammen med ROIC for både Hermès og Dior ses i nedenstående figur 23, hvor der er 

korrigeret for goodwill for at kunne sammenligne uden effekten af opkøb.  

Figur 22: 

 

Overskudsgraden, også kaldet profitmarginen, har været på et meget stabilt niveau over hele perio-

den og ligger i 2015 på 20,6% lidt lavere end niveauet i 2012 på 22,1 %. Med andre ord er forholdet 

mellem indtægter og omkostninger over hele perioden forbedret i en smule, og selskabet generer nu 

20,6 eurocent pr. euro i omsætning. Da der ikke har været en større udvikling i OG, skyldes stignin-

gen i ROIC hovedsagligt en bedre udnyttelse af den investerede kapital, hvilket også kan aflæses af 

grafen. I 2015 steg ROIC på trods af et lille fald i OG, da stigningen i OH mere end opvejede dette. 

Omsætningshastigheden kan fortolkes som hvor længe, selskabet har bundet den investerede kapi-

tal, hvilket i 2015 for Hermès er 155 dage (365/2,36), som er en klar forbedring ift. bunden i 2009, 

hvor tallet var 191 dage. Alternativt kan omsætningshastigheden fortolkes som udtryk for, at Her-

mès har opnået et salg på 2,36 euro hver gang en euro er blevet investeret i driften.  
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Figur 23:  

 

I en sammenligning eksklusiv goodwill med Dior, er Hermès’ kapital bundet 152 dage, mens Diors 

investerede kapital er bundet i virksomheden 231 dage (over dobbelt så længe med 332 dage, hvis 

der ikke korrigeres for goodwill). Begge selskaber har en forbedring af omsætningshastigheden 

over perioden.  

 

Ofte vil niveauerne for OG og OH kunne give et praj om, hvilken type virksomhed, der analyseres. 

Servicevirksomheder og sælgere af standardprodukter, som ofte konkurrerer på pris, har som regel 

høj omsætningshastighed og lav overskudsgrad, mens kapitaltunge virksomheder karakteriseres ved 

det omvendte
129

. Hermès ligger et sted imellem, som de fleste virksomheder, men adskiller sig mest 

ift. Dior ved en meget højere omsætningshastighed. Omsætningshastigheden er på et højt niveau 

grundet en stigning i omsætningen, der har overgået stigningen i den investerede kapital, mens den 

øgede efterspørgsel efter Hermès-produkter, som er svære at imitere eller substituere pga. vigtighe-

den af brandet i luksusvarebranchen, har muliggjort den høje overskudsgrad. 

 

Profitmarginen og omsætningshastigheden på den investerede kapital kan analyseres yderligere ved 

at udforme en trendanalyse og en common size-analyse af indtægter og omkostninger og den inve-

sterede kapital. Disse kan findes i bilaget af såvel Hermès som Dior.  
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4.1.2.1 Overskudsgraden 

Overskudsgraden måler som nævnt, hvor god virksomheden er til at maksimere profitabiliteten
130

, 

og dermed er en høj overskudsgrad alt andet lige godt. Overskudsgraden afhænger af omsætning, 

produktions-, marketing-, salgs- og administrationsomkostninger samt afskrivninger og også skat, 

hvis man regner på efter skat-basis, dvs. anvender NOPAT i stedet for EBIT i udregningen af pro-

fitmarginen. Indekseringen af resultatopgørelserne i bilaget viser trenden i de forskellige poster. 

Hermès' nettoomsætning steg med 264 % i perioden 2004-2015. I samme periode steg produktions-

omkostningerne med 254 %, hvilket forbedrer profitmarginen. Heller ingen af de omkostninger steg 

mere end nettoomsætningen, hvilket tyder på at Hermès er god til at kontrollere omkostningerne. 

Dog steg skatten på EBIT. Fra 2004 til 2015 steg den 351 %, hvilket skyldes en højere effektiv 

skatteprocent bl.a. som følge af stigende skatter i Frankrig. Dette kan forklare, hvorfor Hermès har 

svært ved at øge overskudsgraden, omend niveauet for denne er relativt høj.  

Ser man på Dior til sammenligning, havde de en stigning i nettoomsætningen 2004-2015 på 169 %, 

mens deres produktionsomkostninger (+171%) og marketingomkostninger (+186%) samt afskriv-

ninger (+280%) og skat (+214%) steg mere og dermed pressede deres overskudsgrad ned. Dette 

viser sig også i figur 21 på forrige side med et fald i overskudsgraden siden 2011.  

 

De relative størrelser på omkostningerne findes via common size-analysen, der også er som bilag, 

hvor hver post måles som en procentdel af nettoomsætningen. Det ses af analysen at produktions-

omkostningernes andel af omsætningen har den største andel og er steget en smule og nu udgør 

33,9%. Næststørste andel udgøres af salgs- og administrationsomkostninger, som er faldet fra 29,4 

% i 2004 til 24,9% i 2015. Det tyder på at sidstnævnte omkostninger holdes effektivt nede, mens 

produktionsomkostningerne, som den mest influerende post, måske kunne styres endnu bedre og 

dermed forbedre overskudsgraden.  

 

4.1.2.2 Omsætningshastigheden på den investerede kapital 

Omsætningshastigheden (OH) viser virksomhedens evne til at anvende den investerede kapital og 

derfor er det alt andet lige godt for en virksomhed at have en høj omsætningshastighed på den inve-

sterede kapital. Nøgletallet udregnes som omsætningen ift. den investerede kapital og dermed influ-

erer udviklingen på anlægsaktiver, tilgodehavender, varelager, driftslikviditet og driftsgæld på nøg-
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letallet. Det blev vist i figur 21, at Hermès har forbedret omsætningshastigheden, og nu har kapita-

len bundet i meget kortere tid. Hvad dét skyldes kan findes ved en trend analyse af den investerede 

kapital, som findes i bilaget for Hermès og Dior.  

 

Dior har øget sin investerede kapital med 75 % i 2004-2015, mens Hermès har næsten tredoblet sin 

i perioden. Specifikt er den investerede kapital øget med hhv. 95 % og 203 %
131

. Samtidig har 

Hermès øget omsætningen med mere endnu mere (264 %) som nævnt i analysen af overskudsgra-

den, hvilket har forbedret omsætningshastigheden på den investerede kapital. Dior's OH steg også, 

da omsætningen steg mere (169 %) end den investerede kapital. De største poster i Hermès' investe-

rede kapital er grunde og bygninger, varebeholdning, leverandørgæld og andre korte forpligtelser, 

som alle blev tre- og firdoblet over perioden. Andre poster voksede endnu mere, men udgør så lille 

en del af den samlede investering kapital, at det ikke har haft en signifikant effekt. Diors stigning i 

den investerede kapital har i høj grad været på baggrund af en stigning i anlægsaktiverne. Væksten 

har været højere i omsætningsaktiverne, men disse udgør en mindre, dog voksende, andel af den 

investerede kapital.  

 

4.1.2.3 Delkonklusion på driftens rentabilitet 

Hermès' rentabilitet på driften målt ved ROIC har ligget på et højt niveau i perioden 2005-2015 

både i forhold til WACC, så der er skabt merafkast i alle årene, og ift. konkurrenten Dior. Udviklin-

gen har samtidig været positiv og er gået fra 33,7 % til 48,7 %. Dette har især været pga. en stigning 

i omsætningshastigheden, der har været båret frem af en stor stigning i omsætningen, som ikke har 

krævet samme stigning i anlægsaktiverne eller arbejdskapitalen. Overskudsgraden har haft en lille 

stigning, for derefter at falde lidt igen, og ligger i perioden ret stabilt omkring 20%. De seneste fem 

år har udviklingen i ROIC været stort set flad, og det kan se ud som om, Hermès har nået en øvre 

grænse for driftsrentabiliteten.  
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4.1.3 Egenkapitalforrentningen (ROE) 

Egenkapitalforrentningen viser effekten af finansiering på rentabiliteten, da nøgletallet måler renta-

biliteten fra driften plus effekten fra finansiel gearing. ROE udregnes således ved at finde forholdet 

mellem årets resultat efter skat og egenkapitalen. Formlen kan også skrives således: 

                    
    

  
 

, hvor NFO er de nettofinansielle omkostninger i procent, NIBD er den bogførte værdi af nettoren-

tebærende gæld og EK er den bogførte værdi af egenkapitalen.  

Hermès har en post med minoritetsinteresser, da de har datterselskaber, hvor de ikke ejer 100 % af 

aktierne. I beregningen af ROE skal man tage hensyn til dette, da aktionærerne i moderselskabet 

ikke får del i værdiskabelsen, der tilhører minoritetsinteresserne. Minoritetsinteresserne er dog så 

små i Hermès' regnskab, at forskellene over perioden ligger mellem 0,0-0,4%-point. Udviklingen i 

Hermès' egenkapitalforrentning, justeret for minoritetsinteresser, ses i figur 24 nedenfor.  

Figur 24: 

  

 

Egenkapitalforrentningen er over perioden steget fra 18,6 % til 27,0 %, men er faldet siden 2012, 

hvor afkastet var 31,8 %. Niveauet for ROE er dog stadig højt set i forhold til ejernes afkastkrav, re, 

og Hermès har, som det ses af grafen, skabt merværdi for ejerne hvert år. Dette kaldes også residua-

lindkomsten og udgjorde i 2015 €725,15 mio. Mens Hermès har haft en nedadgående ROE siden 

2012, er Diors ROE stærkt stigende, og forskellen på selskabernes ROE er nu mindsket til 5,6%-

point. Dior's øgede ROE skyldes dog til dels engangsindtægter, som nævnes i dekomponeringen i 

afsnittet nedenfor.  
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Som det fremgår af formlen, afhænger ROE af ROIC, lånerenten samt den finansielle gearing. Hvis 

forskellen mellem ROIC og nettolåneomkostningerne efter skat er positiv, vil en stigning i gearin-

gen øge ROE. Jo højere gearing, jo mere følsom vil ROE være overfor ændringer i spreadet (ROIC-

NFO), og jo højere er risikoen
132

. Omvendt vil gearing have en negativ indflydelse på ROE, såfremt 

ROIC er mindre end NFO. En dekomponering af ROE er foretaget i nedenstående figur 25. 

Figur 25: 

 

Hermès har i årene 2004-2015 haft negativ rentebærende gæld, hvilket vil sige nettorentebærende 

aktiver, da de rentebærende aktiver har oversteget de rentebærende forpligtelser. De nettofinansielle 

omkostninger har ligget stabilt tæt på 0%, mens ROIC, som tidligere nævnt, har ligget på et højt 

niveau omkring 50% de seneste fem år. Spreadet har således været positivt over hele perioden, men 

pga. den negative gearing er ROE blevet påvirket negativt af kapitalstrukturen. Gearingen steg i 

årene op til 2008, men er nu tilbage omkring 2005-niveauet på -43,1 % i 2015.  

Diors stigning i ROE har primært været drevet af et fald i de nettofinansielle omkostninger, som har 

været negative, dvs. der har været nettofinansielle indtægter efter skat, men disse er præget af støj i 

form af ændrede regnskabsperioder og engangsindtægter. ROIC'en har samtidig været stigende og 

forøget spreadet. En kontinuerligt faldende gearing har trukket Dior's ROE i negativ retning.  

 

Hermès nævner i deres årsrapport, at de ønsker at minimere brugen af gæld, hvorfor det ikke kan 

antages at kapitalstrukturen ændres fremover. Ifølge teori fra Miller og Modigliani (Proposition 1 

og Proposition 2) betyder kapitalstrukturen ikke noget for markedsværdien af en virksomhed, da en 

øget gearing vil øge egenkapitalforrentningen samtidig med, at risikoen vil øges tilsvarende, hvilket 
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opvejes af et højere afkastkrav fra ejerne. WACC er derfor stadig den samme
133

. Teorien har dog en 

række antagelser som fx ingen skatter eller transaktionsomkostninger. Propositionerne kan "vendes 

om", så man i stedet bruger antagelserne som grobund for en undersøgelse af, hvad der kan påvirke 

betydningen af kapitalstrukturen som netop skat, transaktionsomkostninger og omkostningerne ved 

finansielle vanskeligheder.  

Da den virkelige verden har skatter, påvirkes markedsværdien af en virksomhed af den valgte kapi-

talstruktur pga. renteskatteskjoldet. En generel afvejning mellem omkostningerne ved financial di-

stress og værdien af renteskatteskjoldet må foretages af ethvert selskab for at finde deres egen op-

timale kapitalstruktur. Hermès' kapitalstruktur er et udtryk for et ønske om at minimere omkostnin-

gerne ved finansielle vanskeligheder mest muligt, men det er ikke muligt at sige, om det er den op-

timale kapitalstruktur.  

 

4.1.3.1 Delkonklusion på egenkapitalforrentningen 

ROE har ligget på et tilfredsstillende niveau både ift. ejernes afkastkrav og konkurrenten Dior over 

den målte periode, men har siden 2012 haft en negativ trend primært pga. en faldende finansiel gea-

ring. Effekten af finansiering på rentabiliteten er derfor negativ, men der er ingen tegn på, at Her-

mès ændrer kapitalsammensætningen fremover.  

 

Kapitel 5 Budgettering 

Dette kapital indeholder rammen for budgetteringen af de fremtidige cash flows og de underliggen-

de antagelser. Budgetteringen bygger på den forudgående strategiske analyse og rentabilitetsanaly-

sen herunder vækstanalysen, som tilsammen påvirker de finansielle værdidrivere og dermed virk-

somhedens værdi. Der udfærdiges budget for resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse, 

der findes som bilag bagerst i opgaven. Til slut foretages budgetkontrol.  
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5.1 Budgetperiode 

Værdiansættelsen bygger på antagelsen om going concern, hvilket betyder, at det frie cash flow 

teoretisk set skal budgetteres ud i al uendelighed og tilbagediskonteres. I praksis arbejdes der  i 

budgetteringen med en budget- og en terminalfase. Alternativt kan man anvende en mellemliggende 

fadeperiode, så man således arbejder med tre faser; budget-, fade- og terminalfasen, hvilket er valgt 

i denne afhandling.  

 

Opbygningen skyldes, at Hermès på det meget lange sigte teoretisk ikke kan vokse mere end resten 

af markedet, men samtidig antages at stå så stærkt med deres brand og har vækstmuligheder, især 

online, som betyder, at de i det næste lange stykke tid kan opnå en højere vækst end resten af mar-

kedet. Det er samtidig ikke meningsfyldt at lave specificerede budgetter meget langt frem i tiden 

pga. stor usikkerhed i estimeringen af budgetforudsætningerne
134

. Længden af budget- og fadeperi-

oden skal være så tilpas lang, at selskabet er nået en steady state, hvor de konkurrencemæssige for-

dele er udtømte og 1) virksomhedens salg vokser med en konstant langsigtet rate, 2) overskudsgra-

den er konstant, 3) omsætningshastigheden på den investerede kapital er konstant og 4) den finan-

sielle gearing er konstant. Der skal således tages højde for vækstudsigterne i branchen og de idio-

synkratiske konkurrencemæssige fordele virksomheden besidder, som blev behandlet i den strategi-

ske analyse
135

. Budgetperioden er på denne baggrund valgt til 15 år plus en fadeperiode, der også 

udgør 15 år, hvor der kun ændres i enkelte værdidrivere. Herefter estimeres en terminalværdi.  

 

5.2 Budgetforudsætninger 

Der vil i det følgende blive gennemgået antagelser om og forudsætninger for værdidrivernes fremti-

dige udvikling. Værdidriverne er valgt på baggrund af de anbefalede af Petersen og Plenborg
136

. 

Der arbejdes ud fra aggregerede værdidrivere og mange af posterne udregnes som en procentdel af 

omsætningen, da udviklingen i dem har en høj sammenhæng med udviklingen i omsætningen. 

 

 

 

                                                 
134

 Koller, Goedhart og Wessels, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 2010, s. 188 
135

 Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse. En praktisk tilgang, 2012, s. 315-318 
136

 Petersen og Plenborg, Financial Statements Analysis, 2012, s. 185 



 62 

5.2.1 Omsætningsvækst 

5.2.1.1 Budget- og fadeperiode 

Væksten i Hermès' omsætning er i højere og højere grad korreleret med væksten i markedet for per-

sonlige luksusgoder og selskabets omsætningsvækst estimeres derfor ud fra denne vækst og Her-

mès' evne til at leverede konkurrencedygtige produkter.  

 

Trenden i Hermès eksponering er en øget del af omsætningen i Asia-Pacific,  som viser aftagende 

vækst både generelt i form af BNP-vækst og ift. luksusvareforbruget. Hermès har udtalt at de frem-

over vil fokusere flere kræfter på markedet i USA
137

, hvor de også netop har åbnet en ny flagskibs-

butik i Miami, og generelt forsøge at balancere eksponeringen geografisk og på produktkategorier.  

Som allerede nævnt i den strategiske analyse er den hidtidige vækst i omsætningen hos Hermès 

blevet båret frem af ændrede forbrugsmønstre, general vækst på markedet for luksusvarer, selve 

brandet Hermès og den positive effekt af udsving i valutakurserne, hvor euroen er svækket. Den 

konkurrencemæssige fordel, Hermès besidder, består især af brandværdien og deres design og pa-

tenter. Denne fordel er til dels vedvarende, men efter nogle år udløber patenterne, designet udvan-

des, og brandet bliver mindre værdifuldt, hvilket står i modsætningen til, at et luksusmodehus står 

og falder med forbrugernes opfattelse af selskabet som værende attråværdigt og noget, man gerne 

betaler merpris for. Hermès' vækst vil derfor aftage på sigt. 

 

Gennemsnitligt har Hermès i perioden 2006-2016 haft en omsætningsvækst på 12,06 % ved kon-

stante valutakurser, men væksten har været kontinuerligt faldende siden 2010 og var 8,1 % i 2015. 

Der er flere faktorer, som presser omsætningsvæksten ned heriblandt den høje rivalisering, politisk 

uro og aftagende forbrug i bl.a. Kina. Hermès har mulighed for at fastholde væksten ved udvidelse 

eller renovering af eksisterende butikker, udnytte muligheden for e-handel og evt. gøre sortimentet 

bredere og dybere nogle år endnu, men på længere sigte er der ingen vækstmuligheder udover at 

tage markedsandele, og den vækststrategi har også sine begrænsninger.  

 

Hermès har butikker i hele verden inddelt i regionerne Asia-Pacific, Japan, Americas, Frankrig, 

resten af Europa og andre lande. Det vægtede vækstgennemsnit baseret på Hermès' eksponering 
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overfor de enkelte markeder og de enkelte markeders vækst i markedet for personlige luksusgoder i 

lokal valuta i 2015 er 3,66 % jf. nedenstående tabel.  

Tabel 5: 

Hermès 
Eksponering 

Vækst i lokal valuta i 

markedet for personlige 

luksusvarer 

2015 

Frankrig 14% 10% 

Europa ekskl. Frankrig 19% 7,75% 

Japan 12% 9% 

Amerikas 18% 0% 

Asia-Pacific 35% -0,83% 

Andre 2% -2% 

Vægtet gennemsnit   3,66% 

 

Væksten generelt for markedet har været svingende mellem -8,4 % og 13,1 % i 2005-2015, dog 

stærkt påvirket af valutakursbevægelser. Reel vækst var som nævnt i den strategiske analyse esti-

meret til 1-2 %, men samtidig har Hermès taget mere og mere markedsandel. Det antages, at den 

vægtede vækst i markedet på 3,66 % vil være konstant i budgetperioden og vil aftage lineært i fade-

perioden, mens Hermès kan fortsætte med at øge markedsandelen på 0,9%-point hvert budgetår 

indtil fadeperioden starter, hvorefter væksten i markedsandelen aftager lineært indtil 2045 bl.a. pga. 

Hermès' tab af design og patenter, som udløber, og den tiltagende konkurrence på markedet. 2045 

er således året hvor steady state indtræffer, og terminalperioden beregnes. Væksten ved fadeperio-

dens udløb er på niveau med væksten i terminalperioden.  

 

5.2.1.2 Terminalperioden 

I terminalperioden er alle værdidrivere konstante og væksten i terminalperioden skal derfor udtryk-

ke Hermès' langsigtede vækstpotentiale som going concern. Som nævnt i valget af budgetperiode 

kan ingen virksomhed på langt sigt antages at vokse mere end resten af markedet
138

. Hermès er som 

nævnt en global virksomhed, og væksten bør derfor tilnærme sig den globale BNP-vækst. Den glo-

bale BNP-vækst var i 2014 2 %, hvilket den langsigtede vækstrate for Hermès dermed sættes til.  
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5.2.1.3 Samlet struktur for omsætningsvækst 

De samlede antagelser for omsætningsvæksten kan ses i nedenstående figur, som viser den estime-

rede udvikling i omsætningsvæksten i budget-, fade- og terminalperioden.  

Figur 26: 

 

 

5.2.2 EBITDA-margin 

EBITDA-marginen afhænger af bruttomarginen samt marketing-, salgs- og administrationsomkost-

ningerne ift. omsætningen. Hermès har i den målte periode 2004-2015 forbedret sin EBITDA-

margin fra 30,8 % til 35,9 %. De seneste fem år har den ligget konstant omkring mellem 35,4 % og 

36,4 %. Der er dog en række udfordringer fremover.  

  

5.2.2.1 Bruttomarginen 

Risikoen for øgede miljøomkostninger kan fordyre produktionen og dermed svække bruttomargi-

nen. Derudover kan knapheden af ressourcer i form af skind af høj kvalitet og trænede medarbejde-

re også presse bruttomarginen yderligere pga. højere omkostninger. Det historiske niveau for brut-

tomarginen har ligget på 66,6 %, hvor den også lå i 2015 med 66,7 %. Pga. en faldende trend i brut-

tomarginen de sidste fem år og af de allerede nævnte årsager estimeres bruttomarginen i budgetpe-

rioden til at ligge lidt under det historiske niveau og i stedet være på 65 %. Bruttomarginen vil lang-

somt forværres i fadeperioden for at lade ROIC gå mod WACC på det længere sigte.  
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5.2.2.2 Marketing-, salgs- og administrationsomkostningerne 

Marketing-, salgs- og administrationsomkostningerne forventes at stige pga. den nødvendige øgede 

tilstedeværelse på sociale medier og videreudviklingen af Hermès' e-shop. Dog skal det samtidig 

medtages, at virksomheden historisk set har været gode til at omkostningskontrollere, og omkost-

ningerne steg mindre end omsætningen i 2004-2015. Det antages, at investeringerne overordnet vil 

presse EBITDA-marginen indtil 2020, hvor stigningen i salget vil begynde at opveje investeringer-

ne. Det langsigtede niveau for omkostningerne forventes således at være lidt over det historiske 

niveau fra de seneste fem år, da en stram omkostningskontrol har sænket omkostningerne procentu-

elt siden 2007. Gennemsnittet udgjorde 31,8 %, mens gennemsnittet for hele perioden 2004-2015 

var 33,4 %. Forholdet mellem omkostningerne og omsætningen vil således gradvist forværres indtil 

2020, hvorefter procentsatsen er sat til et konstant niveau på 32 %.  

Andre omkostninger har historisk udgjort 0,6 % af omsætningen i gennemsnit, og dette antages at 

fortsætte fremover.  

 

5.2.2.3 Samlet vækst i EBITDA 

EBITDA-marginen vil således falde indtil 2020, hvor marginen er 32,4 %. Dette fortætter resten af 

budgetperioden. Herefter falder EBITDA-marginen en smule hvert år pga. en dårligere bruttomar-

gin, da ROIC skal bevæge sig i retning af WACC på det meget lange sigte.  

 

5.2.3 Af- og nedskrivninger 

Hermès har for nyligt bygget to nye produktionshaller og forventer at etablere to yderligere i Frank-

rig inden for de næste par år, men der findes ingen kvantitative data for hvad en eventuel etablering 

vil koste, og hvad afskrivningerne i så fald vil beløbe sig i. Bygningen af de nye produktionssteder  

er ikke endeligt vedtaget, men det vurderes at blive en realitet, hvorved afskrivningerne vil stige. 

Samtidig vil etableringen dog også øge omsætningen, hvilket ses af et historisk stabilt forhold mel-

lem af- og nedskrivningerne og omsætningen. Disse udgjorde over den historiske periode 2004-

2015 gennemsnitligt 8,5 % og var i 2015 9,6 %. Pga. de eventuelle nye bygninger forventes af-

skrivningerne at forsætte på niveauet fra 2015.   
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5.2.4 Skat 

Hermès arbejder over hele verden og selskabets skattesats afhænger dermed af en lang række landes 

specifikke selskabsskattesats. Hermès har ikke omtalt forventninger til skatteniveauet fremover. Der 

tages derfor udgangspunkt i den marginale skattesats i Frankrig som for nuværende er 38 % inkl. 

socialt tillæg og et tillæg for selskaber med omsætning over  €250 mio.. Selskabets effektive skatte-

sats har næsten alle år ligget under selskabsskattesatsen og var i 2015 35,8 %. Der anvendes derfor 

en konstant skattesats på 37 %.  

 

5.2.5 Lånerente 

Hermès har som tidligere nævnt en negativ nettorentebærende gæld, dvs. nettorentebærende aktiver. 

Disse investeres hovedsagligt i money market mutual funds med høj likviditet og lav risiko
139

. For-

rentningen af disse er fastsat til 1% fremadrettet. 

 

5.2.6 Materielle og immaterielle anlægsaktiver 

Forholdet mellem anlægsaktiverne og omsætningen er over hele analyseperioden faldet og har vist 

en nedadgående tendens de seneste fem år, så de nu udgør 38,5 %, hvilket skal ses i forhold til et 

gennemsnit over perioden på 44,9 %.  

 

5.2.6.1 Materielle anlægsaktiver 

Forbedringen i forholdet mellem anlægsaktiverne og omsætningen skyldes især, at stigningen i pe-

rioden 2004-2015 på 186 % i de materielle anlægsaktiver grunde, bygninger og maskiner, som er 

den største post, blev overgået af stigningen i omsætningen på 264 %.  Fremadrettet forventes det 

som tidligere nævnt, at Hermès vil udbygge deres produktionsfaciliteter. Da Hermès ikke har oplyst 

noget mere specifikt om fremtidige investeringer antages forholdet mellem de materielle anlægsak-

tiver og omsætningen at stige en lille smule ift. de nuværende 26,6 %, som er det laveste målt i pe-

rioden 2004-2015. Historisk har niveauet gennemsnitligt været 32,3 %. Fremadrettet antages for-

holdet at ligge på 28 %.  
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5.2.6.2 Immaterielle anlægsaktiver 

Hermès' immaterielle anlægsaktiver består af goodwill, leasingrettigheder, patenter og licenser og 

andre immaterielle aktiver som software. Goodwill er relateret til pengestrømsgenererende enheder 

(CGU'er) indenfor distribution og produktion, som er underlagt nedskrivningstests. I 2012 steg 

goodwill netto med €42,9 mio., som hovedsagligt bestod af opkøb af enheder indenfor garvning og 

nedskrivninger. Der er derudover sket nedskrivninger i 2013 og 2014, men ingen andre år i nævne-

værdig grad. Der budgetteres derfor med en konstant goodwill.  

Leasingrettigheder har gennemsnitligt ligget stabilt omkring 2 % af omsætningen, hvilket der også 

vil budgetteres med. Patenter, licenser og andre immaterielle aktiver har vist en langsomt opadgå-

ende trend målt i % af omsætningen og dette forventes at fortsætte i budgetperioden pga. de nød-

vendige investeringer i software relateret til udbygningen af onlinetilstedeværelsen. Samlet set vil 

forholdet mellem de immaterielle anlægsaktiver og omsætningen stige fra 3,3 % i 2015 til 4 %.  

 

5.2.6.3 Andre anlægsaktiver 

Andre anlægsaktiver består af lån og tilgodehavender, udskudt skat og andre anlægsaktiver. Den 

samlede post har i den målte periode 2004-2015 udgjort 8,3 %, mens den udgjorde 8,6 % i 2015. De 

langfristede tilgodehavender og andre anlægsaktiver har ligget meget stabilt i perioden på 1 %, 

hvilket der derfor også vil budgetteres med. Udskudt skat har historisk udgjort mellem 6,3 % og 8,2 

% og var i 2015 7,4 %. Da jeg har antaget en konstant skattesats på 37 % holdes den udskudte skats 

forhold til omsætningen også konstant. Der anvendes således 7,4 % for udskudt skat og samlet set 

budgetteres derfor med at andre anlægsaktiver er 8,5 % af omsætningen.   

 

5.2.7 Nettoarbejdskapital 

Nettoarbejdskapitalen, NWC, afhænger af udviklingen i varelagre, debitorer, kreditorer og andre 

tilgodehavender og lån, som overordnet afhænger af udviklingen i omsætningen. Kortfristede tilgo-

dehavender har i perioden 2004-2015 i gennemsnit været 8,1 % af omsætningen, hvilket også vil 

anvendes i budgettet. Varelageret har været mellem 18,8 % og 29,6 % og udgjorde i 2015 19,6 %. 

På grund af det rimeligt store udsving anvendes det gennemsnitlige niveau over perioden, som ud-

gjorde 22,6 %. Korte kreditorer inkl. andre korte forpligtelser har ligget stabilt over perioden set i 
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forhold til omsætningen og har i gennemsnit udgjort 19,5 %. Denne stabile udvikling forventes at 

fortsætte. Der anvendes derfor en konstant procentsats på gennemsnittet 19,5 %.  

Andre kortfristede forpligtelser har ligget mellem 4,9 % og 14,3 % i den målte periode med et gen-

nemsnit på 6,9 %. Andelen på 14,3 % i 2004 var dog exceptionelt høj i forhold til andre år, og der 

bruges i budgetteringen derfor gennemsnittet fra de seneste fem på 6,5 %.  

 

5.2.8 Nettorentebærende gæld 

Nettorentebærende gæld har i den målte periode ligget på -67 % af den investerede kapital i gen-

nemsnit og -75,9 % i 2015. Denne negative gæld betyder som tidligere nævnt, at Hermès har netto-

rentebærende aktiver. Gennemsnitsværdien vil blive brugt i budgetteringen grundet store udsving  

2004-2015.  

 

5.3 Budgetkontrol og -kvalitet 

En vigtig del af budgettering er at undersøge budgettets kvalitet. Dette kan bl.a. gøres ved at under-

søge udviklingen i selskabets nøgletal og sammenligne med det nuværende og historiske niveau. 

Som tidligere nævnt er ROIC det overordnede rentabilitetsnøgletal. Det historiske niveau for ROIC 

(efter skat) har ligget gennemsnitligt på 40,3 % og lå i 2015 på 48,7 %. Af figur 27 nedenfor ses det 

at ROIC'en (efter skat) i budgetperioden ligger omkring det historiske niveau og fader gradvist ud 

herefter. ROE er tilføjet for at vise, at dette nøgletal har samme udvikling i budgetperioden. Grafen 

indeholder ikke pludselige stigninger, såkaldte "hockey sticks", der kan være et udtryk for regnefejl 

eller urealistiske budgetantagelser. Budgettet er dermed umiddelbart ikke urealistisk.  

Figur 26: 
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En anden måde man kan evaluere budgettet på er ved udregning af multipler. Multiplen P/E er iføl-

ge denne afhandlings model 28,75 for 2015, mens den i markedet samtidig var 34,35. Den udregne-

de multipel er i samme niveau som markedets, men adskiller sig i negativ retning, da den estimere-

de pris ifølge DCF-værdiansættelsen er en del lavere end markedets nuværende.  

 

Multipler for hele modellen kan også sammenlignes med samme multipler for terminalperioden. 

Væksten er forventet at aftage over tid og er derfor lavere i terminalperioden end i budgetperioden. 

Dette bør afspejles i multiplerne EV/EBITDA og EV/NOPAT, som derfor skal være højere for hele 

modellen end for terminalperioden (TP) for at der er tale om et realistisk budget.  

  

      
                

  

      
                  

  

  

     
                

  

     
                 

 

Som det ses er begge multipler højere for hele modellen end for terminalperioden, hvilket de også 

bør da væksten og marginerne er antaget at falde i budgetteringen.  

 

Kapitel 6 Værdiansættelse 

Med udgangspunkt i den foregående analyse og budgettering vil der nu foretages en værdiansættel-

se af Hermès ved at anvende DCF-modellen.  

 

6.1 Discounted Cash Flow model (DCF-modellen) 

Som nævnt i metodekapitlet i afsnit 1.5.4.1 er DCF-modellen valgt som værdiansættelsesmodel, 

hvor enterprise value udregnes ved at tilbagediskontere budgetterede frie cash flows (FCFF) med de 

gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger, WACC. Der anvendes som tidligere nævnt en ud-

bygget version af modellen med en fadeperiode som et ekstra led, så udregningen af enterprise va-

lue ser således ud med en budget-, fade- og terminalperiode:  
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6.1.1 Estimeringen af de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) 

WACC er de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger for virksomheden og ændrer sig derfor 

løbende over tid alt efter, hvordan markedsværdien af kapitalstrukturen skifter. Dette burde teore-

tisk set også inkorporeres i en tilbagediskontering af de frie cash flows, men i praksis anvendes en 

konstant WACC med udgangspunkt i selskabets målsætning for den markedsbaserede vægtning
140

. 

Formlen for WACC (efter skat) ser ud som følger: 

                 
 

 
    

 

 
 

, hvor rd  (1-Tc) er afkastkravet på fremmedkapital, D er værdien af nettorentebærende gæld, re er 

ejernes afkastkrav, E er markedsværdien af egenkapitalen og V er markedsværdien af virksomheden 

dvs. D+E.  

For at udregne WACC skal flere faktorer derfor udregnes først. Ejernes afkastkrav, re fastlægges 

som nævnt i metodekapitlet ved hjælp af CAPM.  

 

6.1.1.1 Udregning af re ved CAPM 

Formlen for CAPM er: 

                 

og udregnes således ved at fastlægge den risikofrie rente (rf), markedets risikopræmie (rm – rf) og 

beta (equity), som er Hermès-aktiens systemiske risiko. Disse elementer nu vil blive behandlet og 

udregnet i de følgende afsnit.   

 

6.1.1.1.1 Den risikofrie rente 

Den risikofrie rente er et teoretisk mål, som udtrykker, hvilket afkast en investor kan forvente at få 

på en risikofri investering, dvs. teoretisk set en portefølje med en beta på 0
141

. Værdien tilnærmes i 

praksis ved at anvende en statsobligation som proxy. Der er her valgt en 10-årig tysk statsobligati-

                                                 
140

 Koller, Goedhart og Wessels, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 2010, s. 231 
141

 Petersen og Plenborg, Financial Statements Analysis, 2012, s. 249 



EV0 
FCFFt

1WACC 
t 

FCFFt

1WACC 
t 

t16

30


FCFF31

WACC  g


1

1WACC 
30

t1

15





 71 

on. De estimerede cash flows i budget- og fadeperioden er i euro, derfor bør proxyen for den risiko-

frie rente også være i euro. Derudover er det vigtigt at vælge en likvid statsobligation, som ikke 

bærer en misligholdelsesrisiko, hvilket den tyske statsobligation antages at opfylde i højere grad 

end resten af eurozonen. En 30-årig statsobligation ville passe bedre i længden til budgettet, da 

budget- og fadeperioden tilsammen er 30 år, men samtidig vil en obligation med så lang løbetid 

være mere illikvid og dermed indregne en præmie for dét
142

.  

I marts 2016 var renten på den 10-årige tyske statsobligation 0,198 %, som er utroligt lavt historisk 

set. Udviklingen i renten ses i figur 28 herunder, hvor gennemsnittet over perioden på 2,67 % også 

er angivet.  

Figur 28: 

 

Den gennemsnitlige rente vil bruges i udregningen af CAPM, da den nuværende rente anses for at 

være exceptionelt lav historisk set og dermed ikke retvisende på lang sigt.  

 

6.1.1.1.2 Markedets risikopræmie 

Risikopræmien er forskellen mellem den risikofrie rente og det forventede afkast på en risikofyldt 

portefølje bestående af samtlige aktiver i verden, hvilket vil sige en portefølje med en beta på 1. Det 

er i litteraturen ikke endeligt fastslået, hvilken metode til udregningen af markedets risikopræmie, 

der er den bedste. Man kan overordnet set estimere præmien ex-post eller ex-ante ved hhv. at bruge 

historisk data eller lave en regressionsanalyse ud fra markedsvariable eller lave en DCF i omvendt 

rækkefølge ud fra forecasts eller nuværende aktiekurser og på den måde udregne kapitalomkostnin-

gen. Hvis man vælger den historiske tilgang skal man tage stilling til tre ting: proxyen for den risi-

                                                 
142

 Koller, Goedhart og Wessels, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 2010, s. 237 
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kofrie rente, længden af måleperioden og beregningsmetoden af gennemsnittet. Da der ikke er enig-

hed om, hvilken tilgang der er bedst, herunder også hvilke delelementer der giver det mest retvisen-

de billede, antages markedets risikopræmie at ligge mellem 4,5 % og 5,5 %
143

, da dette niveau 

fremkommer ved flere forskellige tilgange og hos flere forskellige forfattere
144

. Specifikt anvendes 

middelværdien 5,0 % i udregningen af ejernes afkastkrav.  

6.1.1.1.3 Beta 

Beta er den systematiske risiko, som investorer skal kompenseres for, fordi den ikke kan diversifi-

ceres væk. Risikoen på Hermès’ aktie udregnes først ved en estimering af rå beta ved at udregne 

kovariansen mellem afkastet på Hermès’ aktie og afkastet på hhv. MSCI World samt CAC40. Rå 

beta er således den bedst mulige lineære sammenhæng mellem disse. Estimatet for rå beta er et ud-

tryk for den historiske og nuværende risiko, så for at gøre estimatet mere robust til brug for bereg-

ningen af det fremtidige, forventede afkastkrav fra ejerne, kan beta forbedres ved at udregne den 

ugearede beta med henblik på at sammenligne med industriens betaværdier. Til sidst justeres esti-

matet, da beta teoretisk set går mod gennemsnittet, hvad enten det er markedet eller industrien, som 

er udgangspunktet. Gennemsnittet er 1,0 for markedet og beta justeres med Blumes formel, mens 

beta kan justeres ved Vasiceks formel, når gennemsnittet er baseret på peers.  

 

Ved at bruge Bloomberg som regressionsværktøj er rå beta fundet for Hermès. Der er set på to for-

skellige perioder, to år og fem år, samt på to forskellige index: MSCI World Index og CAC 40 In-

dex. Alle fire målinger er med månedlige observationer. Som tommelfingerregel anbefales det i 

flere studier
145

 at anvende fem år og månedlige observationer og bruge det bredest mulige indeks. 

Estimaterne på baggrund af de seneste to år og CAC40 er medtaget for at vise betydningen af disse 

målingsvalg. Det anbefales ikke at anvende lokale markedsindeks, da kan være præget af specifikke 

industrier og ikke repræsenterer hele markedet. Resultaterne ses i nedenstående tabel 3.  

Tabel 3: 

Betaequity (rå)       

  5 år (månedlige observationer) 2 år (månedlige observationer) 

  CAC 40 Index MSCI World Index CAC 40 Index MSCI World Index 

BetaHermès  0,282 0,445 0,515 0,733 

                                                 
143
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144
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 Det kan aflæses af tabellen, at Hermès-aktiens har mindre systematisk risiko end markedsporteføl-

jen, både når man bruger MSCI World og CAC 40 som proxy for markedsporteføljen. Samtidig ses 

det, at risikoen er højere i målingen for de seneste to år sammenlignet med den femårige. I neden-

stående figurer vises aktiens rullende beta for to og fem år målt ift. MSCI World Index med måned-

lige observationer som anbefalet.  

Figur 29: 

 

Figur 30: 

 

Man kan udlede af figurerne at der har været en stigende beta de seneste to år, men samtidig at be-

taen for Hermès er under tidligere tiders niveau. Målt for perioden 2004-2016 var beta 0,68, mens 

beta de seneste fem år 0,445 som angivet på forrige side i tabel 3.  

 

Mens Hermès ikke har en illikvid aktie, er der en lavere gennemsnitlig daglig handelsvolumen end 

konkurrenterne i samme branche. Illikviditet kan forvride beta, så det ikke længere reflekterer den 

underliggende risiko i selskabet
146

, men anses dog ikke at være til stede i sådan en grad, at det kan 

presse beta ned.  

Som nævnt kan industribeta bruges til at forbedre betaestimatet. Da selskaber i en industri har lig-

nende operationelle risici og dermed også lignende operationelle betaer, kan industribeta bruges i 
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stedet for den estimerede beta eller understøtte den fundne værdi. Dette hviler på antagelsen om, at 

estimeringsfejl er ukorrellerede. Da rå beta måler både operationel og finansiel risiko, og Hermès 

og deres konkurrenter ikke nødvendigvis har samme kapitalstruktur, skal man anvende unlevered 

industribeta, dvs. en betaværdi ser bort fra effekten af gæld. Der er udvalgt fire selskaber, hvis un-

levered beta er udregnet ved følgende formel: 



unlevered 
equity

1
MV (NIBD)

MV (equity)











 

Ved anvendelsen af formlen gælder antagelsen om at beta på nettogælden er 0, og at beta på rente-

skatteskjoldet er den samme som beta unlevered.  

Unlevered industribeta på 1,06 baseret på Louis Vuitton, Kering, Christian Dior og Burberry følger 

af nedenstående tabel 4. 

Tabel 4: 

Industribeta     

  MSCI World Index (femårig, mnd. observationer) 

  Betaequity NIBD/MV(EK) Betaunlevered 

Louis Vuitton 1,132 4,4% 1,08 

Kering 1,079 22,6% 0,88 

Christian Dior 1,301 17,2% 1,11 

Burberry 0,937 -9,1% 1,03 

    Gennemsnit 1,03 

    Median 1,06 

Denne betaværdi skal nu gøres levered igen med Hermès’ mål for kapitalstrukturen. Hermès har 

ikke oplyst deres målsætning for den langsigtede sammensætning af egenkapital og gæld, men skri-

ver i deres årsrapport, at de ønsker at minimere brugen af gæld som nævnt i afsnit 4.1.3 om egenka-

pitalforrentningen ROE. Selskabets nuværende ratio for NIBD/MV(EK) anvendes derfor.  

Tabel 5: 

Relevered betaequity for Hermès 

  NIBD/MV(EK) Betaequity 

Hermès -4,8% 1,01 

Justering af beta er et værktøj til at presse beta mod gennemsnittet, hvor gennemsnit = 1 er ifølge 

Blumes formel:  



 justeret 
1

3
 

rå

2

3
 

Således er justeret beta for Hermès 0,63, såfremt man anvender den selskabsspecifikke rå beta og 

1,00, hvis man justerer beta fremkommet på baggrund af en relevered industribeta. Den minimale 
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forskel på ujusteret og justeret ved sidstnævnte skyldes netop, at formlen presser betaestimatet mod 

markedsgennemsnittet på 1, hvor det i forvejen ligger. Derfor er det heller ikke nødvendigt at bruge 

Vasiceks formel til at justere beta, så det er tættere på industribeta, da industribeta også ligger på 1 

(1,03 i gennemsnit og 1,06 i medianen). Det anbefales i litteraturen at anvende industribeta, da virk-

somhedsspecifikke betaer varierer over tid, hvilket også ses af figurerne 28 og 29. I udregningen af 

ejernes afkastkrav anvendes da en beta på 1,00.  

 

6.1.1.1.4 Udregning af ejernes afkastkrav 

Da alle komponenter til udregningen af ejernes afkastkrav med CAPM-modellen er estimeret, kan re 

udregnes med formlen og er således:                           

Man bør i nogle tilfælde lægge en likviditetspræmie til ejernes afkastkrav, såfremt der er (større) 

transaktionsomkostninger eller problemer med at konvertere aktierne til kontanter. Præmiens stør-

relse afhænger af graden af illikviditet. Hermès har som nævnt en lavere gennemsnitlig handelsvo-

lumen end flere af konkurrenterne, men kan langt fra betegnes som illikvid. Der tillægges derfor 

ingen likviditetspræmie.  

 

6.1.1.2 Udregning af WACC 

Det sidste der mangler at blive estimeret er lånerenten, rd, er ikke direkte observerbar og kan ej hel-

ler udledes af en credit rating, da der ikke er en sådan på Hermès. Effekten af lånerentens størrelse 

på WACC er meget lille grundet gældens størrelse. Hermès har pga. den lave gearing ikke en særlig 

høj credit risiko, så rd antages at ligge et lille stykke over rf. Specifikt tages udgangspunkt i EUR 

Investment Grade European Corporate Bond Index med yield-to-maturity på 0,85 som credit 

spread, der antages at gælde fremover også
147

. Lånerenten , rd, er da 2,67 % + 0,85 % = 3,52 % før 

skat og 2,18 % efter skat, når man bruger Hermès' marginale skattesats på 38 %.  
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6.1.2 Værdiansættelse af Hermès med DCF-modellen 

På baggrund af budgetteringen i kapitel 5 og ovenstående udregning af de gennemsnitlige vægtede 

kapitalomkostninger, kan værdien af Hermès aktie udregnes. De frie cash flow til selskabet (FCFF) 

er estimeret for budget- og fadeperioden, se nærmere i bilaget. De frie cash flow er tilbagediskonte-

ret med WACC'en og summeret. Herefter er værdien af terminalperioden lagt til og enterprise value 

er fundet. Da der kun ønskes en værdi af egenkapitalen, er værdien af de nettorentebærende aktiver 

lagt til. Værdien der nu er fremkommet er ultimo 2015, men det har været opgavens formål at be-

regne aktiekursen d. 23/3/2016. Derfor fremdiskonteres med 0,227 år med egenkapitalforrentningen 

og herefter divideres værdien af egenkapitalen med antallet af udestående aktier for at komme frem 

til prisen pr. aktie.  

 

Den estimerede fair aktiekurs for Hermès pr. 23/3/2016 udgør 266,1 euro. Den observerede aktie-

kurs var pågældende dag 320 euro, og udregningen estimerer da en downside på 16,8 % i aktien. 

Aktieanbefalingen på baggrund af estimatet er dermed sælg.  

Hermès er en strategisk stærk spiller på markedet for luksusvarer, men har ifølge budgetteringen 

nået toppen af deres formåen ift. rentabilitet. Deres position vil sørge for, at de kan tage markedsan-

dele de kommende år, men den generelle lave vækst i markedet for personlige luksusvarer kommer 

til at indhente selskabet på sigt. Værdiansættelsen af Hermès med DCF-modellen ses nedenfor i 

figur 31.  

Figur 31: 

 

DCF-model

EURm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Timing 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5

Free cash flow to firm (FCFF) 775 881 938 992 1051 1136 1225 1320 1420 1525 1636 1753 1877 2007 2145

WACC 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9%

Diskonteringsfaktor 0,96 0,89 0,83 0,77 0,71 0,66 0,61 0,57 0,52 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,33

NV af de frie cash flow til virksomheden 746 786 775 760 747 748 748 746 744 741 736 731 726 719 712

Sum af NV af cash flow i budgetperiode 11165

Sum af NV af cash flow i fadeperiode 8281

Vækst i terminalperioden, g 2%

Terminalværdien 6559

Enterprise value 26004

NIBD -1618

Egenkapitalværdi 31/12/2015 27622

Egenkapitalværdi 23/3/2016 28090

0,22739726

Antal aktier 105569412

266,1
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Estimatet er kontrolleret ved ligeledes at udregne aktiekursen med EVA-modellen, som har givet et 

resultat på 265,3 euro. Teoretisk skal modellerne give præcis det samme, men da forskellen mellem 

estimaterne er så lille, afskrives forskellen på 0,8 euro som afrundingsfejl. EVA-modellen findes 

som bilag.  

 

6.2 Følsomhedsanalyse af DCF-værdiansættelsen 

DCF-værdiansættelsen er baseret på et budget, der er resultatet af en delvist subjektiv strategisk 

analyse, da udvælgelsen af de vigtige strategiske elementer er bestemt af analytikeren der ser. Sam-

tidig er estimater for fremtiden altid præget af usikkerhed og det er derfor vigtigt at undersøge re-

sultatets følsomhed. Dette gøres ved at teste ændringen i aktiekursen ved ændringer i inputdata. 

Resultatet testes ved 1 %-point ændring i omsætningsvæksten i budgetperioden og terminalperio-

den, EBITDA-margin, WACC og skat. Resultaterne ses i nedenstående tabel 6. Som det fremgår af 

tabellen er aktieestimatet især påvirketaf ændringer i WACC. En formindsket WACC på 6,9 % ville 

betyde at Hermès aktiekurs ville være 329 euro i stedet for 266 euro. En forskel på 23,7 %. Hvis 

WACC således reelt er 6,9 % ville det betyde en ændringen af aktieanbefalingens, som ville være 

hold i stedet for sælg.  

Tabel 6: 

  Værdi ved ændring Procentvis ændring 

   +1 %-point   -1 %-point  +1 %-point   -1 %-point 

Vækst i budgetperiode 308 232 13,6% -12,8% 

Vækst i terminalperiode 279 257 4,9% -3,4% 

EBITDA-margin 277 255 4,1% -4,1% 

WACC 223 329 -16,2% 23,7% 

Skat 262 271 -1,5% 1,9% 

 

En anden faktor som kan påvirke udregningen af aktiekursen er en ændring i den forventede om-

sætningsvækst. Da der arbejdes med en lang budgetperiode inkl. fadeprioden er effekten af en æn-

dringen i vækstestimatet for denne periode størst. En ændring i omsætningsvæksten i budget- og 

fadeprioden på 1 %-point ville medføre en aktiekurs på 308 euro. Dette er i højere grad i overens-

stemmelse med den nuværende aktiekurs på markedet på 320 euro. Som tidligere nævnt ser det 
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ifølge denne afhandling ud til at markedet ikke har indregnet den aftagende vækst og derfor har 

værdisat aktien for højt.  

 

Kapitel 7 Prisfastsættelse 

7.1 Multipeltilgangen 

Som et supplement til værdiansættelsen med DCF-modellen kan der anvendes multipler til at lave 

en relativ værdiansættelse. Multipler er dog i virkeligheden i højere grad en prisfastsættelse, da der 

ikke tages stilling til selve værdiskabelsen i selskabet, men værdisætningen i forhold til en udvalgt 

gruppe. Prisfastsættelsen starter med en peer-gruppe bestående af 10 selskaber inkl. Hermès som 

hører indenfor luksusvarebranchen. Dernæst vil der udregnes pris ud fra en peer-gruppe med en 

egenkapitalforrentning tæt på Hermès. Ud af denne gruppe fastsættes et nyt prisestimat baseret på 

de selskaber der både har en ROE og en salgsvækst tæt på Hermès.  

 

7.2 Samme branche peer-gruppe 

Den udvalgte gruppe af sammenlignelige selskaber fra luksusmodebranchen samt multiplerne for 

disse ses nedenfor i tabel 7. 

Tabel 7: 

 

Som det fremgår af tabellen er Hermès prisfastsat til hhv. 183,9 euro og 183,1 euro, når man bruger 

medianværdierne af P/E og EV/EBITDA multiplerne, hvilket betyder at Hermès for nuværende er 

Hermès aktiekurs 183,93 183,14

Kering 158 19,95 30,41 12,38 6,45% 15,41%

Salvatore Ferragamo 22,01 3,72 21,49 11,44 33,54% 7,37%

Ralph Lauren 85,74               7,2 14,53 7,96 17,72% 2,28%

Michael Kors 50,01 8,97 12,79 8,88 43,54% 32,03%

Christian Dior 160,1 28,9 18,65 6,5 21,38% 13,65%

LVMH 150,15 76,13 21,1 8,97 15,50% 16,40%

Burberry 17,25 7,68 17,03 12,32 26,21% 8,30%

Brunello Cucinelli 16,74 1,14 34,15 17,86 18,78% 16,36%

Hermès (bloomberg) 320 33,78 34,35 18,01 27,05% 17,54%

Hugo Boss 55,87 16,72 12,07 8,75 35,47% 9,22%

Gennemsnit 21,66 11,31 24,6% 13,9%

Median 19,88 10,21 23,8% 14,5%

Sektor peer gruppe

Market cap 

(EURmia.)

Kurs 23/3/2016 

(EUR)
Selskab ROE (2015)

P/E 

23/3/2016

EV/EBITDA 

(2015)

Salgsvækst (år-

over-år 2015)
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prissat meget højt med en aktiekurs på 320 euro. Samtidig ligger prisfastsættelsen også under DCF-

værdiansættelsen på 266,1 euro.  

7.3 Samme ROE peer-gruppe 

ROE er et overordnet performancemål som blander drift og kapitalstruktur, som gør det mindre 

anvendeligt at bruge til sammenligning med peer-gruppen, men formålet med at anvende ROE i 

denne analyse er ikke at sammenligne niveauer i branchen, men derimod prisfastsætte ud fra fun-

damentals, som det argumenteres for i forskningen udarbejdet af Plenborg, Kold og Knudsen
148

. 

Nedenstående tabel 8 viser tilfældigt udvalgte selskaber fra forskellige brancher, så effekten af 

branchespecifikke vilkår fjernes. Som det fremgår af tabellen prisfastsættes Hermès ud fra denne 

peer-gruppe noget højere end ved branche peer-gruppen med en kurs mellem 203 euro og 225 euro, 

når samme multipler anvendes. Dette er noget tættere på markedskursen, men indikerer stadig en 

downside på 29,7-36,5 %. I forhold til DCF-værdiansættelsen ligger multipel prisfastsættelsen også 

under denne, men i mindre grad med downside på 15,4-23,7 %. Ved inddragelse af lignende salgs-

vækst øges prissætningen til et interval mellem 222,7 og 243,1 euro, hvilket dog stadig ligger under 

både markedskursen og DCF-værdiansættelsen.  

Tabel  8:  

 

                                                 
148

 Knudsen, J. O., Kold, S. V. og Plenborg, T., Multipelværdiansættelse: Valg af sammenlignelige virksomheder 

Peer gruppe baseret på ROE (ROE 17-37%) og vækst (12.5%-22.5%)
Hermès aktiekurs 203,05 224,99

Hermès aktiekurs (både ROE og vækst) 222,67 243,08

Coca-Cola 40,63               175,70 21,94 17,04 26,31% -3,70%

CBS Corp 47,77               22,13           16,14 9,64 22,55% 0,58%

BCE Inc 34,47               17,72           18,58 8,34 24,60% 4,39%

Estee Lauder 83,38               30,73           29,48 15,93 29,04% -1,72%

PCCW Ltd 0,57                4,33             16,13 5,95 21,67% 18,14%

Jazz Pharmaceuticals 108,14             6,62             19,26 12,75 22,19% 12,95%

ARM Holdings PLC 12,80               18,03           42,16 31,2 20,43% 21,77%

CCL Industries 161,20             5,65             28 13,85 20,79% 17,54%

Novatek OAO 7,96                24,17           24,7 13,12 18,35% 32,90%

William Demant Holding 17,09               4,65             24,06 18,63 23,76% 14,11%

Steel Partners Holdings 13,30               354,33          2,86 4,04 25,97% 17,48%

Saputo Inc 27,62               10,84           27,79 14,49 19,18% 15,43%

Siemens 91,99               78,19           13,43 10,01 22,26% 6,19%

Ford Motor 11,84               47,15           6,74 2,68 27,78% 3,80%

Hasbro 69,71               8,70             22,25 10,91 28,88% 3,98%

Gennemsnit 20,90 12,57 24% 11%

Median 21,94 12,75 23% 13%

Gennemsnit 22,89 14,42 22,0% 16,8%

Median 24,06 13,85 21,7% 17,5%

P/E
EV/EBITDA 

(2015)
ROE (2015)

Salgsvækst (år-

over-år 2015)
Selskab

Kurs 23/3/2016 

(EUR)

Market cap 

(EURmia.)
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Kapitel 8 Konklusion 

Formålet med denne afhandling har været at finde den fair værdi af en aktie i Hermès 23/3 2016 

gennem en strategisk og en finansiel analyse, som har udmundet i en DCF-værdiansættelse, og en 

prisfastsættelse med multipler baseret på flere forskellige peer-grupper.  

 

Samlet set har den strategiske analyse vist hvordan det har været muligt for Hermès at opnå  et højt 

afkast på den investerede kapital samtidig med en høj salgsvækst, og anskueliggjort udfordringerne 

for virksomheden fremover. Analysen har vist at Hermès er en stærk strategisk spiller på markedet 

for personlige luksusvarer med værdifulde ressourcer. Som luksusmodehus ligger størstedelen af 

selskabets ressourcer i brandet, da det er den status og den luksusfølelse forbrugerne får med når de 

køber et produkt derfra, som muliggør salg. Det makroøkonomiske miljø har dog vist aftagende 

vækstrater, hvilket begrænser Hermès fremtidige vækstmuligheder. Derudover halter selskabet efter 

konkurrenterne, når det kommer til tilstedeværelsen online, som er et marked i vækst og indtager 

større og større andel af det samlede marked for personlige luksusvarer.  

 

Regnskabsanalysen har vist en opadgående udvikling i rentabiliteten med en forbedring af ROIC'en 

i perioden 2005-2015 på 15 %-point, så den i 2015 udgjorde 48,7 %. Til sammenligning udgjorde 

selskabets beregnede WACC 7,9 % og konkurrenten Christian Dior havde en ROIC på 24,4 % 

ekskl. goodwill. Hermès har over hele den målte periode haft en ROIC større end WACC og med 

andre ord dermed generet merværdi. Dette har især skyldtes en forbedring af Hermès omsætnings-

hastighed og en øget omsætning, der er vokset med 13,1 % i gennemsnit om året, målt i samme 

periode.  

 

Resultaterne af analyserne blev anvendt i en budgettering, som udmøntede sig i en DCF-

værdiansættelse der gav en estimeret aktiekurs på 266,1 euro pr. 23/3/2016. Til sammenligning med 

den aktuelle markedskurs samme dato på 320 euro giver det en downside på 16,8 %. 

 

Multipel prisfastsættelsen har påvist, at Hermès er højt prissat i markedet uanset valg af peer-

gruppe. Peer-gruppen, som indikerede den højeste aktiekurs, der samtidig var tættest på DCF-

værdiansættelsen og markedskursen, var selskaber med lignende ROE og vækst. Multiplerne gav en 

aktiekurs mellem 222,7 euro og 243,1 euro.  
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Bilag 

 

Noter 

1. I Hermès' regnskaber er af- og nedskrivninger inkluderet i andre omkostninger og produktions-

omkostningerne. I denne analytiske resultatopgørelse er de trukket ud fra disse og fremhævet selv-

stændigt,  for at komme frem til EBITDA.  

2. Pensionsforpligtelser anses som en finansiel post hvorefter de er udtrukket af andre omkostninger 

og lagt til andre finansielle omk. Klassificeringen som finansiering gælder dermed også i balancen. 

 

3. Skat på EBIT er udregnet efter Petersen & Plenborg s.73 

 

Reformuleret resultatopgørelse

EURm Noter 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 1331,4 1427,4 1514,9 1625,1 1764,6 1914,3 2400,8 2841,2 3484,1 3754,8 4118,6 4841

årlig vækst i % 8,2% 7,2% 6,1% 7,3% 8,6% 8,5% 25,4% 18,3% 22,6% 7,8% 9,7% 17,5%

Produktionsomkostninger 1 463,4 498,6 524,9 570,6 624,5 701,7 815,0 886,4 1110,8 1170,3 1365,6 1642,5

Heraf afskrivninger 7,8 6,4 6,3 8,3 10,0 11,0 12,6 14,5 15,8 20,1 27,5 31,3

Bruttoresultat 875,8 935,2 996,3 1062,8 1150,1 1223,6 1598,4 1969,3 2389,1 2604,6 2780,5 3229,8

Bruttomargin 65,8% 65,5% 65,8% 65,4% 65,2% 63,9% 66,6% 69,3% 68,6% 69,4% 67,5% 66,7%

Marketingomkostninger 71,1 76,2 90,1 93,2 97,8 91,4 126,4 148,2 181,9 211,2 207,4 214,6

Salg- og administrationsomk. 391,8 411,9 447,2 477,2 514,4 569,2 675,8 797,5 948,9 1004,1 1084,3 1204,3

årlig vækst i % 5,4% 10,1% 6,2% 7,3% 7,9% 21,4% 17,9% 19,6% 7,5% 6,3% 9,8%

Andre omkostninger (indtægter) 2 44,7 51,9 50 62,7 71,0 81,3 105,5 110,3 113,8 136,7 148,6 222,2

Heraf afskrivninger 42,2 42,5 48 56,3 64,5 70,7 84,5 96,6 101,3 115,2 118,4 147,3

EBITDA 410,4 437,7 457,0 486,0 531,4 552,4 775,2 1009,9 1245,8 1367,8 1458,6 1736,0

i % af omsætningen (EBITDA-marginen) 30,8% 30,7% 30,2% 29,9% 30,1% 28,9% 32,3% 35,5% 35,8% 36,4% 35,4% 35,9%

Totale afskrivninger og amortiseringer 50,0 48,9 54,3 64,6 74,5 81,7 97,1 111,1 117,1 135,3 145,9 178,6

EBIT 360,4 388,8 416,8 430,6 456,9 470,7 678,1 898,8 1128,7 1232,5 1312,7 1557,4

Heraf ikke-tilbagevendende post 14,1 9,2

årlig vækst i % 7,9% 7,2% 3,3% 6,1% 3,0% 44,1% 32,5% 25,6% 9,2% 6,5% 18,6%

i % af omsætningen (EBIT-marginen) 27,1% 27,2% 27,5% 26,5% 25,9% 24,6% 28,2% 31,6% 32,4% 32,8% 31,9% 32,2%

Skat på EBIT 3 123,8 136,3 136,8 142,0 156,7 154,9 228,4 290,2 358,2 410,2 436,4 557,9

NOPAT 236,6 252,5 280,0 288,6 300,2 315,8 449,7 608,6 770,5 822,3 876,3 999,5

årlig vækst i % 6,7% 10,9% 3,1% 4,0% 5,2% 42,4% 35,4% 26,6% 6,7% 6,6% 14,1%

Renteindtægter 8,7 11,2 13,7 19,1 18,8 5,6 5,1 10,9 11,3 6,2 6,7 7,3

Renteomkostninger 1,1 0,2 0,8 0 0 0 0,3 0,4 1,5 1,0 0,4 0,7

Andre finansielle omkostninger (indt.) (associates) 4 32,0 -0,3 8,8 -2,4 17,4 9,7 4,7 6,6 0,6 -3,0 -18,6 -27,6

Andre finansielle omk. 3,4 12,4 14,8 13,7 8,9 26,1 27,2 11,7 38,4 43 44,5 69,0

Nettofinansielle omk. (indtægter) før skat 27,8 1,1 10,7 -7,8 7,5 30,2 27,1 7,8 29,2 34,8 19,6 34,8

Skatteskjold på nettofin. omk. (skat på nettofin. indt.) 9,5 0,4 3,5 -2,6 2,6 9,9 9,1 2,5 9,3 11,6 6,5 12,5

Nettofinansielle omkostninger (indtægter) efter skat 18,2 0,7 7,2 -5,2 4,9 20,3 18,0 5,3 19,9 23,2 13,1 22,3

Konsolideret nettoindkomst 218,4 251,8 272,8 293,8 295,3 295,5 431,7 603,3 750,6 799,1 863,2 977,1

Minoritetsinteresser -4,5 -4,8 -4,4 -5,8 -5 -6,7 -10 -9,2 -10,6 -8,6 -4,5 -4,6

Nettoindkomst - Parent 213,9 247,0 268,4 288,0 290,3 288,8 421,7 594,1 740,0 790,5 858,7 972,5

årlig vækst i % 15,5% 8,7% 7,3% 0,8% -0,5% 46,0% 40,9% 24,5% 6,8% 8,6% 13,3%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pensionsforpligtelsesomk. 3,3 5,3 1,6 6,9 7,8 7,8 9,9 13,6 10 14,4 13,4 16,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EBT 364,6 387,4 414,9 436,0 466,8 450,2 655,7 897,7 1100,0 1194,6 1274,6 1495,1

Skat 125,2 135,8 136,2 143,8 160,1 148,2 220,9 289,8 349,1 397,6 423,7 535,6

Effektiv skatte-% 34,34% 35,05% 32,83% 32,98% 34,30% 32,92% 33,69% 32,28% 31,74% 33,28% 33,24% 35,82%

Marginal skattesats 35,40% 34,90% 34,40% 34,40% 34,40% 34,40% 34,40% 36,10% 36,10% 38% 38% 38%
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4. Det er ikke angivet i noterne hvilke selskaber associates dækker over, hvilket gør det umuligt at 

afgøre om der er tale om indkomst, der skal klassificeres underdrift eller finansiering. Da Hermès 

selv har angivet indkomst fra associates efter EBIT klassificerer jeg det under finansieringsaktivitet. 

Dette gør sig dermed også gældende i den reformulerede balance.  

 

 

 

Reformuleret balance

EURm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anlægsaktiver

Goodwill 18,8 19,7 18,9 32,4 35,7 34,8 37,2 38,7 79,3 51,4 37,4 37,9

Immaterielle aktiver 24,1 29,8 36,5 40,3 53,2 61,2 75,2 96,7 101,6 108,9 117,5 122,3

Grunde, bygninger og maskiner 450,7 499,5 537,8 569,5 672,1 685,1 774,2 869,3 1007,5 1025,1 1181,5 1287,4

Lån og andre tilgodehavender 12,5 15,1 14,2 15,2 19,8 21 24,3 35 42,9 41,8 43,5 50,6

Udskudte skatteaktiver 89,9 102 110,1 108,4 141,2 143,1 178,1 194,2 217,8 242,5 335,8 360,3

Andre anlægsaktiver 0,1 1,6 1,6 1,5 1,7 1,3 21,1 11,3 5,9

Total anlægsaktiver 596,0 666,1 717,5 765,9 923,6 946,8 1090,5 1235,6 1450,4 1490,8 1727,0 1864,4

Omsætningsaktiver

Varebeholdning 290,2 322,2 349,7 432,1 521,6 485,8 468,6 534,5 726,9 813,3 912 949,2

Tilgodehavender 149,1 153,8 173,1 197,2 153,4 132,3 159 175,7 207,1 193,6 249,3 303

Tilgodehavende skat 6,8 1,0 0,9 2,5 5 3,5 1,1 0,8 0,8 5,8 8,7 31,8

Andre aktiver 65,9 55,5 69,5 94,4 116,6 115,7 140,7 183

Total omsætningsaktiver 446,1 477 523,7 631,8 745,9 677,1 698,2 805,4 1051,4 1128,4 1310,7 1467

Ikke-rentebærende gæld

Hensættelser 3,2 0,7 0 1,5 2,8 7,5 14,4 14,5 16,4 14,7 2,7 2,6

Udskudte skatteforpligtelser 16,5 10,8 21,2 8,1 9,6 10 12,1 17,5 23 25,7 31,2 50,7

Andre lange forpligtelser 25,2 31,1 28 24,9 21,9 23,9 30,1 36,4 54 68,2 88,6 62

Kortsigtede hensættelser 10,8 15,1 11 15,1 15 13,8 31 28,8 33,2 26,6 36,9 58,8

Leverandørgæld 142,9 146,4 163,4 204,7 210,8 198,3 234,6 299,7 345,5 362,1 398,6 440,2

Selskabsskat 23,8 43,2 33,2 34,6 44,5 39,4 76,3 89,9 124,1 94,8 121,4 115

Andre korte forpligtelser 110,6 107,7 129,3 138,7 165,8 183,3 220,3 271,9 323,4 343,6 387 471,1

Total ikke-rentebærende gæld 333 355 386,1 427,6 470,4 476,2 618,8 758,7 919,6 935,7 1066,4 1200,4

Investeret kapital (NDA) 709,1 788,1 855,1 970,1 1199,1 1147,7 1169,9 1282,3 1582,2 1683,5 1971,3 2131,0

Egenkapital i alt 1289,4 1401,7 1424,2 1475,1 1602,5 1803,9 2163,2 2325,5 2358,3 2841,2 3458,5 3748,7

Minoritetsinteresser 17,2 21,5 15,2 12,7 14,0 14,0 12,9 12,7 13,9 15,6 9,5 6,7

Rentebærende gæld

Langfristet gæld 39,8 33,1 24 25,3 24,5 19,4 17,9 18,4 23,7 24,6 19,5 11,4

Lange pensionsforpligtelser mv. 26,4 37,1 36 39,8 48,9 54,6 56,3 60,8 66,5 83,2 123,8 155

Kortfristet gæld 53,9 32,1 43 60,7 71 45,4 26 20,5 14,7 32 21,8 30,2

Korte pensionsforpligtelser mv. 2,5 4 4,7 4 3 4,2 6,2 6,2 3,7 5,3 5,1 4,8

Derivater 0 35,3 28 32,6 105,3 36,8 30,1 58,3 19,3 15,6 73,1 37,1

Total rentebærende gæld 122,6 141,6 135,7 162,4 252,7 160,4 136,5 164,2 127,9 160,7 243,3 238,5

Rentebærende aktiver

Investeringsejendomme 4,1 12,2 11,7 11,9 10,1 95,3 98,3 98,8 98,3 94,1 97,5 100,2

Finansielle aktiver 32,4 64,8 40,9 44,9 49,7 118,6 151,7 29,8 28,5 59,1 61 42,4

Investeringer i associerede 28,4 37,7 33,9 21,8 15,7 15 14,3 12,9 25,8 44,5 91,3 85,4

Derivater 29,3 35,2 47,9 58,9 94,8 58,2 21,7 17,7 54,4 67 39,4 39

Likvide beholdninger 608,7 605,3 570,4 529,9 485,8 529,5 843,8 1048,2 697 1053,7 1441,3 1589,2

Total rentebærende aktiver 702,9 755,2 704,8 667,4 656,1 816,6 1129,8 1207,4 904 1318,4 1730,5 1856,2

Nettorentebærende gæld (NIBD) -580,3 -613,6 -569,1 -505 -403,4 -656,2 -993,3 -1043,2 -776,1 -1157,7 -1487,2 -1617,7

Investeret kapital (NFF) 709,1 788,1 855,1 970,1 1199,1 1147,7 1169,9 1282,3 1582,2 1683,5 1971,3 2131,0
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Trendanalyse af Hermès' omsætning og driftsomkostninger

Resultatopgørelse 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 100 107 114 122 133 144 180 213 262 282 309 364

Produktionsomkostninger 100 108 113 123 135 151 176 191 240 253 295 354

Bruttoresultat 100 107 114 121 131 140 183 225 273 297 317 369

Marketingomkostninger 100 107 127 131 138 129 178 208 256 297 292 302

Salg- og admnin.omk. 100 105 114 122 131 145 172 204 242 256 277 307

EBITDA 100 107 111 118 129 135 189 246 304 333 355 423

Totale afskrivninger og amortiseringer 100 98 109 129 149 163 194 222 234 271 292 357

EBIT 100 108 116 119 127 131 188 249 313 342 364 432

Skat på EBIT 100 110 111 115 127 125 185 234 289 331 353 451

NOPAT 100 107 118 122 127 133 190 257 326 347 370 422

Common-size analyse af Hermès' omsætning og driftsomkostninger

Resultatopgørelse 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsætning 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Produktionsomkostninger 34,8% 34,9% 34,6% 35,1% 35,4% 36,7% 33,9% 31,2% 31,9% 31,2% 33,2% 33,9%

Bruttoresultat 65,8% 65,5% 65,8% 65,4% 65,2% 63,9% 66,6% 69,3% 68,6% 69,4% 67,5% 66,7%

Marketingomkostninger 5,3% 5,3% 5,9% 5,7% 5,5% 4,8% 5,3% 5,2% 5,2% 5,6% 5,0% 4,4%

Salg- og admnin.omk. 29,4% 28,9% 29,5% 29,4% 29,2% 29,7% 28,1% 28,1% 27,2% 26,7% 26,3% 24,9%

EBITDA 30,8% 30,7% 30,2% 29,9% 30,1% 28,9% 32,3% 35,5% 35,8% 36,4% 35,4% 35,9%

Totale afskrivninger og amortiseringer 3,8% 3,4% 3,6% 4,0% 4,2% 4,3% 4,0% 3,9% 3,4% 3,6% 3,5% 3,7%

EBIT 27,1% 27,2% 27,5% 26,5% 25,9% 24,6% 28,2% 31,6% 32,4% 32,8% 31,9% 32,2%

Skat på EBIT 9,3% 9,5% 9,0% 8,7% 8,9% 8,1% 9,5% 10,2% 10,3% 10,9% 10,6% 11,5%

NOPAT 17,8% 17,7% 18,5% 17,8% 17,0% 16,5% 18,7% 21,4% 22,1% 21,9% 21,3% 20,6%
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Trendanalyse af Hermès' investerede kapital

Balance 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anlægsaktiver

Goodwill 100 105 101 172 190 185 198 206 422 273 199 202

Immaterielle aktiver 100 124 151 167 221 254 312 401 422 452 488 507

Grunde, bygninger og maskiner 100 111 119 126 149 152 172 193 224 227 262 286

Lån og andre tilgodehavender 100 121 114 122 158 168 194 280 343 334 348 405

Udskudte skatteaktiver 100 113 110 108 141 143 178 194 218 243 336 360

Andre anlægsaktiver 0 0 0 0 1600 1600 1500 1700 1300 21100 11300 5900

Total anlægsaktiver 100,0 112 120 129 155 159 183 207 243 250 290 313

Omsætningsaktiver

Varebeholdning 100 111 121 149 180 167 161 184 250 280 314 327

Tilgodehavender 100 103 116 132 103 89 107 118 139 130 167 203

Tilgodehavende skat 100 15 13 37 74 51 16 12 12 85 128 468

Andre aktiver 0 0 0 0 100 84 105 143 177 176 214 278

Total omsætningsaktiver 100,0 107 117 142 167 152 157 181 236 253 294 329

Ikke-rentebærende gæld

Hensættelser 100 22 0 47 88 234 450 453 513 459 84 81

Udskudte skatteforpligtelser 100 65 128 49 58 61 73 106 139 156 189 307

Andre lange forpligtelser 100 123 111 99 87 95 119 144 214 271 352 246

Kortsigtede hensættelser 100 140 102 140 139 128 287 267 307 246 342 544

Leverandørgæld 100 102 114 143 148 139 164 210 242 253 279 308

Selskabsskat 100 182 139 145 187 166 321 378 521 398 510 483

Andre korte forpligtelser 100 97 117 125 150 166 199 246 292 311 350 426

Total ikke-rentebærende gæld 100 107 116 128 141 143 186 228 276 281 320 360

Investeret kapital 100 111 121 137 169 162 165 181 223 237 278 301

Investeret kapital ekskl. Goodwill 100 111 121 136 169 161 164 180 218 236 280 303

Common-size analyse af Hermès' investerede kapital

Balance 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anlægsaktiver

Goodwill 2,7% 2,5% 2,2% 3,3% 3,0% 3,0% 3,2% 3,0% 5,0% 3,1% 1,9% 1,8%

Immaterielle aktiver 3,4% 3,8% 4,3% 4,2% 4,4% 5,3% 6,4% 7,5% 6,4% 6,5% 6,0% 5,7%

Grunde, bygninger og maskiner 63,6% 63,4% 62,9% 58,7% 56,1% 59,7% 66,2% 67,8% 63,7% 60,9% 59,9% 60,4%

Lån og andre tilgodehavender 1,8% 1,9% 1,7% 1,6% 1,7% 1,8% 2,1% 2,7% 2,7% 2,5% 2,2% 2,4%

Udskudte skatteaktiver 12,7% 12,9% 12,9% 11,2% 11,8% 12,5% 15,2% 15,1% 13,8% 14,4% 17,0% 16,9%

Andre anlægsaktiver 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 1,3% 0,6% 0,3%

Total anlægsaktiver 84,1% 84,5% 83,9% 79,0% 77,0% 82,5% 93,2% 96,4% 91,7% 88,6% 87,6% 87,5%

Omsætningsaktiver

Varebeholdning 40,9% 40,9% 40,9% 44,5% 43,5% 42,3% 40,1% 41,7% 45,9% 48,3% 46,3% 44,5%

Tilgodehavender 21,0% 19,5% 20,2% 20,3% 12,8% 11,5% 13,6% 13,7% 13,1% 11,5% 12,6% 14,2%

Tilgodehavende skat 1,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 1,5%

Andre aktiver 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,5% 4,8% 5,9% 7,4% 7,4% 6,9% 7,1% 8,6%

Total omsætningsaktiver 62,9% 60,5% 61,2% 65,1% 62,2% 59,0% 59,7% 62,8% 66,5% 67,0% 66,5% 68,8%

Ikke-rentebærende gæld

Hensættelser -0,5% -0,1% 0,0% -0,2% -0,2% -0,7% -1,2% -1,1% -1,0% -0,9% -0,1% -0,1%

Udskudte skatteforpligtelser -2,3% -1,4% -2,5% -0,8% -0,8% -0,9% -1,0% -1,4% -1,5% -1,5% -1,6% -2,4%

Andre lange forpligtelser -3,6% -3,9% -3,3% -2,6% -1,8% -2,1% -2,6% -2,8% -3,4% -4,1% -4,5% -2,9%

Kortsigtede hensættelser -1,5% -1,9% -1,3% -1,6% -1,3% -1,2% -2,6% -2,2% -2,1% -1,6% -1,9% -2,8%

Leverandørgæld -20,2% -18,6% -19,1% -21,1% -17,6% -17,3% -20,1% -23,4% -21,8% -21,5% -20,2% -20,7%

Selskabsskat -3,4% -5,5% -3,9% -3,6% -3,7% -3,4% -6,5% -7,0% -7,8% -5,6% -6,2% -5,4%

Andre korte forpligtelser -15,6% -13,7% -15,1% -14,3% -13,8% -16,0% -18,8% -21,2% -20,4% -20,4% -19,6% -22,1%

Total ikke-rentebærende gæld -47,0% -45,0% -45,2% -44,1% -39,2% -41,5% -52,9% -59,2% -58,1% -55,6% -54,1% -56,3%

Investeret kapital 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Reformuleret resultatopgørelse Christian Dior 30-apr-13 30-jun-14 30-jun-15

EURm Noter 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Nettoomsætning 13060 14556 16016 17245 17933 17745 21123 24628 29881 30867 35081

årlig vækst i % 961,8% 11,5% 10,0% 7,7% 4,0% -1,0% 19,0% 16,6% 21,3% 3,3% 13,7%

Produktionsomkostninger 1 4533,0 5228 5745,0 6060 6305 6422 7449,0 8369 10325,0 10558 12307

Heraf afskrivninger

Bruttoresultat 8527,0 9328,0 10271,0 11185,0 11628,0 11323,0 13674,0 16259,0 19556,0 20309,0 22774,0

Bruttomargin 65,3% 64,1% 64,1% 64,9% 64,8% 63,8% 64,7% 66,0% 65,4% 65,8% 64,9%

Marketingomkostninger 4832,00 5201,00 5707,00 6118,00 6490,00 6422,00 7544,00 8905,00 11162,00 11884,00 13828,00

Salg- og administrationsomk. 1282,00 1336,00 1355,00 1457,00 1517,00 1545,00 1792,00 2031,00 2304,00 2365,00 2647,00

årlig vækst i % 6,9% 8,0% 7,3% 5,7% -0,5% 17,2% 17,1% 23,1% 5,8% 15,6%

Andre omkostninger (indtægter) 2 203,0 226 127 117 153,0 192 166 120 119 162 301,0

Heraf afskrivninger

EBITDA 2772,0 3236,0 3597,0 4173,0 4217,0 4027,0 5009,0 6273,0 7377,0 7520,0 8134,0

Totale afskrivninger og amortiseringer 562,0 671 515,0 680 749 863 837 1070 1406 1622 2136

EBIT 2210,0 2565,0 3082,0 3493,0 3468,0 3164,0 4172,0 5203,0 5971,0 5898,0 5998,0

Heraf ikke-tilbagevendende post

årlig vækst i % 16,1% 20,2% 13,3% -0,7% -8,8% 31,9% 24,7% 14,8% -1,2% 1,7%

i % af omsætningen (EBIT-marginen) 16,9% 17,6% 19,2% 20,3% 19,3% 17,8% 19,8% 21,1% 20,0% 19,1% 17,1%

Skat på EBIT 3 554,2 786,6 880,6 940,3 1004,8 991,4 1299,7 1551,5 1958,3 1847,4 1739,4

NOPAT 1655,8 1778,4 2201,4 2552,7 2463,2 2172,6 2872,3 3651,5 4012,7 4050,6 4258,6

årlig vækst i % 7,4% 23,8% 16,0% -3,5% -11,8% 32,2% 27,1% 9,9% 0,9% 5,1%

Renteindtægter 26 15 26 32 18 21 18 42 24 33 30

Renteomkostninger 253 245 254 308 316 264 214 243 193 196 184

Andre finansielle omkostninger (indt.) (associates) 20 -12 -11 -10 -11 -3 -10 -10 -7 0 0

Andre finansielle omk. 37 -39 -121 41 50 154 -762 99 -40 68 -2839,0

Nettofinansielle omk. (indt.) 284 179 96 307 337 394 -576 290 122 231 -2685

Skatteskjold på nettofin. omk. (skat på nettofin. indt.) 71,2 55,0 27,4 82,8 97,6 123,5 -179,5 86,5 39,9 72,4 -778,6

Nettofinansielle omk. (indt.) efter skat 212,8 124,4 68,4 224,7 239,2 270,6 -396,7 203,5 81,7 158,6 -1906,4

Konsolideret nettoindkomst 1443,0 1654,0 2133,0 2328,0 2224,0 1902,0 3269,0 3448,0 3931,0 3892,0 6165,0

Minoritetsinteresser -894 -1036 -1336,0 -1448,0 -1428 -1207 -2008 -2169 -2500 -2467 -3787

Nettoindkomst - Parent 549 618,0 797,0 880,0 796,0 695,0 1261,0 1279,0 1431,0 1425,0 2378,0

årlig vækst i % 12,6% 29,0% 10,4% -9,5% -12,7% 81,4% 1,4% 11,9% -0,4% 66,9%
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Reformuleret balance Christian Dior 30-apr-13 30-jun-14 30-jun-15

EURm Noter 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Anlægsaktiver

Goodwill 4634 5058 5120 5398 5054 4901 5660 7583 8998 9626 10365

Immaterielle aktiver 10495 11186 10885 10654 11199 11370 11772 14155 14210 15363 16242

Grunde, bygninger og maskiner 4798 5258 5432 5671 6345 6395 7060 8371 9286 10501 11418

Udskudte skatteaktiver 278 361 451 556 714 555 699 762 888 1077 2031

Andre anlægsaktiver 666 701 693 614 858 766 338 503 502 515 561

Total anlægsaktiver 20871 22564 22581 22893 24170 23987 25529 31374 33884 37082 40617

Omsætningsaktiver

Varebeholdning 3723 4270 4524 5003 5963 5802 6139 7681 8774 9593 10704

Tilgodehavender 1419 1437 1539 1675 1721 1515 1629 1952 1828 2008 2173

Tilgodehavende skat 115 317 514 513 235 224 105 132 214 346 436

Andre aktiver 1336 1279 1635 2037 1734 1237 1270 1486 1910 1695 2176

Total omsætningsaktiver 6593 7303 8212 9228 9653 8778 9143 11251 12726 13642 15489

Ikke-rentebærende gæld

Hensættelser 886 952 991 981 977 995 1176 1415 1541 1827 2377

Udskudte skatteforpligtelser 3389 3846 3786 3761 4016 4023 4254 4826 4870 5194 5738

Andre lange forpligtelser 3246 3370 3758 4147 3254 3086 3944 4505 6024 6275 7262

Kortsigtede hensættelser 265 312 263 298 326 354 346 358 368 331 323

Leverandørgæld 1629 1772 1967 2167 2348 1956 2349 3012 3089 3164 3602

Selskabsskat 203 377 695 696 308 224 451 459 432 358 431

Andre korte forpligtelser 1606 1643 1502 1636 1957 1967 2261 2866 2697 2767 3422

Total ikke-rentebærende gæld 11224 12272 12962 13686 13186 12605 14781 17441 19021 19916 23155

Investeret kapital 16240 17595 17831 18435 20637 20160 19891 25184 27589 30808 32951

Egenkapital i alt 10065 11868 12974 13940 15171 16121 19570 24942 28000 30337 26320

Minoritetsinteresser 6321 7400 8026 8563 9281 9857 1187 15309 17036 18367 16047

Rentebærende gæld

Langfristet gæld 5092 4443 4188 3387 4615 5163 4268 5263 4700 4390 6130

Lange pensionsforpligtelser mv.

Kortfristet gæld 2984 3376 2661 3678 2522 2164 2578 3561 3834 6416 4425

Korte pensionsforpligtelser mv.

Andre finansielle forpligtelser

Total rentebærende gæld 8076 7819 6849 7065 7137 7327 6846 8824 8534 10806 10555

Rentebærende aktiver

Investeringsejendomme

Finansielle aktiver 718 451 505 823 375 540 3891 5982 6853 7200 632

Investeringer i associerede 117 131 128 132 219 215 226 172 167 497 521

Derivater

Likvide beholdninger 1066 1510 1359 1615 1077 2533 2408 2428 1925 2638 2771

Total rentebærende aktiver 1901 2092 1992 2570 1671 3288 6525 8582 8945 10335 3924

Nettorentebærende gæld (NIBD) 6175 5727 4857 4495 5466 4039 321 242 -411 471 6631
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Trendanalyse af Dior's investerede kapital

Balance 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Anlægsaktiver

Goodwill 100 109 110 116 109 106 122 164 194 208 224

Immaterielle aktiver 100 107 104 102 107 108 112 135 135 146 155

Grunde, bygninger og maskiner 100 110 113 118 132 133 147 174 194 219 238

Udskudte skatteaktiver 100 130 162 200 257 200 251 274 319 387 731

Andre anlægsaktiver 100 105 104 92 129 115 51 76 75 77 84

Total anlægsaktiver 100,0 108 108 110 116 115 122 150 162 178 195

Omsætningsaktiver

Varebeholdning 100 115 122 134 160 156 165 206 236 258 288

Tilgodehavender 100 101 108 118 121 107 115 138 129 142 153

Tilgodehavende skat 100 276 447 446 204 195 91 115 186 301 379

Andre aktiver 100 96 122 152 130 93 95 111 143 127 163

Total omsætningsaktiver 100,0 111 125 140 146 133 139 171 193 207 235

Ikke-rentebærende gæld

Hensættelser 100 107 112 111 110 112 133 160 174 206 268

Udskudte skatteforpligtelser 100 113 112 111 119 119 126 142 144 153 169

Andre lange forpligtelser 100 104 116 128 100 95 122 139 186 193 224

Kortsigtede hensættelser 100 118 99 112 123 134 131 135 139 125 122

Leverandørgæld 100 109 121 133 144 120 144 185 190 194 221

Selskabsskat 100 186 342 343 152 110 222 226 213 176 212

Andre korte forpligtelser 100 102 94 102 122 122 141 178 168 172 213

Total ikke-rentebærende gæld 100 109 115 122 117 112 132 155 169 177 206

Investeret kapital 100 108 110 114 127 124 122 155 170 190 203

Investeret kapital ekskl. Goodwill 100 108 110 112 134 131 123 152 160 183 195

Common-size analyse af Dior's investerede kapital

Balance 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Anlægsaktiver

Goodwill 28,5% 28,7% 28,7% 29,3% 24,5% 24,3% 28,5% 30,1% 32,6% 31,2% 31,5%

Immaterielle aktiver 64,6% 63,6% 61,0% 57,8% 54,3% 56,4% 59,2% 56,2% 51,5% 49,9% 49,3%

Grunde, bygninger og maskiner 29,5% 29,9% 30,5% 30,8% 30,7% 31,7% 35,5% 33,2% 33,7% 34,1% 34,7%

Udskudte skatteaktiver 1,7% 2,1% 2,5% 3,0% 3,5% 2,8% 3,5% 3,0% 3,2% 3,5% 6,2%

Andre anlægsaktiver 4,1% 4,0% 3,9% 3,3% 4,2% 3,8% 1,7% 2,0% 1,8% 1,7% 1,7%

Total anlægsaktiver 128,5% 128,2% 126,6% 124,2% 117,1% 119,0% 128,3% 124,6% 122,8% 120,4% 123,3%

Omsætningsaktiver

Varebeholdning 22,9% 24,3% 25,4% 27,1% 28,9% 28,8% 30,9% 30,5% 31,8% 31,1% 32,5%

Tilgodehavender 8,7% 8,2% 8,6% 9,1% 8,3% 7,5% 8,2% 7,8% 6,6% 6,5% 6,6%

Tilgodehavende skat 0,7% 1,8% 2,9% 2,8% 1,1% 1,1% 0,5% 0,5% 0,8% 1,1% 1,3%

Andre aktiver 8,2% 7,3% 9,2% 11,0% 8,4% 6,1% 6,4% 5,9% 6,9% 5,5% 6,6%

Total omsætningsaktiver 40,6% 41,5% 46,1% 50,1% 46,8% 43,5% 46,0% 44,7% 46,1% 44,3% 47,0%

Ikke-rentebærende gæld

Hensættelser -5,5% -5,4% -5,6% -5,3% -4,7% -4,9% -5,9% -5,6% -5,6% -5,9% -7,2%

Udskudte skatteforpligtelser -20,9% -21,9% -21,2% -20,4% -19,5% -20,0% -21,4% -19,2% -17,7% -16,9% -17,4%

Andre lange forpligtelser -20,0% -19,2% -21,1% -22,5% -15,8% -15,3% -19,8% -17,9% -21,8% -20,4% -22,0%

Kortsigtede hensættelser -1,6% -1,8% -1,5% -1,6% -1,6% -1,8% -1,7% -1,4% -1,3% -1,1% -1,0%

Leverandørgæld -10,0% -10,1% -11,0% -11,8% -11,4% -9,7% -11,8% -12,0% -11,2% -10,3% -10,9%

Selskabsskat -1,3% -2,1% -3,9% -3,8% -1,5% -1,1% -2,3% -1,8% -1,6% -1,2% -1,3%

Andre korte forpligtelser -9,9% -9,3% -8,4% -8,9% -9,5% -9,8% -11,4% -11,4% -9,8% -9,0% -10,4%

Total ikke-rentebærende gæld -69,1% -69,7% -72,7% -74,2% -63,9% -62,5% -74,3% -69,3% -68,9% -64,6% -70,3%

Investeret kapital 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Luksusvaremarkedet skal her forstås som markedet for personlige luksusvarer 

 

 

Korrelation hele perioden Hermès' omsætning Global BNP Kina BNP USA BNP EU BNP Frankrig BNP Japan BNP Luksusvaremarkedet

Hermès' omsætning 1 0,195415408 -0,053515686 0,339437302 -0,319161059 -0,410147327 0,414595081 0,75630406

Global BNP 0,195415408 1 0,858299819 0,62015354 0,833972871 0,796669361 0,36923001 0,617053856

Kina BNP -0,053515686 0,858299819 1 0,191363808 0,734392507 0,792618576 0,57315313 0,21912713

USA BNP 0,339437302 0,62015354 0,191363808 1 0,572057844 0,422205797 -0,273109974 0,836643966

EU BNP -0,319161059 0,833972871 0,734392507 0,572057844 1 0,978789386 -0,036577835 0,299099719

Frankrig BNP -0,410147327 0,796669361 0,792618576 0,422205797 0,978789386 1 0,015563194 0,159248797

Japan BNP 0,414595081 0,36923001 0,57315313 -0,273109974 -0,036577835 0,015563194 1 0,106629658

Luksusvaremarkedet 0,75630406 0,617053856 0,21912713 0,836643966 0,299099719 0,159248797 0,106629658 1

Korrelation seneste fem år

Hermès' omsætning 1 0,538973973 0,568348331 0,304399107 -0,515415781 -0,497790287 0,876631094 0,965509887

Global BNP 0,538973973 1 0,956164389 -0,60655243 0,428981156 0,42730709 0,75660976 0,715590865

Kina BNP 0,568348331 0,956164389 1 -0,490955357 0,387784662 0,429923117 0,744449185 0,761408893

USA BNP 0,304399107 -0,60655243 -0,490955357 1 -0,878903298 -0,866051709 0,026204793 0,097566956

EU BNP -0,515415781 0,428981156 0,387784662 -0,878903298 1 0,981712073 -0,130673632 -0,29031971

Frankrig BNP -0,497790287 0,42730709 0,429923117 -0,866051709 0,981712073 1 -0,167361555 -0,257949994

Japan BNP 0,876631094 0,75660976 0,744449185 0,026204793 -0,130673632 -0,167361555 1 0,916236399

Luksusvaremarkedet 0,965509887 0,715590865 0,761408893 0,097566956 -0,29031971 -0,257949994 0,916236399 1

Budgetforudsætninger for resultatopgørelsen Historisk gns. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Omsætningsvækst 13,1% (12,1%) 17,5% (8,1%) 8,3% 8,3% 8,1% 7,9% 7,8% 7,6% 7,5% 7,3% 7,2% 7,1% 7,0% 6,9% 6,8% 6,7% 6,6%

Bruttomargin 66,6% 66,7% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0%

Marketing-, salgs- og administraionsomk. i % af oms. 33,4% 29,3% 29,8% 30,4% 30,9% 31,5% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0%

Andre omkostninger i % af oms. 0,6% 1,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

EBITDA-margin 32,60% 35,9% 34,6% 34,0% 33,5% 32,9% 32,4% 32,4% 32,4% 32,4% 32,4% 32,4% 32,4% 32,4% 32,4% 32,4% 32,4%

Af- og nedskrivninger i % af imm. og mat. anlægsaktiver 8,50% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6%

Lånerente på NIBD -1,40% -1,4% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0%

Skattesats (på EBIT og nettofinansiel indkomst) 33,50% 35,8% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0%

Budgetforudsætninger for balancen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Anlægsaktiver i % af omsætningen 38,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5%

Immaterielle anlægsaktiver 3,3% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Grunde, bygninger og maskiner 26,6% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%

Andre anlægssaktiver 8,6% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

Nettoarbejdskapital i % af omsætningen 5,5% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7%

Varebeholdning 19,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6%

Kortfristede debitorer 10,7% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1%

Kortfristede kreditorer 18,8% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5%

Andre kortfristede forpligtelser 6,0% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

Nettorentebærende gæld i % investeret kapital -75,9% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0%
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2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046-∞

6,2% 5,8% 5,5% 5,2% 4,8% 4,5% 4,2% 3,9% 3,6% 3,4% 3,1% 2,8% 2,5% 2,3% 2,0% 2,0%

64,7% 64,4% 64,1% 63,8% 63,5% 63,2% 62,9% 62,6% 62,3% 62,0% 61,7% 61,4% 61,1% 60,8% 60,5% 60,2%

32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0%

0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

32,1% 31,8% 31,5% 31,2% 30,9% 30,6% 30,3% 30,0% 29,7% 29,4% 29,1% 28,8% 28,5% 28,2% 27,9% 27,6%

9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6%

-1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0%

37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0%

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046-∞

40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5%

4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%

8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7%

22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6%

8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1%

19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5%

6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

-67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0% -67,0%

Historisk Budget- og fadeperiode

Resultatopgørelse 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

4841 5245 5682 6143 6631 7146 7690 8264 8870 9509 10183 10893 11642 12431 13263 14138

1611 1836 1989 2150 2321 2501 2691 2892 3104 3328 3564 3813 4075 4351 4642 4948

3230 3409 3693 3993 4310 4645 4998 5371 5765 6181 6619 7081 7567 8080 8621 9190

1419 1563 1727 1898 2089 2287 2461 2644 2838 3043 3258 3486 3726 3978 4244 4524

75 31 34 37 40 43 46 50 53 57 61 65 70 75 80 85

1736 1815 1932 2058 2182 2315 2491 2677 2874 3081 3299 3529 3772 4028 4297 4581

Af- og nedskrivninger 179 203 220 238 257 277 298 321 344 369 395 423 452 482 515 549

EBIT 1557 1611 1711 1820 1924 2038 2193 2357 2530 2712 2904 3107 3320 3545 3783 4032

Skat af EBIT 558 596 633 673 712 754 811 872 936 1003 1075 1150 1229 1312 1400 1492

NOPAT 999 1015 1078 1146 1212 1284 1382 1485 1594 1709 1830 1957 2092 2234 2383 2540

Nettofinansielle omk. før skat 35 9 16 17 19 20 22 23 25 27 29 31 33 35 38 40

Skatteskjold på nettofinansielle omk. 13 3 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15

Nettofinansielle omkostninger efter skat 22 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 25

Nettoindkomst 977 1010 1068 1136 1201 1271 1368 1470 1578 1692 1811 1938 2071 2211 2359 2515

EBITDA

Nettoomsætning

Produktionsomkostnigner

Bruttoresultat

Marketing-, salg og administrationsomk.

Andre omkostninger
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2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046-∞

15017 15895 16770 17636 18490 19328 20145 20938 21701 22431 23123 23772 24376 24928 25427 25936

5301 5659 6020 6384 6749 7113 7474 7831 8181 8524 8856 9176 9482 9772 10044 10322

9716 10237 10749 11252 11741 12215 12671 13107 13520 13907 14267 14596 14893 15156 15383 15613

4805 5087 5366 5644 5917 6185 6447 6700 6944 7178 7399 7607 7800 7977 8137 8299

90 95 101 106 111 116 121 126 130 135 139 143 146 150 153 156

4820 5055 5283 5502 5713 5914 6104 6281 6445 6595 6729 6846 6947 7030 7094 7158

583 617 651 684 717 750 782 812 842 870 897 922 946 967 986 1006

4238 4438 4632 4818 4996 5165 5322 5469 5603 5724 5832 5924 6001 6063 6108 6152

1568 1642 1714 1783 1849 1911 1969 2024 2073 2118 2158 2192 2220 2243 2260 2276

2670 2796 2918 3035 3148 3254 3353 3445 3530 3606 3674 3732 3781 3819 3848 3876

43 45 48 51 53 56 59 61 63 66 68 70 72 74 75 77

16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 27 28 28

27 29 30 32 34 35 37 38 40 41 43 44 45 47 48 49

2643 2767 2888 3003 3114 3218 3316 3407 3490 3565 3631 3688 3735 3773 3800 3827
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Historisk Budget- og fadeperiode

Balance 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver 160 210 227 246 265 286 308 331 355 380 407 436 466 497 531 566

Grunde, bygninger og maskiner 1287 1469 1591 1720 1857 2001 2153 2314 2484 2662 2851 3050 3260 3481 3714 3959

Andre anlægsaktiver 417 446 483 522 564 607 654 702 754 808 866 926 990 1057 1127 1202

Anlægsaktiver i alt 1864 2124 2301 2488 2685 2894 3114 3347 3592 3851 4124 4412 4715 5035 5371 5726

Omsætningsaktiver

Varebeholdning 949 1185 1284 1388 1499 1615 1738 1868 2005 2149 2301 2462 2631 2809 2997 3195

Kortfristede debitorer 518 425 460 498 537 579 623 669 718 770 825 882 943 1007 1074 1145

Omsætningsaktiver i alt 1467 1610 1744 1886 2036 2194 2361 2537 2723 2919 3126 3344 3574 3816 4072 4340

Ikke-rentebærende gæld

Kortfristede kreditorer 911 1023 1108 1198 1293 1393 1499 1611 1730 1854 1986 2124 2270 2424 2586 2757

Andre kortfristede forpligtelser 289 341 369 399 431 464 500 537 577 618 662 708 757 808 862 919

Total ikke-rentebærende gæld 1200 1364 1477 1597 1724 1858 1999 2149 2306 2472 2648 2832 3027 3232 3448 3676

Investeret kapital (nettodriftsaktiver) 2131 2371 2568 2777 2997 3230 3476 3735 4009 4298 4603 4924 5262 5619 5995 6390

Historisk Budget- og fadeperiode

Egenkapital 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Aktiekapital 54

Reserver 2963

Dividende justering -732

Egenkapital (ultimo) 3017 3959 4289 4637 5005 5394 5804 6238 6695 7178 7686 8223 8788 9384 10011 10672

Dividende justering 732

Nettorentebærende gæld -886 -1588 -1721 -1860 -2008 -2164 -2329 -2503 -2686 -2880 -3084 -3299 -3526 -3765 -4016 -4282

Investeret kapital 2131 2371 2568 2777 2997 3230 3476 3735 4009 4298 4603 4924 5262 5619 5995 6390
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2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046-∞

601 636 671 705 740 773 806 838 868 897 925 951 975 997 1017 1037

4205 4451 4696 4938 5177 5412 5641 5863 6076 6281 6474 6656 6825 6980 7120 7262

1276 1351 1425 1499 1572 1643 1712 1780 1845 1907 1965 2021 2072 2119 2161 2205

6082 6438 6792 7143 7489 7828 8159 8480 8789 9084 9365 9628 9872 10096 10298 10504

3394 3592 3790 3986 4179 4368 4553 4732 4904 5069 5226 5373 5509 5634 5747 5861

1216 1288 1358 1429 1498 1566 1632 1696 1758 1817 1873 1926 1974 2019 2060 2101

4610 4880 5148 5414 5677 5934 6185 6428 6662 6886 7099 7298 7483 7653 7806 7962

2928 3100 3270 3439 3606 3769 3928 4083 4232 4374 4509 4636 4753 4861 4958 5057

976 1033 1090 1146 1202 1256 1309 1361 1411 1458 1503 1545 1584 1620 1653 1686

3904 4133 4360 4585 4807 5025 5238 5444 5642 5832 6012 6181 6338 6481 6611 6743

6788 7185 7580 7972 8358 8736 9106 9464 9809 10139 10451 10745 11018 11268 11493 11723

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046-∞

11335 11999 12659 13312 13957 14590 15207 15805 16381 16932 17454 17944 18400 18817 19193 19577

-4548 -4814 -5079 -5341 -5600 -5853 -6101 -6341 -6572 -6793 -7002 -7199 -7382 -7549 -7700 -7854

6788 7185 7580 7972 8358 8736 9106 9464 9809 10139 10451 10745 11018 11268 11493 11723

Historisk Budget- og fadeperiode

Pengestrømsopgørelse 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NOPAT 999 1015 1078 1146 1212 1284 1382 1485 1594 1709 1830 1957 2092 2234 2383 2540

Af- og nedskrivninger 179 203 220 238 257 277 298 321 344 369 395 423 452 482 515 549

Ændringer i varelagre -37 -236 -99 -104 -110 -116 -123 -130 -137 -144 -152 -161 -169 -178 -188 -198

Ændringer i tilgodehavender -119 93 -35 -37 -39 -42 -44 -47 -49 -52 -55 -58 -61 -64 -67 -71

Ændringer i kortfristede kreditorer 126 111 85 90 95 100 106 112 118 125 131 139 146 154 162 171

Ændringer i andre kortfristede forpligtelser 8 52 28 30 32 33 35 37 39 42 44 46 49 51 54 57

Cash flow fra driften 1156 1239 1278 1363 1447 1537 1654 1778 1909 2047 2193 2347 2508 2679 2858 3048

Investeringer i anlægsaktiver -316 -463 -397 -425 -455 -486 -519 -553 -589 -628 -668 -710 -755 -802 -851 -903

Free cash flow to firm (FCFF) 840 775 881 938 992 1051 1136 1225 1320 1420 1525 1636 1753 1877 2007 2145

Nettofinansielle omkostninger efter skat 22 -6 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -21 -22 -24 -25

Ændringer i NIBD 601,5 -703 -132 -140 -148 -156 -165 -174 -183 -194 -204 -215 -227 -239 -252 -265

Free cash flow to equity (FCFE) 1464 67 739 787 832 882 957 1037 1121 1209 1303 1401 1506 1616 1732 1854

Dividende -1464 -67 -739 -787 -832 -882 -957 -1037 -1121 -1209 -1303 -1401 -1506 -1616 -1732 -1854
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2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046-∞

2670 2796 2918 3035 3148 3254 3353 3445 3530 3606 3674 3732 3781 3819 3848 3876

583 617 651 684 717 750 782 812 842 870 897 922 946 967 986 1006

-199 -199 -198 -196 -193 -189 -185 -179 -172 -165 -156 -147 -136 -125 -113 -115

-71 -71 -71 -70 -69 -68 -66 -64 -62 -59 -56 -53 -49 -45 -40 -41

171 171 170 169 167 163 159 155 149 142 135 127 118 108 97 99

57 57 57 56 56 54 53 52 50 47 45 42 39 36 32 33

3211 3371 3528 3679 3825 3964 4096 4221 4336 4442 4538 4624 4698 4761 4811 4858

-939 -972 -1005 -1035 -1063 -1089 -1113 -1133 -1151 -1166 -1177 -1185 -1190 -1191 -1188 -1212

2273 2399 2523 2644 2761 2875 2984 3087 3185 3277 3361 3439 3508 3570 3622 3646

-27 -29 -30 -32 -34 -35 -37 -38 -40 -41 -43 -44 -45 -47 -48 -49

-266 -266 -265 -262 -259 -254 -248 -240 -231 -221 -210 -197 -183 -167 -151 -154

1980 2104 2228 2350 2469 2586 2699 2809 2914 3014 3109 3198 3280 3356 3424 3443

-1980 -2104 -2228 -2350 -2469 -2586 -2699 -2809 -2914 -3014 -3109 -3198 -3280 -3356 -3424 -3443

DCF-model

EURm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Timing 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5

Free cash flow to firm (FCFF) 775 881 938 992 1051 1136 1225 1320 1420 1525 1636 1753 1877 2007 2145

WACC 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9%

Diskonteringsfaktor 0,96 0,89 0,83 0,77 0,71 0,66 0,61 0,57 0,52 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,33

Nutidsværdien af de frie cash flow til virksomheden 746 786 775 760 747 748 748 746 744 741 736 731 726 719 712

Sum af nutidsværdien af cash flow i budgetperiode 11165

Sum af nutidsværdien af cash flow i fadeperiode 8281

Vækst i terminalperioden, g 2%

Terminalværdien 6559

Enterprise value 26004

NIBD -1617,7

Egenkapitalværdi 31/12/2015 27622

Egenkapitalværdi 23/3/2016 28090

0,2273973

Antal aktier 105569412

Aktiekurs 23/3/2016 266,1

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046-∞

15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5

2273 2399 2523 2644 2761 2875 2984 3087 3185 3277 3361 3439 3508 3570 3622 3646

7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9%

0,31 0,29 0,26 0,24 0,23 0,21 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11

699 684 667 648 627 605 582 558 533 509 484 458 433 409 384 387
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EVA-modellen

EURm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Timing 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5

EVA 847 891 943 993 1047 1127 1210 1299 1392 1490 1594 1703 1818 1939 2067

WACC 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9%

Diskonteringsfaktor 0,96 0,89 0,83 0,77 0,71 0,66 0,61 0,57 0,52 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,33

Nutidsværdien af de frie cash flow til virksomheden 815 795 780 761 744 742 738 734 729 724 717 710 703 695 686

Investeret kapital år 0 2131

Sum af nutidsværdien af cash flow i budgetperiode 11073

Sum af nutidsværdien af cash flow i fadeperiode 7379

Vækst i terminalperioden, g 2%

Terminalværdien 5339

Enterprise value 25921

NIBD -1617,7

Egenkapitalværdi 31/12/2015 27539

Egenkapitalværdi 23/3/2016 28006

0,2273973

Antal aktier 105569412

Aktiekurs 23/3/2016 265,3

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046-∞

15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5

2165 2260 2350 2437 2518 2593 2663 2726 2782 2831 2873 2907 2932 2949 2958 2968

7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9%

0,31 0,29 0,26 0,24 0,23 0,21 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11

666 644 621 597 572 546 519 493 466 440 413 388 362 338 314 315
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