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Executive summary 

Nets is positioned at the core of the digital payment ecosystem in the Nordic region. When consumers 

trade and pay at checkout, few of us think of the complex processes that are activated by digital payment. 

Nets ensures that funds are moved swiftly, securely and cost-effectively from your account to the 

supermarket's account. There are many advantages to Nets' digital payment solutions. In a world of various  

payment methods, businesses (physical and online stores) and businesses help to receive virtually all forms 

of digital payments across the Nordic region, and they assist consumers in paying, virtually regardless of 

which digital payment method you might prefer. It brings banks, businesses, stores and their customers 

closer together. Throughout the payment system, Nets assists their customers, thereby reducing their 

administrative costs. In other words, Nets shorten the distance between purchased and paid. 

Nets is a leading provider of digital payment services in the Nordic region. In Denmark, Nets is especially 

known for being the company behind, among others, Dankort and Betalingsservice, NemID and e-Boks. 

They connect banks, retailers, businesses, the public sector, citizens and consumers through a digital 

infrastructure that makes everyday life easier in the Nordic region. Nets provides a wide range of payment 

i.e. card services, banking services, interbank clearings, retail payment solutions, businesses and the public 

sector as well as digital identity. The new services include digital receipts. 

The history of Nets is dating back to 1968. For almost five decades, they have helped develop a modern 

payment infrastructure in the Nordic countries, including Dankort, Betalingsservice and NemID in Denmark, 

as well as BankID, AvtaleGiro and BankAxept in Norway. 

The foundation for their business is to provide a stable and safe operation of all their services. Security has 

the highest priority for Nets. As a result, hereof over the past two years, they have tripled their investments 

in IT security and active prevention of short-term fraud. In autumn 2014, Nets began a comprehensive 

transformation process as part of a journey towards becoming more customer and market oriented and 

simultaneously more streamlined. Nets has become more innovative and today operates their business 

more efficiently. Over the past two years, they have launched several new strong products and as such 

improving the market position. Among other things, the contactless Dankort, Betalingsservice app and the 

digital wallet. Simultaneously they have made seven strategic acquisitions of companies, which have 

supplemented their services to the customers and strengthened the position throughout the Nordic 

regions. Whether it is mobile or contactless payments, repayable billing or real-time clearing Nets estimates 

that the rapidly expanding demand for digital payment solutions has just started, and Nets is in a good 

position to realize their growth potential. 
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Indledning 

For mange private investorer, interessenter m.m. vil det ofte være svært og uklart at vide præcist hvad 

værdien er på en virksomhed, hvordan denne beregnes og hvilke forudsætninger samt antagelser der kan 

have væsentlig betydning. Det findes interessant at beregne værdien på Nets A/S, da vi i Danmark gerne vil 

være foregangsland – når det gælder innovation, nytænkning og teknologisk udvikling.  

Da Dankortet blev indført i 1983 var det i internationalt perspektiv et særsyn, hvilket det stadigvæk er, dels 

fordi det var et af de første betalingskort, der blev indført ved lov og dels fordi det til stadighed er gratis for 

forbrugeren. Virksomheden bag Dankortet, Nets A/S (Nets), er en af de største aktører indenfor 

elektroniske betalingsløsninger i Europa. Nets har derfor også en naturlig andel i mange af de elektroniske 

løsninger, der præger vores hverdag herunder Betalings Service, e-Boks og NemID. Virksomheden, har 

tidligere været kendt som PBS, og i dag benytter vi danskere Nets’ produkter og ydelser stort set hver dag. 

Størstedelen af alle danske virksomheder benytter ligeledes direkte eller indirekte Nets på en daglig basis. 

Nets er den førende aktør i Norden af betalingstjenester og dertil hørende teknologiløsninger. Med en 

central placering i det digitale betalingssystem har Nets i årtier spillet en fremtrædende rolle i udviklingen 

af de moderne betalingsløsninger, jeg bruger i dag med NemID, Betalingsservice og det kontaktløse 

Dankort som de mest kendte. 

Nets A/S er valgt, da det er en virksomhed som har været meget omtalt siden deres børsnotering, og som 

står foran nogle store udfordringer i den nære fremtid. Samtidig er det en spændende virksomhed, som har 

ekspanderet voldsomt i de senere år og ligesom virksomheden driver forretningen indenfor en branche 

som på det seneste også har gennemgået en kraftig strukturmæssig udvikling. 

Prisen på aktien har også været voldsom svingende siden de gik på børsen den 23. september 2016. 

Udsvingene har været noget større end det generelle aktieindeks og det kunne selvfølgelig være 

interessant at vide om det kraftige fald over specielt det seneste måned er en overreaktion eller ej fra 

markedet. Nets aktiekurs er på en periode fra 23. september 2016 til 31. december 2016 gået fra en pris pr. 

aktie på kr. 111,6 til kr. 148. 

Nets har opsat nogle strategier, som skal sikre fremtidig gevinst. Disse strategier skal formindske deres 

fremtidige trusler og vedrører bl.a. stordriftsfordele og virksomhedsopkøb men også en mere skræddersyet 

tilgang til de nye markeder.  Med baggrund i dette vil jeg kigge nærmere på Nets fremtidige strategiske 

position. Det overordnede formål med dette speciale er derfor, at udarbejde en strategisk analyse samt en 

regnskabsanalyse, som kan danne grundlag for en værdiansættelse af Nets A/S. 
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Problemformulering 

Specialet tager udgangspunkt i Nets og deres aktuelle børsnotering. Jeg vil redegøre for virksomhedens 

nuværende situation, samt fordele og ulemper ved børsnotering. Jeg vil udarbejde en værdiansættelse af 

Nets på baggrund af en strategisk regnskabsanalyse af virksomheden. Ud fra disse analyser vil jeg vurdere 

om børsnoteringen af Nets bliver en succes samt om markedsværdien bliver over eller undervurderet. 

På baggrund af ovenstående præsentation vil specialet analysere og vurdere følgende problemformulering: 

”Er børskursen pr. 31. december 2016 for Nets aktien over eller undervurderet eller repræsentere 

markedsværdien den faktiske værdi for Nets”? 

Metoden til hvordan jeg vil besvare ovenstående spørgsmål, vil blive behandlet under metodevalg. 

Undersøgelsesspørgsmål 

Besvarelsen af problemformuleringen skal underbygges af følgende undersøgelsesspørgsmål. 

Strategisk analyse 

1. Hvilke eksterne og interne forhold har væsentlig indflydelse på Nets nuværende og fremtidige 
markedsposition? 

2. Hvad er Nets’ ressourcer og kompetencer? 
 
Regnskabsanalyse 

3. Hvordan har den historiske udvikling påvirket potentialet i Nets’ forretning og hvilken indflydelse 
har dette på markedsværdien? 

4. Hvilken betydning har børsnoteringen for den anvendte regnskabspraksis? 
5. Hvordan forventes omsætning, overskudgrad og aktivernes omsætningshastighed at udvikle sig på 

kort og mellemlangt sigt? 
 
Værdiansættelse af Nets 

6. Med udgangspunkt i den strategiske analyse og regnskabsanalysen, hvordan forventes det 
fremtidige budget og cash flow at udvikle sig? 

7. Hvordan fastsættes ejernes afkastkrav og hvilken diskonteringsfaktor skal anvendes for at 
afkastkravet opfyldes? 

8. Hvor følsom er den estimerede værdi af virksomheden ved ændringer i inputvariablerne? 
 

Svarene på undersøgelsesspørgsmålene vil danne grundlag for en værdiansættelse af Nets og en samlet 

konklusion, der besvarer problemformuleringen. 
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Afgrænsning 

Dataindsamlingens skæringspunkt er sat til den 31. december 2016 og den beregnede kursværdi for Nets vil 

derfor udelukkende tage udgangspunkt i informationer der er forekommet indtil denne dato. 

Med udgangspunkt i problemformuleringen defineres herunder de specifikke områder, der ikke indgår i 

specialet. 

Specialet vil ikke omfatte en detaljeret forklaring og ej heller omfattende kritisk tilgang til de enkelte 

modeller. Baggrunden for dette er, at der som udgangspunkt fokuseret på en mere praktisk tilgang til 

problemstillingen og analyserne. Der vil dog blive argumenteret for modelvalget, og hvilket formål den 

enkelte model har i specialet. Jeg har generelt undladt at uddybe de enkelte modellers anatomi, da dette 

forudsættes kendt. Der hvor det er fundet nødvendigt, har jeg medtaget og illustreret relevante modeller, 

formler og beregninger. 

Nets Holding A/S stiftede den 5. februar 2016 Nets A/S med henblik på at købe Nassa Topco (det øverste 

holdingselskab for Nets Holding A/S) som led i IPO-omstruktureringen. Nets A/S havde ingen væsentlige 

aktiver eller passiver og har ingen driftsaktivitet før IPO-omstruktureringen træder i kraft efter 

børsnoteringen, hvilket resulterer i at der ingen regnskaber er som afspejler virksomhedens aktivitet.  

For at kunne have regnskabsoplysninger til min regnskabsanalyse, der afspejler driften af de aktiviteter som 

Nets overtager ved gennemførelsen, har jeg valgt at benytte regnskabsoplysningerne fra prospektet for 

koncernens moderselskab Nassa Topco A/S. Jeg vil derfor til min nøgletalsanalyse tage afsæt i Nets A/S 

regnskabsoplysninger fra prospektet for årene 2014-2015 samt fra årsrapporten 2016. 

I regnskabsanalysen kommer jeg kun ind på de regnskabstal og nøgletal, som jeg mener, der fortæller de 

vigtigste synspunkter om deres økonomiske situation i årene 2014-2016. 

Nets har en lang og spændende historie bag sig, som jeg kun berører kort i starten af opgaven, da jeg ikke 

mener, at det har særlig relevans for problemstillingen af specialet. 

Der er kun anvendt offentlige tilgængelige informationer i specialet, da det ikke har været muligt at 

fremskaffe interne informationer fra Nets. Dette vil dog ikke påvirke opgavens struktur og konklusioner da 

informationstilgængeligheden vil være ens for henholdsvis investorer og analytikere. 

Som beskrevet under teori- og metodevalg vil jeg anvende DCF modellen og RIDO modellen til brug for 

værdiansættelsen. Det er min vurdering at modellerne, der er anvendt bredt, er tilstrækkelige til at danne 

grundlag for beregningen af Nets’ værdi. 
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Specialets struktur 

Specialet er udarbejdet efter følgende struktur som er vist nedenfor og som tager udgangspunkt i 

referencerammen for værdiansættelsesprocessen jf. ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse” af Ole 

Sørensen, side 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, side 21 

 

Fase 1: Virksomhedsbeskrivelsen vil give indblik i Nets historie, ejerforhold og deres markedsdefinition. I 

den strategiske analyse vil der i specialet blive anvendt relevante modeller til at beskrive og analysere Nets 

samt deres omverden. 

Regnskabsanalysen vil blive udarbejdet på baggrund af prospektets regnskabsoplysninger fra årene 2014 og 

2015 samt årsrapporten for 2016.  

Fase 2: Budgetteringen vil blive fastsat ud fra den strategiske analyse og regnskabsanalysen. Ud fra 

ovenstående udarbejdes der proforma-finansielle opgørelser, som skal være input til den foretagne 

værdiansættelse. 

Fase 3: For at værdiansætte Nets og vurdere om aktien er over/-undervurderet eller om den repræsentere 

den faktiske værdi, vil der blive gjort brug af RIDO og DCF modellerne, som de gældende 

værdiansættelsesmodeller. 

Fase 1 -
Analysedelen

•Virksomhedsbeskrivelse

•Strategiske analyser
•Regnskabsanalyse

Fase 2 -
Budgettering

•Struktureret budgettering

•Proforma finansielle opgørelse

Fase 3 -
Værdiansættelsen

•Kapitalomkostninger - Wacc beregning

•RIDO modellen / DCF modellen
•Følsomhedanalyse
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Videnskabsteori og metodevalg 

Videnskabsteorien og metodevalget har til formål at belyse specialets indgangsvinkel samt give et overblik 

over de metodiske overvejelser, der ligger til grund for specialets udformning. 

Videnskabsteoretiske betænkninger 

Jeg vil i det følgende afsnit redegøre for mine videnskabsteoretiske overvejelser med det formål at give 

indsigt i de perspektiver, jeg har valgt at tilgå opgaven med. Derudover vil jeg redegøre for de redskaber, 

hvormed jeg har valgt at forstå og besvare min valgte problemformulering. 

De videnskabsteoretiske overvejelser vil tage udgangspunkt i et post-positivistisk undersøgelsesdesign, der 

primært søger en objektiv tilgang til opgaveløsningen. Baggrunden for valget af dette paradigme er primært 

den realistiske og eksperimentelle tilgang, der har til formål at finde et tilnærmelsesvist eksakt svar på et 

bestemt spørgsmål eller problem. Når jeg nævner ”tilnærmelsesvis” er det samtidig en erkendelse af, at 

min problemformulering ikke har ét præcist svar, men at det eksakte svar kan tilnærmes ved hjælp af 

pålidelige data, der underbygges af afprøvede teorier. 

Tilgangen indeholder således en forståelse for, at den eksakte værdi af case virksomheden kun eksisterer 

såfremt en sælger og en køber bliver enige om denne værdi. Andre købere kan således have en anden 

opfattelse af værdien og på den baggrund kunne værdien have været anderledes såfremt køberen havde 

været en anden. 

Empirivalg og kildekritik 

Et væsentligt element i valget af ovenstående paradigme er således også udgangspunktet i empirien. Ved 

valget af et undersøgelsesdesign, der rettes mod objektivitet og realisme er det derfor naturligt, at opbygge 

løsningen på baggrund af kendte fakta og tal. 

Dataindsamling består af primære data hentet på Nets offentlig tilgængelige årsrapporter samt fra 

virksomhedens hjemmeside www. Nets.dk.  

Derudover er der indhentet sekundært data fra faglitteratur og artikler omkring Nets, lige fra presseomtale 

af virksomheden til makroøkonomiske data i form af aktieanalyser samt de nærmeste konkurrenter og 

markedet generelt. 

De primære data bør dog ikke anses for 100 % troværdige, idet Nets kan have interesse i at påvirke disse 

data til egen gunst. Der er således tale om subjektivt datamateriale, og jeg har derfor vurderet validiteten 

af disse oplysninger kritisk ved inddragelse i specialet. 
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Da de sekundære data stammer fra faglitteratur og artikler fra f.eks.: www.borsen.dk, www.business.dk og 

www.reuters.com vurderes de at have en høj grad af troværdighed, idet jeg anser disse kilder for at være 

uafhængige og objektive.  

Metodevalg og Teori 

Den valgte metode for specialet følger primært ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk 

tilgang” af Ole Sørensen, men andre kilder inddrages også i opgaven og kilderne vil blive angivet som noter 

nederst på hver side og under hver figur. 

Specialet er inddelt i 3 faser; en analysedel, en budgetteringsdel og en værdiansættelsesdel. Analysedelen 

er fundamentet for budgetteringsdelen, der skal anvendes i selve værdiansættelsen. For at opnå en så 

korrekt værdiansættelse som muligt, er det væsentligt, at finansielle-/ ikke finansielle drivere analyseres 

korrekt og ved hjælp af anerkendte modeller og teorier. 

Den strategiske analyse 

De strategiske analyser arbejder med de tiltag Nets skal gøre brug af for at udnytte deres muligheder bedst.  

De 3 interne analyser er:   De to eksterne analyser er: 

1. Boston modellen   1. PEST 

2. Ansoffs vækstmatrice  2. Porters 5 forces 

3. Porters Værdikæde   

Tilsammen mener jeg, at de vil give et godt billede af Nets nuværende situation samt deres fremtidige 

udfordringer. 

Den strategiske analyse vil tage udgangspunkt i de ikke-økonomiske værdidrivere og analysere disse samt 

virksomheden som helhed. 

Regnskabsanalysen 

I regnskabsanalysen bliver der taget afsæt i de afgivne årsregnskaber for Nets og jeg vil her søge forklaring 

på hvor Nets fokusområder bør ligge. De økonomiske værdidrivere gennemgås desuden i en 

nøgletalsanalyse, der viser hvordan udviklingen har været de senest 3 regnskabsår. 

For at kunne foretage regnskabsanalysen, er en reformulering af de aflagte regnskaber nødvendig. Denne 

har til formål at opdele Nets værdiskabelse i en driftsmæssig og en finansiel side. Det er i 

værdiansættelsen, hovedsageligt den driftsmæssige værdiansættelse, man er interesseret i idet man altid 

vil kunne ændre den finansielle del af virksomheden – eksempelvis ved at geare den yderligere.  
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De finansielle nøgletal der gennemgås er baseret på den udvidede Dupont pyramide niveau 1-3 samt ROE. 

Dette giver et overblik over hvor rentabel Nets er. 

Budgettering 

På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsdelen, vil der i værdiansættelsen blive budgetteret 5 år 

ud i fremtiden for at vurdere om Nets formår at vende den nuværende udvikling, samt give de 

grundlæggende informationer til den endelige værdiansættelse. Budgetteringen vil fokusere på de 

fremtidige nøgletal, som sammenlignes med beregnede nøgletal i regnskabsanalysen. 

Værdiansættelse 

Værdiansættelsen vil tage udgangspunkt i budgetteringen og ud fra denne forsøge at finde en værdi via 

DCF og RIDO modellen. Modellerne laves på alle 5 budgetår. I værdiansættelsen tester man hvor let 

påvirkelig værdien af Nets er. Dette gøres vha. en følsomhedsanalyse, hvor relevante forhold ændres i 

forhold til udgangspunktet, for at konstatere hvor stor en påvirkning, de ændrede forudsætninger har på 

den endelige beregnede værdi. 

Følsomhedsanalyse 

En følsomhedsanalyse er beregninger af værdien ved ændringer i de kritiske faktorer. Ved RIDO og DCF 

modellerne kan det eksempelvis være ændring i WACC eller vækst i terminalperiode. 

Jeg vil her komme ind på risici som Nets vil komme til at stå overfor hvis der evt. sker en ændring i 

markedsandel. Jeg vil også lave en talmæssig risikoanalyse, hvor bl.a. omsætningen vil stå for skyd. 
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Virksomhedsbeskrivelse 

Nets er en førende udbyder af digitale betalingstjenester og dertil hørende teknologiløsninger i hele 

Norden. Nets er centralt placeret i det digitale betalingsøkosystem og driver et fast forankret netværk, der 

forbinder forretninger, virksomheder, finansielle institutioner og forbrugere og gør dem i stand til at 

foretage og modtage betalinger samt i stigende grad anvende merværdiydelser, som kan være med til at 

forbedre deres respektive aktiviteter. 

Nets har hovedsæde i Danmark og opererer primært i Norden, hvor virksomheden har en førende position. 

Dertil kommer en voksende tilstedeværelse i Baltikum. I regnskabsåret 2016 havde Nets en omsætning 

efter interbankgebyrer og processinggebyrer på 7,3 mia. kroner, og EBITDA før særlige poster udgjorde 2,6 

mia. kroner. 

Nets har ca. 2.400 medarbejdere fordelt på seks lande (Danmark, Norge, Finland, Sverige, Estland og 

Letland). I regnskabsåret 2015 udførte Nets ca. 7,3 mia. korttransaktioner i Norden for den del af 

kundekredsen, der består af mere end 300.000 forretninger og 240 pengeinstitutter. Nets har desuden 

kundeaftaler vedrørende betalingstjenester med over 240.000 virksomheder og håndterer omkring 8 mio. 

digitale identiteter1. 

Grundlaget for Nets, som virksomheden fremstår i dag, er fusionen i år 2010 mellem det danske 

betalingsselskab PBS Holding A/S og det norske betalingsselskab Nordito AS. 

Ejerforhold 

Nets blev børsnoteret den 23. september 2016 og er en del af det danske OMXC20-indeks. Virksomhedens 

største aktionær pr. 31-12-2015 var AB Toscana Investment med 140.299.888 aktier som svarer til 85,9% af 

aktierne. Nedenfor ses opdelingen i aktierne før børsnoteringen. 

Aktionær Antal aktier % 

AB Toscana Investments 140.299.888 85,9% 

eInvestments 12.670.534 7,8% 

ATP investeringsselskab 8.173.248 5% 

NH Fintech 614.612 0,4% 

MIP-deltagere 1.575.051 0,9%  

I alt 163.333.333 100,00% 

                                                           
1 www.nets.eu 
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Tabellen nedenfor beskriver aktiebesiddelserne i Nets efter gennemførsel af IPO-omstruktureringen og før 

gennemførelse og afvikling af udbuddet. 

 Aktier ejet efter IPO-

omstruktureringen og før 

udbuddets gennemførelse 

Aktier ejet efter 

udbuddets 

gennemførelse* 

Aktier ejet efter 

udbuddets 

gennemførelse**  

Aktionær Antal aktier % Antal aktier % Antal aktier % 

AB Toscana 

Investments 

140.299.888 85,9% 65.194.556 32,6% 80.016.184 40% 

ATP 

investeringsselskab 

8.173.248 5% 3.797.947 1,9% 4.661.388 2,3% 

NH Fintech 614.612 0,4% 285.594 0,1% 350.525 0,2% 

eInvestments 12.670.534 7,8% 8.396.852 4,2% 8.396.852 4,2% 

MIP-deltagere 1.575.051 0,9%  1.575.051 0,8% 1.575.051 0,8% 

Nye aktionærer - - 120.750.000 60,4% 105.000.000 52,5% 

I alt 163.333.333 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 

* hvis over-allokeringsretten udnyttes fuldt ud, ** hvis over-allokeringsretten ikke udnyttes. 

Ledelsen i Nets som fremgår af årsrapporten 2016 side 41 består pr. 31. december 2016 af: 

• Bo Nilsson: CEO 

• Klaus Pedersen: CFO 

• Susanne Brønnum: Executive Vice President, Financial & Network Services and country manager for 

Nets in Denmark 

• Asger Hattel: Executive Vice President, Merchant Services 

• Frode Åsheim: Executive Vice President, Corporate Services and Sector & Government and country 

manager for Nets in Norway 

• Pia Jørgensen: Executive Vice President, Technology 

• Niels Mortensen: Executive Vice President, Costumer Services 

• Thomas Kolbert: Executive Vice President, HR 

Bestyrelsen består af følgende personer: 

• Bestyrelsesformand Inge K. Hansen som har været medlem siden 2014. 

• Næstformand Jeff Gravenhorst, som har været medlem siden 2016 

• Bestyrelsesmedlem James Brocklebank, som har været medlem siden 2014 
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• Bestyrelsesmedlem Monica Caneman, som har været medlem siden 2016 

• Bestyrelsesmedlem Per-Kristian Halvorsen, som har været medlem siden 2015 

• Bestyrelsesmedlem Robin Marshall, som har været medlem siden 2014.  

Forvaltningen af Nets består af bestyrelsen og direktionen. Opdeling af ansvar mellem bestyrelse og 

direktion er fastsat i gældende forretningsorden. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen træffer beslutning om de overordnede visioner, strategier og målsætninger for udviklingen af 

Nets forretning. Direktionen, der består af administrerende direktør og økonomidirektør, er ansvarlig for 

den daglige ledelse af Nets, herunder implementering og gennemførelse af de strategier og mål, der er 

fastsat af bestyrelsen. 

Markedet 

Nets opererer i en international og stærkt konkurrencepræget branche, der er i hastig forandring. 

Betalingssektoren er karakteriseret ved stigende konkurrence, globalisering, konsolidering og regulering. 

Størrelse, effektivitet, innovation, teknologiske kompetencer og kundefokusering er væsentlige 

succeskriterier for virksomheder i den moderne betalingsindustri. For fortsat at være konkurrencedygtig 

havde Nets brug for en effektiv ledelsesstruktur og en strømlinet beslutningsproces med viljen til at 

foretage de nødvendige investeringer i IT og teknologi med henblik på at gøre virksomheden mere 

markeds- og forretningsorienteret og kundevendt.  

Nets konkurrerer hovedsagelig med andre betalingsformidlere med to hovedformål: 

1. At dække den integrerede værdikæde for betalinger 

2. At opnå stordrift i Norden 

Nets har en position, der dækker hele værdikæden for digitale betalinger i Norden, og konkurrer således 

ikke med nogen enkelt konkurrent inden for deres produkter og tjenesteydelser. Inden for et givent 

produkt eller tjenesteydelsesområde konkurrerer Nets dog med en række forskellige virksomheder, der har 

lignende produktudbud, herunder hardware- og softwareleverandører, betalingsprocessorer og finansielle 

institutioner. Nets konkurrer samtidig med interne løsninger udviklet af Nets’ virksomhedskunder og 

kunder i den finansielle sektor. 

Forretningsområder 

Mange af Nets’ produkter og tjenesteydelser er meget centrale for Nordens erhvervsliv og understøttes af 

en avanceret tværnordisk digital betalingsinfrastruktur. Endvidere er det offentlige identitetsnetværk i 

Danmark, NemID, og det førende identitetsnetværk i Norge, BankID, fuldt afhængige af Nets’ 
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driftssikkerhed. Nets har gennem de seneste 50 år spillet en central rolle i udviklingen af en moderne 

betalingsinfrastruktur. Nets’ danske og norske forløbere (PBS i Danmark samt BBS og Teller i Norge) 

udviklede og lancerede nyskabende produkter og tjenesteydelser, som siden er blevet markedsstandard og 

almene begreber for Nordens forbrugere, forretninger, virksomheder og offentlige myndigheder. Disse 

produkter og tjenesteydelser omfatter bl.a. Dankort, Betalingsservice og NemID i Danmark og BankID, 

Avtalegiro og BankAxept i Norge.  

I de senere år har Nets yderligere styrket sin infrastruktur og sine produkter og tjenesteydelser med henblik 

på at understøtte et effektivt forretningsmiljø i Norden med fokus på sikkerhed, driftssikkerhed og 

stabilitet, herunder realtidsclearing, en løbende udvikling inden for forebyggelse af svindel, forbedrede e-

handelstilbud, support til kontaktløse betalingskort og mobile løsninger. 

Nets’ kundevendte aktiviteter er opdelt i tre segmenter: 

Merchant Services leverer betalingsløsninger til brug i forretninger, online og på 

mobileenheder i hele Norden, lige fra store erhvervskæder til små og mellemstore 

virksomheder og mikroforretninger. Merchant Services har en kundebase på over 300.000 

forretninger, herunder 30.000 netbutikker. 

Financial & Network Services, som leverer outsourcede processingydelser til mere end 240 

udstedere af betalingskort, primært pengeinstitutter, i hele Norden samt supplerende 

ydelser, herunder kortstyringssystemer, løsninger til håndtering af svindel og tvister og 

digital tegnebogsteknologi. I 2015 udførte Financial & Networking Services transaktioner for 

mere end 35 mio. kort. Nets driver og processer også de indenlandske debetkort i Danmark 

og Norge, henholdsvis Dankort og BankAxept. 

Corporate Services, som omfatter Nets’ konto-til-konto-betalingsløsninger og leverer 

betalingsplatformen til tilbagevendende betalinger og kreditoverførselstransaktioner til over 

240.000 virksomheder, primært i Danmark og Norge. Evnen til at levere komplette og 

integrerede løsninger til tilbagevendende betalinger til erhvervskunder og forbrugere er 

central for denne forretning. Forretningsområdet omfatter også løsninger til realtidsclearing 

og afvikling i form af straks betalinger på tværs af bankkonti, Digital ID og værdiskabende 

digitaliseringsydelser. 
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Strategier 

Nets konkurrencefordele har sikret dem en gunstig position, så det kan drage fordel af den underliggende 

vækst i den attraktive branche for digitale betalinger og ved løbende at holde sig på forkant med 

betalingsteknologier i Norden, er Nets godt positioneret til, at kunne udnytte mulighederne inden for 

vækstlommerne i betalingssektoren som helhed. Nets ambition er at fortsætte sin ekspansion i Norden 

med en strategi baseret op på følgende områder: 

- Styrkelse af digitale betalinger i Norden 

- Udvidelse af udbuddet af produkter og tjenesteydelser for kunderne gennem integrerede løsninger 

- Innovation med henblik på at skabe vækst og fortsat være på forkant med betalingsteknologier 

- Udnyttelse af det omfattende distributionsnetværk 

- Yderligere effektivisering af driften 

- Fokus på strategiske virksomhedskøb 

Nets har en veldefineret strategisk plan om at leve op til sin vision om en styrkelse af digitale betalinger i 

Norden. Nets ønsker at forblive den foretrukne samarbejdspartner for aktørerne i det digitale 

betalingsøkosystem og vil således levere stordriftsfordele, forberede løsninger, tjenester og nytænkning til 

udvikling af fremtidens betalingslæsninger.  

Efterhånden som digitale betalinger bliver endnu mere udbredt i Norden, forventer Nets at få en stadig 

mere strategisk rolle som central aktør i det digitale betalingsøkosystem og med tilbud om end-to-end 

løsninger i alle led af værdikæden. Nets vil fortsat fokusere på en styrkelse af det digitale 

betalingsøkosystem i Norden. 

Den organiske omsætningsvækst forventer Nets i 2017 en vækst på 5-6% som er baseret på en strukturel 

vækst i både værdi og antal transaktioner på tværs af alle tre forretningsområder. Desuden forventes den 

organiske vækst at blive drevet af yderligere vækst fra de fire strategiske vækstområder:  

- Mobil,  

- Outsourcing,  

- Værdikædeudvidelse,  

- Nordisk vækst.  

Nets vil i 2017 fortsætte deres udvidelse af deres position i Sverige og fortsætte op- og tværsalg af 

værditilvækstydelser understøttet af styrkelsen af deres salgsstyrke i løbet af 2016. Omsætningsvæksten vil 

ikke blive så positivt påvirket grundet den ændrede forordning på udvekslingsgebyrer i forhold til den 

effekt, der afspejles i væksten i 2016. Nets forventer EBITDA til at være over 36%, der er drevet af en 
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fortsat positiv påvirkning fra driftsaktivitet og fordele fra transformationsprogrammet. De Særlige poster 

forventes at være på ca. 150 mio. Kr., Hvoraf 120 mio. Kr. vedrører omstruktureringsprogrammet, og ca. 30 

mio. Kr. vedrører børsnotering. Investeringerne forventer Nets at blive påvirket pga. af afslutningen af 

investeringerne der blev iværksat i 2016, primært relateret til datacenteret i Norge og 

netværkssegregation.  

Derudover kommer der til at være investeringer i forbindelse med PSD2 inden for mobil- og 

produktinnovation og inden for Corporate Services. Nettorentebærende gæld / EBITDA er baseret på en 

antagelse om at der ikke er yderligere virksomhedsopkøb end erhvervelsen af de resterende aktier i 

EDIGard AS for et samlet beløb på 37 mio. Kr., hvilket blev færdiggjort i januar 2017.  

Nets ønsker at igangsætte et aktie tilbagekøbsprogram, som de forventer at igangsætte til dækning af 

forpligtelserne i forbindelse med det langsigtede incitamentsprogram, der udstedes i marts 2017, svarende 

til ca. DKK 150 mio. 
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Strategisk analyse  

Den strategiske analyse skal anvendes til værdiansættelsen af Nets.  

Formålet med analysen er, at identificere de ikke økonomiske værdidrivere, samt mulige risici der kan have 

betydning for Nets konkurrencemæssige situation. Dette kan omfatte eksterne som interne forhold.  

Den strategiske analyse har ligeledes til formål, at belyse mulige interne fordele såvel som ulemper. Det er 

vigtigt at understrege, at for den strategiske analyse skal have en effekt på værdiansættelsen, er det 

nødvendigt at de strategiske forhold kan kvantificeres. Kvantificering af den strategiske analyse vil blive 

behandlet under kapitlet budgettering.  

Intern analyse 

Formålet med den interne analyse er at identificere og analysere Nets ressourcer og kompetencer. Ved at 

vurdere Nets ressourcer og kompetencer, identificeres nøglefaktorer som kan sammenlignes med 

konkurrenternes. Herved er det muligt at vurdere de relative styrker og svagheder for Nets i branchen. Til 

dette formål har jeg valgt at inddrage en række modeller, der objektivt kan anvendes i en intern analyse 

uden væsentlig påvirkning fra kildernes side. Min primære tilgang vil derfor være Bostonmodellen, da den 

giver et grundlæggende billede af Nets porteføljesammensætning. Derudover finder jeg det naturligt, at 

analysere Nets vækststrategier ved anvendelse af Ansoffs vækstmatrice samt analysere deres værdikæde 

ved hjælp af Porters model.  

Boston Porteføljeanalyse  

Hensigten med en analyse af Nets’ portefølje, vil primært være for at opnå instinkt i, hvordan deres 

position er på markedet og herunder bedømme deres konkurrencemæssige situation på markedet for 

elektroniske betalingsløsninger. Jeg har i analysen valgt at opdele Nets portefølje på de fire kategorier og i 

analysen vil disse blive placeret i de forskellige produktkategorier i Boston-matricen.  

 

 

 

 

 

 



 21 

Nets tilbyder en bred portefølje af løsninger til at understøtte kortbetalinger, konto-til-konto betalinger, 

clearing, digitale identiteter, sikkerhedsløsninger og andre dertil hørende produkter og tjenesteydelser. 

Disse produkter og tjenesteydelser leveres til en alsidig vifte af kunder, bl.a. forretninger, virksomheder, 

finansielle institutioner og den offentlige sektor.  Nets har en kundekreds på over 300.000 forretninger inkl. 

30.000 netbutikker, 240.000 virksomheder, 240 pengeinstitutter samt 500 partnere/distributører. 

Dankortet er det mest brugte betalingsmiddel i Danmark og i 2016 processerede Nets i alt omkring 1,3 mia. 

korttransaktioner på tværs af forretningsområderne. Nets omsætning i år 2016 var på 7.385 mio. kr. en 

stigning på 8% i forhold til 2015. 

 

Kilde: Nets årsrapport 2016 side 7  

MERCHANT SERVICES: Nets leverer betalingsløsninger til brug i forretninger, online og på mobile enheder. 

Forretninger bliver betjent gennem en lang række distributionskanaler samt gennem et direkte salgsteam. 

Bredden i ydelser, betalingstype og geografisk dækning giver nets mulighed for at være one-stop-shop for 

forretninger i de lande, hvor Nets har aktiviteter. I 2016 indløste Merchant Services en omsætning på 2.317 

mio. kr. og tegnede sig dermed for 31% af Nets omsætning som svarer til en organisk vækst på 13% i 

forhold til år 2015. 

TELLER: Nets ejer datterselskabet Teller med 100%. Teller gør det muligt for butikker at modtage 

kortbetalinger med Visa, MasterCard, JCB, Union Pay og Dankortet. Nets skønner selv at denne 

tjenesteydelse Teller i 2015 blev anvendt ved omkring 98% af alle danske betalinger i forretninger. Nets er 

godt positioneret til at hjælpe sine kunder med at optimere deres forretning ved hjælp af dataanalyse. 

Gennem deres MyTeller dataanalyseportal giver Nets sine kunder mulighed for at modtage data omkring 

transaktioner efter volumen og værdi samt andre dataværktøjer. 

Der er en igangværende sag hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ved at undersøge visse aspekter af 

Nets kortindløsningsaktiviteter. I slutningen af 2015 underrettede styrelsen Teller om, at de i første omgang 

31%

38%

31%

Omsætning i 2016 fordelt på forretningsområder

Merchant Services Financial & Network Services Corporate Services
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var betænkelige ved, at nogle af deres aftaler indeholdte rabat og eksklusivitetsbestemmelser som var i 

strid med konkurrencereglerne. Denne sag er stadig i sin indledende fase, men kan i sidste ende medføre 

en afgørelse om, at der er tale om en overtrædelse af gældende lovgivning, hvilket medfører bøder og 

erstatningskrav. 

Jeg vurderer, at Teller er Nets’ Cash cow, da markedet har lav vækst og at Nets har en høj markedsandel 

uden de store ekspansionsmuligheder. Nets høje markedsandel medfører stordriftsfordele og en 

markedsdominans. Da Nets ejer dankortet og bruger Teller som distributionskanal for kortbetalingen, er 

det ikke muligt for butikkerne at benytte andre kortindløsningsvirksomheder. 

DIBS: Nets ejer datterselskabet DIBS A/S med 98,4%. DIBS startede i 1998 med det henblik at gøre det 

muligt for butikker at modtage betalinger på nettet. I dag er DIBS repræsenteret i 20 lande medover 15.000 

kunder og mere end 2.000 mio. gennemført transaktioner. Nets opkøbte i 2014 DIBS og har siden opnået 

yderligere stordriftsfordele til betalingsløsninger såvel regionalt som i forhold til nye kunder og har tilført ny 

funktionalitet, nye salgs- og markedsføringskompetencer samt nye partnerskaber med produktudviklere.  

DIBS er på et marked med høj vækst og lav markedsandel. Nets udvikler konsekvent DIBS hele tiden og 

investere i at kunne få større markedsandel på sigt. Jeg vurderer dem til, at ligge imellem stars og question 

marks men da de ønsker større markedsandel, ligger de indenfor stars området. 

FINANCIAL & NETWORK SERVICES: Nets leverer outsourcede processing ydelser til mere end 240 udstedere af 

betalingskort, primært pengeinstitutter, i hele Norden samt supplerende ydelser. Forretningsområdet 

Financial & Network Services processer også de indenlandske debetkort (dankort) i Danmark og BankAxept 

i Norge. I 2016 indløste Financial & Network Services en omsætning på 2.273 mio. kr. og tegnede sig 

dermed for 38% af Nets samlede omsætning som svarer til en organisk vækst på 10% i forhold til år 2015. 

35,1 millioner betalingskort kører gennem Nets systemer i Norden. Kortsystemer er koblet på blandt andet 

internettet, forskellige typer af terminaler i forretninger, kortudstedere i ind- og udland og internationale 

kortorganisationer. Nets modtager næsten alle typer af betalingskort og med udgangen af december 2016 

var der knap 5,4 mio. Dankort og Visa/dankort. 

DANKORT: Dankortet bliver i dag benyttet af hovedparten af den danske befolkning. Nets A/S er indløser af 

Dankort, hvilket vil sige at du som forretning skal indgå en betalingskortaftale med Nets A/S, hvis du vil 

modtage Dankort i din forretning. Nets A/S håndterer ligeledes Dankort-transaktionerne mellem 
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forretningerne og Dankort-holdernes bankkonti. Nets og Dansk Erhverv har indgået en aftale som sikrer 

Dankortet eksistens frem til 20202.  

Oversigt over brug af Dankort i 2016 

 2016 2015 Vækst 

Antal betalinger med Dankort (mio.) 1.214,9 1.154,3 5,2% 

Dankortforbrug i fysisk handel og online (mia.DKK) 355,00 342,4 3,7% 

Dankortforbrug fysisk handel (mia.DKK) 29,7 29,4 1,4% 

Dankort-forbrug online (mia.DKK) 5,7 5,3 6,8% 

Kilde: Nets hjemmeside artikel: https://www.nets.eu/dk-da/nyheder/Pages/Danskernes-brug-af-Dankort-i-december-

og-hele-2016.aspx 

Udviklingen af Dankortet er siden 2015 nærmest eksploderet og i august 2015 indførte Nets det 

kontaktløse dankort, som ved udgangen af 2016 har stået for mere end 103 mio. transaktioner. I januar 

2017 er det kontaktløse dankort noteret for mere end 15,9 mio. transaktioner som svarer til 19% af alle 

dankort betalinger i den måned. På nuværende tidspunkt er lidt flere end halvdelen af alle Dankort 

udskiftet til et Dankort med kontaktløs funktion. Nets forventer, at i alt godt 3 mio. danskere vil have 

kontaktløst Dankort eller VISA/Dankort inden udgangen af 20173.  

Det mobile dankort er i slutningen af år 2016 indgået i de sidste testfaser og forventes lanceret i 2017. 

Samarbejdet BOKIS som består af godt 60 lokale pengeinstitutter samt Sydbank, Spar Nord Bank, 

Arbejdernes Landsbank og Nykredit Bank, som nu er med til at lancere Dankort på mobilen.  

Sidst i februar 2017 var det muligt for danskere med android telefon og internationale debet- og kreditkort 

fra MasterCard samt rene Visa-kort af få denne mulighed for mobilt dankort. Senere bliver det også en 

mulighed for danskere med iPhone. Dermed får næsten halvdelen af danskerne eller mere præcist godt 40 

procent af privatkunderne muligheden for at betale med Dankort på mobilen, når de er ude at handle. 

Dankort er som udgangspunkt det billigste betalingsmiddel for forretningerne og dermed også for 

forbrugerne.  

Dankortet vurdere jeg til at være i stars området i Boston modellen da det er et forretningsområde med en 

betydelig markedsandel som Nets ønsker at fortsætte med at satse i. Nets gør utrolig meget ud af at 

opretholde de teknologiske funktioner hvori nytænkning og innovation er en vigtig parameter.  

                                                           
2 Dansk Erhverv, Ny Dankortaftale, 23. maj 2013 
3 www.nets.eu 



 
24 

CORPORATE SERVICES: Som omfatter konto-til-konto betalingsløsninger og levere betalingsplatformen til 

tilbagevendende betalinger og kreditkortoverførselstransaktioner til over 240.000 virksomheder. I centrum 

for denne forretning er evnen til at levere komplette og integrerede løsninger til tilbagevendende 

betalinger til virksomheder og forbrugere. Forretningsområdet omfatter endvidere løsninger til 

realtidsclearing og afregning i form af straks betalinger på tværs af bankkonti, digital ID og værdiskabende 

digitaliseringsydelser. 

BETALINGSSERVICE: Betalingsservice er en løsning til virksomheder som ønsker at opkræve deres kunder 

automatisk og som er en nem og kosteffektiv måde. Betalingsservice er special god til tilbagevendende 

betalinger, da systemet selv trækker pengene på kundens konto og på det korrekte tidspunkt. Nets mener 

selv at over 90% af de danske husstande bruger betalingsservice til tilbagevendende betalinger4.  

Nets kunder på området for tilbagevendende betalinger efterspørger en betalingsløsning, der giver dem 

forudsigelige og stabile pengestrømme fra deres kunder ved at fremme høj andel af rettidige betalinger og 

lav kundeafgang. Betalingsservice har vist en stabil vækst i økonomiske nedgangstider, hvor stigningen i 

antallet af transaktioner har været højere i Danmarks BNP-vækst på samme periode. I 2015 processede 

Nets mere end 350 mio. betalinger af e-fakturaer og 100 mio. papir fakturaer. I april 2016 blev den mobile 

Betalingsservice app til forbrugere indført og Nets strategi for forretningsområdet er at fremme 

digitaliseringsudviklingen.  

Jeg vurderer, at Betalingsservice er en cash cow og ligger i Boston modellen i en opadgående retning til star 

da markedet stadigvæk er i vækst. Flere konkurrenter byder ind på dette marked, men da Nets er opsat på 

at fremme deres egen udvikling samt ønsker at bibeholde deres markedsandel, mener jeg ikke de falder 

tilbage til området Dog. 

NEMID: Nets digitale ID-produkt NemID er betalingsløsning som brugere nemt og sikkert kan identificere og 

autentificere sig med når de skal gennemføre internettransaktioner med både den private og offentlige 

sektor, ved at oprette deres egne digitale identiteter. NemID blev i sin tid bestilt af den danske stat og de 

dertil knyttede intellektuelle rettigheder ejes i dag af Nets, bortset fra de tilknyttede varemærker, som ejes 

i fællesskab med Digitaliseringsstyrelsen men NemID administreres af Nets.  

NemID generer omsætning fra den offentlige sektor med et fast årsgebyr fra virksomheder og forretninger 

med et variabelt gebyr pr. bruger eller pr. login og fra pengeinstitutter med gebyrer baseret på 

omkostningerne ved at drive NemID med tillæg af en avance. NemID kontrakten med 

Digitaliseringsstyrelsen udløber i november 2017 og kommer dernæst i udbud. NemID bliver i dag brugt af 
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4,5 mio. danskere hvilket svarer til 95% af den danske befolkning samt af 1 mio. ansatte i 500.000 danske 

virksomheder, som tilsammen bruger NemID mere end 60 mio. gange om måneden.  

NemID bliver i dag administreret af Nets, og er en vigtig portefølje for virksomheden. Jeg vurderer, at 

NemID’et er en Cash cow for Nets, men også en stor risiko for dem da der er stor usikkerhed grundet 

udbuddet om opgaven. Hvis Nets ikke vinder denne, vil de miste en del af omsætningen og denne 

portefølje vil derfor bliver en Dogs som skal afvikles eller frasælges. 

E-BOKS: Nets’ joint venture med Post Danmark, e-Boks tilbyder kunderne bl.a. danske myndigheder og 

virksomheder et produkt, der giver danske forbrugere mulighed for at logge på en sikker elektronisk 

postkasse ved hjælp af deres NemID for at modtage regninger og andre former for meddelelser fra 

forskellige aktører i den offentlige og private sektor.  

Nets ejer i dag 50% af e-Boks og er registeret som et associeret selskab. Jeg vurderer derfor ikke at e-Boks 

er en del af Nets hovedportefølje. 

Nets har en veldefineret strategisk plan om at leve op til sin vision om en styrkelse af digitale betalinger i 

Norden. Nets ønsker fortsat at være den foretrukne samarbejdspartner for aktørerne i det digitale 

betalingsøkosystem og vil således levere stordriftsfordele, forbedrede løsninger, tjenester og nytænkning til 

udvikling af fremtidens betalingsløsninger.  

Efterhånden som digitale betalinger bliver endnu mere udbredt i Norden, forventer jeg at Nets stadigvæk 

kan få en betydelig andel som central aktør i det digitale betalingsøkosystem og med tilbud om digitalt 

dankort og end-to-end løsninger i alle led.  

NETS PORTEFØLJE ANALYSE 
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Ansoffs vækstmatrice 

Virksomhedens vækststrategi udtrykker de strategiske muligheder, som virksomheden har for at opnå 

fremtidig vækst.  

Ansoffs vækstmatrice er en interne analyse som benyttes til at betegne hvilke strategiske vækstmuligheder 

og risici, virksomheden har ud fra produkt- og markedskombinationer, herunder virksomhedens forskellige 

muligheder for at lancere nye produkter og bevægelse ind på nye markeder, men også muligheden for at 

trække sig tilbage fra markeder og bevæge sig ind på nye markeder.  

Nets er som selskab været igennem en forandringsproces med dertil hørende investeringer. Markedet som 

Nets agerer på, er en stærkt konkurrencepræget branche, der er i heftig forandring. Betalingssektoren er 

karakteriseret ved stigende konkurrence, globalisering, konsolidering og regulering.  

Størrelse, effektivitet, innovation, teknologiske kompetencer og kundefokusering er væsentlige 

succeskriteriet for virksomheder i den moderne betalingsindustri. For at Nets fremadrettet er 

konkurrencedygtig nok kræves det en effektiv ledelsesstruktur og en strømlinet beslutningsproces med 

viljen til at foretage de nødvendige investeringer i IT og teknologi med henblik på at gøre virksomheden 

mere markeds- og forretningsorientering og kundevendt. 

Nets er blevet en mere omkostningseffektiv og strømlinet organisation ved at implementere en enkel og 

mere markedsorienteret organisationsmodel, nedbringe dobbeltfunktioner, øge sine investeringer i 

sikkerhed, innovation og foretage yderst selektive supplerende virksomhedskøb. 

Jf. Nets årsrapport for 2016 er deres forretningsstrategi at få vækst indenfor områderne: 

• Mobilebetalinger 

• Outsourcing 

• Udvidelse af værdikæden 

• Udvidelse i Norden 

Ud over de strategiske vækstområder prioriterer Nets yderligere at styrke koncernens driftseffektivitet. 

Derudover er digital innovation et centralt fokusområde, da markedet som tidligere beskrevet er i rivende 

udvikling med dertil hørende vækst. 

Desuden har Nets mange forsknings- og udviklingsprojekter i deres innovationspipeline. Indenfor alle 

forretningsområderne sker der løbende udvikling. 
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- Merchant Services: udvikling i områderne som e-kvitteringer, e-fakturering ifm. POS-betalinger, 

one-stop-shop-afregning og accept af alternative betalinger. 

- Financial & Network Services: udvikling inden for området digitale tegnebøger baseret på multikort. 

- Corporate Services: udvikling i nye markeder ved at skabe programmeringsgrænseflader for 

applikationer til pengeinstitutter og give mulighed for biometrics som ID-bærer til håndfri 

betalinger. 

I slutningen af 2016 er det mobile dankort indgået i de sidste testfaser og Nets forventer at lanceret det i 

2017. Sidst i februar var det muligt for danskere med android telefon og internationale debet- og kreditkort 

fra MasterCard samt rene Visa-kort af få denne mulighed for mobilt dankort. Senere bliver det også en 

mulighed for danskere med iPhone. Dankortet har eksisteret siden 1983 og man udbygger stadigvæk på 

det. Aftalen mellem Dansk Erhvervs og Nets som sikre dankortets eksistens frem til 2020, gør at Nets ikke 

på nuværende tidspunkt er sårbare på denne portefølje. Markedspenetrering som er den mest enkle form 

for vækst ved intensivering, bruges ved eksisterende produkter som Dankortet. Udviklingen inden for 

Dankortet viser også at Nets satser på dette produkt, men spørgsmålet er hvad Nets gør hvis der kommet 

et andet debetkort ind på det danske marked. 

NemID bliver brugt af stort set hele den danske befolkning og som tidligere beskrevet i den strategiske 

analyse er der en stor usikkerhed om dette produkts fortsættelse hos Nets, grundet udbuddet om opgaven. 

Hvis Nets ikke vinder denne, vil de miste en del af omsætningen og denne portefølje kan Nets være 

nødsaget til at afvikle eller frasælge. 

Nets markedsudvikling sker også ved hjælp af virksomhedsopkøb. Deres fokusering på at opnå 

stordriftsfordele, udbygge deres fodaftryk og få adgang til teknologier, produkter og ekspertise forbedrer 

hele deres forretning. Nets er yderst disciplineret og har et veldefineret sæt evalueringskriterier, som de 

bruger for at optimere værdien fra alle deres virksomhedsopkøb.  

Et vigtig opkøb for Nets var bl.a. købet af DIBS Payment Services AB den 29. oktober 2014 som er et svensk 

firma. Nets ønskede at komme ind på det svenske marked og foretog derfor dette opkøb som en mulighed 

for markedsudvikling. Virksomhedskøbet gav bl.a. også Nets muligheden for at udvikle deres produktudbud 

med de innovative løsninger fra DIBS-koncernen og har her givet forretningsområdet Merchant Services 

fremtidige kvalitetsløsninger. 

Et andet vigtig opkøb var købet af Kortaccept Nordic AB den 10. december 2015, som også er et svensk 

firma. Ved købet ad Kortaccept Nordic tilføjede Nets et stort kundegrundlag, salgsteam og 

henvisningsnetværk med Nordens største pengeinstitut Nordea Bank AB. 



 28 

De digitale betalinger i Norden har i flere årti været løst af Nets produkter og på den måde er Nets en 

integreret del af betalingsøkosystemet.  

Nets tilstedeværelse i alle led af værdikæden sætter dem i stand til at forbinde en lang række nye og 

eksisterende markedsdeltagere i hele Norden. Dette netværk af indbyrdes forbundne markedsaktører 

skaber betydelige synergieffekter for alle involverede parter og er med til at sikre, at Nets med succes kan 

udvikle og udrulle nye løsninger med støtte fra aktører i det digitale betalingsøkosystem. Nets’ evne til at 

fungere som totalleverandør af mange forskellige betalingsløsninger er af stor værdi for deres kunder og 

disse kunder kan gøre betalingsøkosystemet mindre kompliceret ved at bruge Nets til at imødekomme og 

servicere alle deres betalingsbehov. Nets ønsker at udnytte deres stordriftsfordele og rækkevidde for at 

kunne fastholde sin position ved at udnytte deres faste omkostninger til den teknologiske og driftsmæssige 

infrastruktur, som kan være med til at genere høje driftsmarginer samtidig med en stærk og stabil 

pengestrøm fra driften. Stordriftsfordele er desuden med til at sikre, at Nets kan opretholde sin position 

ved effektivt at udvikle, erhverve, distribuere og kommercialisere næste-generations teknologier og 

hjælper dermed Nets med at betjene sine kunder med løsninger, der gør kunderne i stand til at fungere 

inden for stadigt mere komplekse, teknologiske, sikkerhedsmæssige og reguleringsmæssige rammer. 

Tidligere har Nets på flere af deres forretningsområder haft monopollignende markedsandele bl.a. ved 

dankortet, betalingsservice og NemID. For at kunne bibeholde denne markedsposition kræver det at Nets 

produktudvikler konstant samt er innovative. Som tidligere beskrevet i den strategiske analyse udvikler 

Nets deres produkter for at kunne følge med tiden og konkurrencen. Derudover er det min umiddelbare 

vurdering at Nets har teknologi og knowhow som kan besidde dette.  

NETS VÆKSTMATRICE 

 



 29 

Porters Værdikæde 

Værdikædeanalysen benyttes til at afdække de ikke økonomiske værdidrivere samt hvorledes Nets 

anvender deres ressourcer for at skabe konkurrencemæssig fordel. Dernæst bruges værdikædeanalysen til 

at afdække hvordan ressourcer og funktioner skaber konkurrencemæssige fordele og aktionærværdi.  

 

 

 

 

 

 

Som udbyder af produkter og tjenesteydelser, der gør det muligt at initiere, processe og gennemføre alle 

former for digitale betalinger spiller Nets en central rolle i det digitale betalingsøkosystem i Norden. De 

primære aktører er bl.a.: 

• Forbrugerne – som ønsker at betale for produkter og tjenesteydelser ved hjælp af digitale 

betalinger. 

• Forretninger og virksomheder – som ønsker at modtage digital betaling for leverede produkter og 

tjenesteydelser. 

• Pengeinstitutter og andre finansielle institutioner – der stiller bankkonti til rådighed og udsteder 

kredit- og debetkort. 

• Selskaber bag kortnetværk (herunder bl.a. dankortet som drives og ejes af Nets samt BankAxept 

som drives af Nets og Visa og MasterCard) - som fastlægger reglerne for, hvordan korttransaktioner 

behandles og fastsætter gebyrerne herfor. 

• Udbydere af betalingstjenester – der forbinder de forskellige aktører og levere tjenesteydelser til 

forretninger, kortudstedere, virksomheder og de øvrige aktører i økosystemet. 

• Offentlige instanser og tilsynsmyndigheder – som ikke indgår direkte i den digitale 

betalingsværdikæde, men som sikre de lovgivningsmæssige rammer til systemernes funktion og 

overvågninger heraf. 
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Digitale betalinger i Norden kan opdeles i 2 hovedkategorier, Kortbaserede og konto-til-konto baserede 

betalinger. Nets har aktiviteter i alle led af værdikæden indenfor begge kategorier og har mange forskellige 

funktioner herunder flere af ovenstående punkter. 

Anmodning om betaling 

Når en forbruger har besluttet sig for at foretage et køb hos en forretning, anmoder forretningen om 

betaling af et givet beløb. I detailbutikker sker dette ofte på det såkaldte salgssted (point of sale eller POS), 

hvor beløbet vises på kasseapparatet og dernæst bekræftes på en betalingsterminal.  

For serviceudbydende virksomheder kan betalingsanmodningen være i form af en måneds- eller 

kvartalsafregning, som enten leveres med posten eller som e-faktura. 

Initiering af en transaktion 

Hvis forbrugeren acceptere anmodningen om betaling, initieres en digital betaling. Hvis sælgeren er en 

detailhandlende, vil dette almindeligvis indebære, at et kredit eller debetkort bliver benyttet som 

betalingsmiddel. Med den teknologiske udvikling opstår der kontinuerligt nye måder at initiere en betaling 

på. En central funktion for en udbyder af betalingstjenester til forretninger som Nets er bl.a. at sikre, at 

forretninger får mulighed for at acceptere så mange forskellige slags betalinger som muligt. 

Når en regning skal betales, sker det ved en konto-til-konto overførsel. Dette kan ske ved, at en forbruger 

initiere en bankoverførsel. Ved de fleste direkte debiteringssystemer kræves der ikke yderligere for at 

gennemføre betalinger, når anmodningen om betaling modtages. I Danmark og Norge leverer Nets de 

systemer, der bruges til netbanksoverførsler i forbindelse med e-faktura og driver desuden konto-til-konto 

systemerne til tilbagevendende betalinger. 

Validering af en transaktion 

Sikkerheden er central i et digitalt betalingsøkosystem. Før en betaling kan gennemføres skal betaleren 

dokumentere sin identitet og godkende transaktionen. Ved korttransaktioner består sikkerhedstærsklen 

f.eks. ved pinkoden som kortholderen måske skal indtaste på betalingsterminalen.  

Sikkerhedsfunktioner i konto-til-konto systemer er bl.a. digitale identitetssystemer, som betalere kan bruge 

til at identificere og verificere sig med, når de logger ind på deres netbanksaftale. Nets tilbyder en komplet 

vifte af sikkerhedsfunktioner til såvel kortbaserede som konto-til-konto betalinger. 
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Autorisation af den transaktion 

Når en betaling er valideret, skal betalers pengeinstitut autorisere transaktionen. Ved kortbaseret betaling 

sendes transaktionen til godkendelse hos det pengeinstitut, der har udstedt forbrugerens debet-eller 

kreditkort. Hvis den godkendes sendes en bekræftende besked tilbage til forretningen gennem 

forretningens betalingstjenesteudbyder. Pengeinstitutterne outsorcer i mange tilfælde denne 

godkendelsesproces til en processor til kortudstedere som f.eks. Nets. Processorer til kortudstedere 

tilbyder desuden ofte merværdiydelser til de udstedende pengeinstitutter, som f.eks. risikostyring, 

Pinkodetjenester, håndtering af svindel og tvister samt kundeservicesupport til kortholdere. Ved konto-til-

konto betalinger godkendes transaktionen af forbrugerens pengeinstitut.  

Clearing 

Når en transaktion er godkendt, bliver transaktionsbeløbet reserveret og derefter overført ved en 

intrabank-clearing fra betalers bankkonto til forretningens udbyder af betalingstjenester, som så overfører 

beløbet til betalingsmodtagers pengeinstitut. Ved kortbaserede betalinger udføres clearing gerne af 

selskabet bag kortnetværket. Ved konto-til-konto betalinger cleares betaling af den nationale clearings 

central, mens afregningen håndteres af Nationalbanken i Danmark og af Norges Bank i Norge. 

I Danmark og Norge sørger Nets for at indlæse transaktioner og gennemføre den nødvendige 

indløserelaterede processing, at route og cleare transaktioner gennem Dankort og på vegne af Bankaccept 

og derefter processe transaktionerne på kortudsteders vegne. 
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Ekstern analyse 

I de eksterne forhold vil jeg i gennemgangen først analysere omverdens faktorerne, der har betydning for 

Nets’ forretningsmuligheder på kort og mellemlang sigt. Herefter vil jeg i en brancheanalyse analysere Nets 

position i markedet, herunder placeringen i forhold til de vigtigste interessenter. Fælles for de to modeller 

er, at Nets kun har ringe eller ingen indflydelse på disse forhold og derfor må Nets agere efter disse forhold 

og eventuelle varige ændringer, der forventes at påvirke markedet på kort og mellemlang sigt. 

Porter 5 forces Branche analyse 

Formålet med Michael Porters 5 forces er at give en dybere forståelse af de forhold, der er gældende 

indenfor en bestemt branche. Analysen tager udgangspunkt i de fem faktorer, der afgør hvor attraktivt 

markedet er. Jeg har valgt denne model til at belyse hvilke konkurrencemæssige forhold og 

indtjeningsmuligheder Nets agerer under. 

 

KONKURRENCEINTENSITETEN I BRANCHEN 

Norden er en af Europas mest attraktive regioner for udbydere af digitale betalingstjenester som følge af 

stor teknologisk udbredelse og bred politisk opbakning til digitalisering, som samtidig understøttes af et 

stabilt makroøkonomisk miljø. 

Nets konkurrerer hovedsagelig med andre betalingsformidlere med to hovedformål: 1) at dække den 

integrerede værdikæde for betalinger, 2) at opnå stordrift i Norden. Nets har en position, der dækker hele 

værdikæden for digitale betalinger i Norden og konkurrerer således ikke med nogen enkelt konkurrent 

inden for Nets produkter og tjenesteydelse. Inden for et givet produkt- eller tjenesteydelsesområde 

konkurrerer Nets dog med en række forskellige selskaber, der har lignende produktudbud, herunder 
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hardware- og softwareleverandører, betalingsprocesser og finansielle institutioner. Nets konkurrerer 

samtidig med interne løsninger udviklet af Nets’ virksomhedskunder og kunder i den finansielle sektor. 

Forretningsområdet Merchant Services – Nets konkurrerer med kortindløsere, herunder Bambora, Elavon 

og Payex, foruden finansielle institutioner, der leverer indløsnings- og processingtjenester til virksomheder 

internt som f.eks. Swedbank og Handelsbanken. Indenfor Point of Sale løsninger konkurrerer Nets desuden 

med Point, iZettle og Payex. Endvidere konkurrerer Nets med Paypal, Adyen og Stripe inden for næste-

generations-tjenester som f.eks. betaling via internettet og fra mobile enheder. De primære 

konkurrenceparametre for dette segment er et brands styrke, datasikkerhed, omfanget af betalingstyper, 

betalingskarakteristika og funktionalitet, brugervenlighed ved oprettelse og stabilitet, mulighed for hurtig 

afregning og rapporteringssupport, styrken i samarbejdet med finansielle institutioner, pris og 

serviceressourcer. 

Forretningsområdet Financial & Network Services – Nets konkurrerer med Visa og MasterCard om tjenester 

til debetkortordninger og mere generelt inden for andre kort om levering af betalingskortnetværk. Inden 

for processing for kortudstedere konkurrerer Nets med processorer til udstedere som Total System Services 

(TSYS), Worldline/Equens, First Date og Evry, samt med forskellige software og specialdesignede løsninger, 

som visse finansielle institutioner anvender, når de yder disse tjenester internt. De primære 

konkurrenceparametre for dette segment er et systems driftssikkerhed, datasikkerhed, omfanget af 

funktionalitet og egenskaber, retableringsfunktioner og driftskontinuitet, en platforms skalerbarhed og 

fleksibilitet, pris og serviceniveau, herunder mulighed for at levere integrerede end-to-end løsninger.  

Forretningsområdet Corporate Services – Nets’ platform for digitale betalinger konkurrerer med 

kortbetalinger, herunder kortbetalinger, der formidles gennem kortindløsere og interbankydelser, der er 

sat op som tilbagevendende betalinger (f.eks. automatisk kortbetaling hos TDC). Nets konkurrerer desuden 

med andre betalingsformer som manuelle betalinger og traditionel fakturering og netbanks overførsler 

mellem pengeinstitutter. Inden for clearingstjenester udgør Nets’ hovedkonkurrenter af clearingscentraler, 

herunder EBA clearing, VocaLink, Equens og STET. Inden for supplerende merværdiydelser stammer 

konkurrencen primært fra en række forskellige nicheleverandører af enkeltydelser. 

Som det fremgår i de tre ovenstående forretningsområder, har Nets forskellige konkurrenter og i mange 

tilfælde konkurrerer en konkurrent kun med Nets inden for et delområde af det enkelte forretningsområde. 

Dette skyldes Nets’ centrale position inden for det digitale betalingsøkosystem i Norden, hvor Nets har et 

omfattende produktudbud på tværs af værdikæden, som dækker alle typer digitale betalinger. 
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De nordiske lande udgør samlet Europas tredjestørste region for kortbetalinger. Desuden har de nordiske 

lande samlet oplevet markant vækst i de seneste år, hvor det samlede antal kortbaserede transaktioner er 

steget med en CAGR (Compound Annual Growth Rate) på 9% årligt fra 2012-20145. Målt på antal 

transaktioner pr. kort inden for EU tog de nordiske lande i 2014 fire af de fem øverste pladser. Markedet er 

stadigvæk i vækst inden for elektroniske betalinger og pengetransaktioner. Selve konkurrencesituationen i 

branchen vurderes derfor som middel. 

LEVERANDØRERNES FORHANDLINGSSTYRKE 

Virksomhederne indenfor denne branche udvikler som udgangspunkt deres egne løsninger og produkter. 

Der bliver kun anvendt underleverandører i begrænset omfang og ofte på tidsbegrænsede eller 

omfangsbegrænsede kontrakter. Nets har omkring 2400 aktive leverandører, som hvert år leverer varer og 

tjenesteydelser for over DKK 2,6 mia. kr. og Nets leverandørbase tegner sig for omkring 40% af det samlede 

antal leverandører og syv af deres ti største leverandører opgjort efter årsforbrug. Nets 

teknologileverandører spænder fra kendte navne til nicheleverandører af udviklings- og konsulentydelser 

og leverer netværk, hosting, katastrofeberedskab og applikationsudvikling samt hardware og software til 

understøttelse af Nets’ betalingsformidlingsløsninger. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke vurdere jeg derfor kun at have en lille indflydelse overfor Nets. 

KUNDERNES FORHANDLINGSSTYRKE 

De nordiske forbrugere tager i høj grad nye teknologier til sig og har udvist stor tillid til og accept af 

elektroniske betalings- og identifikationsløsninger.  

De nordiske landes regeringer har været med til at støtte digitaliseringen af de nordiske samfund. I 

Danmark har Nationalbanken etableret betalingsrådet, som udgør en ramme for det fremtidige samarbejde 

om borgeres og virksomheders betalinger samt udført andre tiltag. I Norge har den norske regering 

tilsvarende offentliggjort Digital agenda for Norge samt andre væsentlige tiltag. 

I Danmark benytter Nationalbanken Nets til at administrerer NemID og e-Boks. Nets' kontrakt for NemID, 

der giver dem en nettoomsætning på ca. 300 mio. kr. årligt, og udløber i slutningen af 2018 hvilket betyder 

at den kommende løsning er på vej i udbud. Tidligere har Nets været privilegeret på dette område, da man 

tidligere har henvist til undtagelsen i et EU-direktiv om at offentlige udbud kan undgås, hvis det af tekniske 

grunde vurderes, at opgaven kun kan løses af en bestemt aktør. 

                                                           
5 www.nets.eu 
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Nets betalingsløsning ”Betalingsservice” som står for 18% af driftsindtjeningen der bliver brugt af 90% af 

danske husstande, bliver truet af flere danske forsikringsselskaber og energiselskaber.  

Selskaber som Alka forsikring og Seas-NVE har skiftet udbyder og fremadrettet benytter de Mobilepay’s 

løsning på området. Forbrugerens pris for at betale en regning vil i fremtiden ligge mellem 1 og 2,75 kr. 

hvor Nets Betalingsservice koster 5 kr. 

I Sverige er der en række banker som f.eks. Swedbank, Handelsbanken og SEB, der selv håndterer 

betalinger og transaktioner for deres kunder. 

I Danmark benytter bankerne Nets til at håndtere flere forskellige områder som bl.a. 

- Udsendelse af dankort, VISA, MasterCard m.fl. 

- Overvågning, spærring, indsigelser og besvigelseshåndtering 

- Betalingsservice 

Bankerne er stadigvæk interesseret i at Nets skal håndtere dette og da Nets er markedsledende indenfor 

betalingsløsninger i Norden, ville en reel trussel imod dem ville være hvis bankerne gjorde på samme måde 

som i Sverige og benyttede sig at en vertikal løsning. 

Butikkerne bruger Teller eller Merchant Solutions som betalingskortløsning i deres fysiske butikker eller 

internet butikker. Nets ejer dankortet i Danmark og har allerede nu et omfattende samarbejde med 

internationale kreditkortselskaber, der ikke gøre det muligt for butikker at vælge andre løsninger. Hvis en 

butik ønskede at benyttet en anden udbyder, ville de være nødsaget til altid at bruge Teller, da deres 

kunder ellers ikke ville kunne bruge deres dankort. Der findes ikke andre udbydere som kan modtage et 

dankort som betalingsmulighed. 

Kundernes forhandlingsstyrke er vidt forskellige indenfor de kunder som de har. Bankerne, de 

erhvervsdrivende og de offentlige kunder har hver deres forhandlingsstyrke.  

- Bankernes forhandlingsstyrke vil jeg vurdere som middel, da Nets stadigvæk er markedsledende 

indenfor betalingsløsninger, dog kan Mobilepay muligvis ændre denne position. 

- De erhvervsdrivendes forhandlingsstyrke ville jeg vurdere som lav, da Nets ejer dankortet og ingen 

andre udbydere kan tilbyde dette. 

- De offentlige kunders forhandlingsstyrke ville jeg vurdere som høj, da det ellers tidligere ”monopol” 

som Nets havde er væk og at Nets opgave vedrørende NemID går i udbud i 2018. 
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TRUSLEN FOR NYE KONKURRENTER 

Der sker løbende tilpasninger og regulatoriske ændringer, som vil kunne forandre branchen og potentielt 

skabe nye muligheder for udbydere af betalingstjenester. Dernæst er Nets underlagt meget forskellig 

lovgivning og regulering i de jurisdiktioner, hvor de har aktiviteter. Hvis der sker ændringer vil det få en 

væsentligt negativ indvirkning på Nets virksomhed, finansielle stilling, resultat og fremtidsudsigter. 

Det nye EU-betalingsdirektiv (PSD2), der står til gennemførelse over hele EU fra januar 2018, åbner store 

muligheder for nye forretninger for bankerne og Nets. Samtidig er truslerne fra store aktører som 

Facebook, Apple, Google og Samsung mod de etablerede spillere og deres betalingsprodukter mere 

skræmmende end nogensinde før.  

De primære formål med PSD2 er at bidrage til et mere integreret og effektivt EU-marked, skabe lige vilkår 

for udbydere af betalingstjenester (herunder nye aktører), gøre betalinger mere sikre, beskytte forbrugerne 

og anspore til lavere priser for betalingstjenester. PSD2 vil udvide både omfanget og antallet af regulerede 

tjenester samt indføre væsentlige ændringer til de regler for god forretningsskik, der stilles til 

betalingstjenesteudbydere.  

EU’s medlemslande skal senest den 13. januar 2018 indføre PSD2 i national lovgivning og hvis den indføres i 

sin nuværende form vil PSD2 medføre, at pengeinstitutterne skal udlevere en væsentlig mængde 

oplysninger om kundekonti til eksterne leverandører for at kunne initiere betalinger, hvis kunden anmoder 

om det. 

Da PSD2 vil give tredjemand direkte adgang til bankkonti, vil det således give mulighed for og sandsynligvis 

føre til øget konkurrence blandt økosystemets aktører. En øget anvendelse af konto-til-konto-betalinger vil 

muligvis føre til øget aktivitet inden for automatiserede overførsler via clearings centraler og omfanget af 

clearing i realtid. Der er dog mulighed for, at konto-til-konto-betalinger kan komme til at kannibalisere 

andre betalingsformer, herunder kortbaserede betalinger, og at en øget konkurrence vil medføre lavere 

omsætning og/eller reducerede marginer for alle markedsdeltagere og udbydere af betalingstjenester. 

De nye regler kræver dog stadig, at tredjeparterne skal ud og spørge forbrugeren, om de må tilgå ens 

bankkonto, hvilket kræver tillid imellem forbrugeren og aktøren. Men har de den tillid, er der gode 

muligheder for spillere som Apple Pay, Samsung Pay, Google, Facebook osv., der i forvejen er meget tæt på 

kunderne. Og Google har eksempelvis allerede nu annonceret, at man i USA kan sende penge til hinanden 

via sin Gmail-app. 
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Selskaber som Amazon og Facebook er allerede en del af forbrugerens hverdag, hvorfor det ofte er meget 

naturligt også at foretage sine pengetransaktioner, når man allerede er i færd med alle sine andre gøremål 

på de tjenester. Det er derfor oplagt for aktører som Amazon at spørge om de ikke må hæve pengene 

direkte på bankkontoen og på den måde spare forbrugeren en masse penge, da internettransaktioner med 

betalingskort er forholdsvist dyre. På rigtigt mange måder kommer PSD2 til at udfordre udviklingen og 

innovationen på dette område. 

Nets ejer dankortet og de benytter deres betalingskortløsnings produkt Teller, til at administrerer dette. 

Teller omfatter kreditkortoverførsler når en forbruger benytter deres dankort. Det er ikke muligt for andre 

udbydere af betalingskortløsninger at modtage dankortet.  

Hvis man i Danmark lancerede et nyt debetkort, som kunne konkurrere på lige vilkår med dankortet ville 

det være en direkte trussel mod Nets. Kortselskaberne kunne etablere et direkte samarbejde med de 

største nordiske banker og på den vis opnå en størrelse og forhandlingsstyrke der gør at bankerne ville 

vælge denne løsning. 

Det er fortsat nemmere og billigere at få adgang til teknologi og knowhow i branchen, hvilket også gør det 

nemmere for konkurrenter at etablere sig på markedet. Adgangsbarriererne er lave og i forhold til Nets 

fremtidige udvikling er truslen for konkurrenter høj. Dog giver den nye PSD2 lovgivning nye muligheder for 

Nets og derfor vurdere jeg at truslen for nye konkurrenter som middel. 

TRUSLEN FOR SUBSTITUEREDE PRODUKTER 

Den teknologiske udvikling giver forbrugerne større frihed, når de handler, ved at give dem mulighed for at 

vælge mellem forskellige betalingskanaler, browse og købe produkter, imens de på farten samt betale med 

forskellige enheder. Inden for disse rammer af den teknologiske udvikling kræver kunderne- og 

forretningerne at Nets er nød til at levere – innovative og fleksible betalingsløsninger, der hurtigt kan 

introduceres på markedet. Således har udbydere af betalingstjenester generelt et løbende behov for 

innovation, for hele tiden at kunne opfylde kundernes konstant skiftende behov. 

De centrale teknologiske trends, der påvirker digitale betalinger i Norden er bl.a.: 

Flere formater og typer af enheder -  Forbrugernes og forretningernes adfærd har udviklet sig som følge af 

det store antal betalingsmuligheder og betalingsformer, som teknologien har muliggjort. Den teknologiske 

udvikling har gjort, at forretninger er nødt til at tilbyde og tage imod mange forskellige typer af betaling for 

at maksimere deres salg. Samtidig kan disse betalinger foretages på en række forskellige måder f.eks. ved 

hjælp af ur, en fob-nøgle eller enheder der kan bruges til Apple Pay, Samsung Pay eller Android Pay. 
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Teknologien har desuden indflydelse på konnektiviteten, hvilket påvirker forretningers mulighed for at 

behandle betalinger gennem en række forskellige systemer, som Point of sale terminaler, 

nærfeltskommunikation, Bluetoth low energy, Beacons m.v.  

Udbredelse af peer-to-peer mobile betalingsløsninger – Flere og flere forbrugere er begyndt at benytte 

denne betalingsløsning. Årsagen til dette er tidsbesparelsen og at man ikke behøver indtaste 

betalingsoplysninger på mange forskellige hjemmesider eller dele personlige oplysninger med ukendte 

personer eller virksomheder. Blandt de førende nordiske peer-to-peer betalingsplatforme kan nævnes 

følgende: 

• Swish i Sverige (3,9 mio. brugere i 2015) 

• Mobilepay i Danmark (2,7 mio. brugere i 2015) 

• Vipps i Norge (1,4 mio. brugere i 2015) 

• Swipp i Danmark (800.000 brugere i 2015) 

• Mcash i Norge (600.000 brugere i 2015) 

• Pico i Finland (600.000 brugere i 2015) 

Væksten i peer-to-peer mobile betalinger indikerer, at digital betaling indgår i en del af markedet, der 

tidligere primært var kontant-baseret samt i nogen grad kort-baseret. 

Stigende udbredelse af kontaktløse løsninger – De nordiske banker og detailforretninger efterspørger i 

stigende grad at øge anvendelsen af kontaktløse terminaler over hele regionen samt kontaktløse 

betalinger. Indenfor kontaktløse betalinger er denne udvikling særlig markant, når det drejer sig om mindre 

transaktioner, idet Nets anslår, at det gennemsnitlige køb med kontaktløse Dankort i 2015 udgjorde ca. DKK 

150 pr. transaktion, mod ca. DKK 300 pr. transaktion for ikke-kontaktløse Dankort. 

Ovenstående oplysninger viser, at markedet for elektroniske betalingsløsninger er kraftigt voksende og 

nytænkning og innovation er udbredt indenfor dette område. Der er stor interesse fra bl.a. Apple, Samsung 

og Google når man skal betale via sin smartphone. Konkurrencen for leverandørerne er hård da markedet 

er yderst attraktivt og derfor er truslen for substituerende produkter vurderet til meget høj. 

PEST omverdens analyse  

Jeg har i den eksterne analyse valgt at tage udgangspunkt i PEST modellen, da denne model forenkler de 

væsentlige samfundsforhold, der har indflydelse på virksomhedens strategiske beslutninger og finansielle 

præstationer. Altså de ikke-finansielle samfundsmæssige faktorer der skal danne grundlag for den 

fremtidige budgettering. 
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Det skal nævnes at PEST modellen ikke er komplet og i praksis hele tiden skal opdateres for at den er 

anvendelig.  

 

POLITISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE FORHOLD 

Nets er underlagt meget forskellig lovgivning og regulering i de jurisdiktioner, hvor de har aktiviteter bl.a. 

Danmark, Norge, Finland og Sverige osv. Hvis der sker ændringer i lovgivning, har dette en meget stor 

betydning for Nets. Allerede nu forventer nedenstående ændring i følgende EU-love at få en indvirkning på 

Nets aktiviteter: 

• EU’s betalingstjenestedirektiver6: 

Det nye EU-betalingsdirektiv (PSD2), der står til gennemførelse over hele EU fra januar 2018, åbner 

store muligheder for nye forretninger for bankerne og Nets. Denne ændring kan både være en 

trussel men også en mulighed for Nets. PSD2 vil give direkte adgang til konti, og kan derfor få 

indvirkning op Nets udbud på deres forretningsområder. Ved implementering af PSD2 skal følgende 

krav indføres: Rapportering om informationssikkerhed, Interoperabilitet mellem forskellige 

systemer og beskyttelse krav. 

• Hvidvask7: 

Det nyligt vedtagne Fjerde Hvidvaskdirektiv MLD4 trådte i kraft den 25. juni 2015 og skal være 

gennemført i national lovgivning i EU’s medlemslande senest den 26. juni 2017. Det nye direktiv 

kræver nye kontroller og procedurer til gennemgang af kundelegitimations og on-boarding-

processer. MLD4 introducere visse mindstekrav til sanktionsniveau. 

• Regler om interbankgebyrer8: 

EU IFR trådte i kraft den 8. juni 2015 med visse overgangsbestemmelser, der trådte i kraft i 

december 2015 og andre der trådte i kraft i juni 2016. Den 9 december 2015 blev loft over 

                                                           
6 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-
services_en 
7 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32015L0849 
8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.123.01.0001.01.DAN 
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interbankgebyrer indført som bliver betalt af indløsere til udstedende pengeinstitutter. Den 9. juni 

2016 blev kravet om adskillelse af betalingskortnetværk indført. Derudover skal betalere og 

betalingsmodtagere med virkning fra 9. juni 2016 og i henhold til EU IFR nu have mulighed for at 

vælge, hvilket betalingsvaremærke eller betalingsapplikation de foretrækker når de indgår i 

betalingstransaktion, hvori co-badgede betalingsinstrumenter indgår. 

• Den Generelle Forordning om Databeskyttelse9: 

EU’direktiv 95/46/EF om beskyttelse af personoplysninger er implementeret i EU’s medlemslande 

og de enkelte medlemslande afviger indbyrdes i deres implementering af direktivets krav. 

Nets håndtere mange former for personfølsomme data og lovgivningsmæssigt, foreligger der store 

kræv til firmaer som arbejder med dette. Politikkerer og forbrugere ønsker garanti for, at 

personfølsomme oplysninger opbevares med størst mulig sikkerhed.  

 

Det danske Finanstilsyn foretog i efteråret 2014 en almindelig IT-inspektion og den offentlige redegørelse 

om inspektionen blev offentlig gjort den 13. maj 2015. Inspektionen resulterede i seks påbud og 

Finanstilsynet gjorde endvidere opmærksom på fire andre forhold, der skulle imødegås, hvilket sammenlagt 

medførte, at Nets igangsatte 27 interne forebyggende foranstaltninger vedrørende bl.a. sikkerhed, 

risikostyring, outsourcing og beredskabsplaner hvoraf de 25 var gennemført pr. august 2016. De to 

resterende forventes at være gennemført primo 2017. 

De politiske og lovgivningsmæssige forhold for Nets spiller en fundamental rolle, da de kan regulere hele 

deres forretningsområde, samt ændre på de muligheder som der er på markedet for Nets. 

Nets har tidligere været delvisejet af Den Danske Nationalbank og er stadigvæk interessant i den politiske 

verden.  

Nets administrer Betalingsservice, Dankortet og NemID og e-Boks for Nationalbanken og da dette benyttes 

af stort set alle danskere, er Nets en naturlig genstand for øget politisk interesse. Dankortet blev indført i 

Danmark 1983 og var et exceptionelt syn da det blev lanceret som det første betalingskort der ved lov er 

gratis for forbrugeren. EU-kommissionen fremlagde i februar 2014 et forslag, der skulle gøre det ulovligt for 

erhvervsdrivende at pålægge forbrugerne gebyrer for brug af kredit/debetkort. Hvis dette lovforslag 

gennemføres i den nuværende form kunne dankortet være truet da andre betalingskort ville være ligeså 

gunstige at bruge, da de så heller ikke har nogen former for gebyr. 

Der er ingen tvivl om at de politiske og lovgivningsmæssige forhold er de mest fundamentale for Nets og 

deres fremtid.  

                                                           
9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al14012 
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ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE FORHOLD 

De makroøkonomiske forhold gør Norden til et særdeles attraktiv marked.  

Ifølge Verdensbanken steg den nominelle BNP med en CAGR på 2,9% årligt i perioden 2016-2014 og i 

perioden 2014-2020 forventes en CAGR på 1,9%. Privatforbruget overgik i 2006-2014 den nominelle BNP-

vækst årligt med et gennemsnit på 3,3% og udviklingen skulle fortsætte med at stige med en CAGR på 2,2% 

fra 2014-2020. Derudover forventer man også at de samlede korttransaktioner i Norden stiger med en 

CAGR på 5% fra 2015-2020. Fremadrettet forventes den samlede værdi af kortbaserede onlinebetalinger i 

Norden at stige fra EUR 33 mia. i 2015 til EUR 63 mia. i 2020, svarende til en estimeret CAGR i perioden på 

14%. Desuden forventes den samlede årlige værdi af mobile betalinger i Norden at stige fra EUR 16 mia. i 

2015 til mellem EUR 55 mia. og EUR 80 mia. i 202010.  

 

Størstedelen af Nets omsætning, omkostninger og forpligtelser er denomineret i DKK, NOK, SEK og EUR. 

Således at de primært er udsat for valutakursrisici fra NOK og SEK. Nets har mindre eksponering mod andre 

valutaer en de nævnte. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til DKK som er Nets funktionelle valuta, 

til de valutakurser der er gældende pr. transaktionsdagen.  

  

Den danske krone er bundet op til EUR hvorfor denne forholdsvis konstant. Dog er det tydeligt at se at 

valutakurserne SEK og NOK ligger ustabilt i alle årene. Ændringer i valutakurser vil medføre, at Nets’ 

                                                           
10 www.nets.eu 
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omsætning og indtjening vil stige eller falde i forhold til tidligere perioder. Nets anvender ikke 

valutaterminskontrakter eller andre afledte instrumenter til at reducere likviditets- og markedsværdirisici i 

forbindelse med transaktioner denomineret i fremmed valuta. 

De demografiske forhold er ikke væsentlige for Nets da deres kundegrundlag og afsætningsmuligheder kun 

i begrænset omfang er påvirket af dennes udvikling. 

De økonomiske forhold er ofte afgørende for mange selskaber, men for Nets er andre faktorer mere vigtige 

end de økonomiske forhold.  

 

SOCIALE OG KULTURELLE FORHOLD 

Nets er eksponeret mod generelle økonomiske vilkår som påvirker forbrugertilliden, privatforbruget og det 

offentlige forbrug, forbrugernes disponible indtægt og/eller ændringer i forbrugernes indkøbsvaner. 

Danskernes forbrugeradfærd ved pengeoverførsler har ændret sig heftigt over de senest år. Et fald i 

privatforbruget kan medføre en nedgang i Nets omsætning og indtjening. Hvis kortholdere foretager færre 

transaktioner med deres betalingskort, sælger Nets forretningskunder færre produkter og tjenesteydelser 

ved hjælp af digitale betalinger.  

Min vurdering er at de sociale og kulturelle forhold er uvæsentlige i forhold til de andre faktorer. 

 

TEKNOLOGISKE OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD 

I branchen for internationale digitale betalinger og digitale tjenesteydelser, som Nets konkurrere i, sker der 

en hastig og markant teknologisk udvikling, lancering af nye produkter og tjenesteydelser, en udvikling af 

branchestandarder samt tilgang fra ikke-traditionelle konkurrenter. For at kunne forblive 

konkurrencedygtige skal Nets forudse og reagere på sådanne forandringer, hvilket kræver løbende 

investeringer i og omfattende tidsforbrug til innovation samt forskning og udvikling. Nets optimerer sine 

teknologiske løsninger, herunder multikanalløsninger og sin betalingsbehandling samt andre IT-platforme 

med henblik på at opnå den bedste position, hvorfra den kan udnytte markedsvæksten samt nyudviklede 

tjenester. Således har udbydere af betalingstjenester generelt et løbende behov for innovation for hele 

tiden at kunne opfylde kundernes kontant skiftende behov. De centrale teknologiske trends, på påvirker 

betalinger i Norden, omfatter bl.a.: 

 

• Flere formater og typer af enheder 

• Udbredelse af peer-to-peer mobile løsninger 

• Stigende udbredelse af kontaktløse løsninger 
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Som også beskrevet i Porter 5 forces Branche analyse er de teknologiske forhold, herunder den fremtidige 

teknologiske udvikling af meget væsentlig betydning for Nets fremtidige forretningsgrundlag. 

Dog er den teknologiske udvikling i høj grad begrænset af resultatet af politiske beslutninger. Bl.a. NemID 

og E-Boks som anvendes af storset alle danskere da det fra statens side er et krav, at man benytter disse 

løsninger. Det er derfor vigtig for Nets at de fortsat følger den teknologiske udvikling samt fortsætter med 

at præge koncernen og branchen med nytænkning og innovation indenfor deres forretningsområde. 

 

Udover de tre kundevendte forretningsområder, er Nets understøttet af teknologi- og driftsenheder, der 

opererer på tværs af forretningsområderne. Størstedelen af disse teknologiløsninger er udviklet internt, 

hvilket betyder, at Nets har et stort udbud af produkter, der er med til at adskille Nets fra andre 

leverandører i Norden.  

Min vurdering er at de teknologiske og miljømæssige forholde er yderst væsentlige i forhold til de andre 

faktorer. 
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Delkonklusion 

For at opsummere på Nets’ stærke og svage sider som er blevet belyst i den strategiske analyse, har jeg 

valgt at bruge en SWOT skabelon for at lave fordelingen. 

SWOT-analyse 

Jeg har oplistet de væsentligste forhold fra min strategiske analyse og fordelt dem på henholdsvis interne 

og eksterne forhold. 

Interne forhold 

Stærke sider Svage sider 

Stort knowhow Politisk interesse 

Teknologi og produktudvikling Retssager 

Dankortet, NemID og e-Boks Kontraktfornyelsescyklusser 

Stordriftsfordele  

Forretningsstrategi  

Udnyttelse af synergi mellem forretningsområderne  

Stor stabil kundekreds  

 

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, side 118  

Formålet med den strategiske analyse er først og fremmest at finde de ikke-finansielle værdidrivere, som 

forventes at have indflydelse på Nets fremtidige indtjenings- og vækstmuligheder. Jeg har i analysen 

behandlet såvel interne og eksterne forhold og har med analysen og nedenstående konklusion besvaret 

delvist på problemformuleringen. I budgetteringen vil jeg forsøge at sammenkoble de fundne faktorer med 

regnskabsanalysen konklusioner, der på denne måde vil indgå i den endelige værdiansættelse af Nets. 

Eksterne forhold 

Muligheder Trusler 

Produktudvikling Lovgivning 

Horisontal integration / virksomhedsopkøb Konkurrenter 

Vækst mulighed pga. voksende markeder Substituerende produkter 

Værdiskabelse ved vertikal integration Stor konjunktur følsomhed 

Forbrugeradfærd Stigende forhandlingsstyrker hos kunder 

 Mobilepay 
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De finansielle værdidrivere måler, hvordan værdiskabelsen realiseres i kroner i de forskellige perioder men 

ikke hvordan værdien dannes. Den strategiske analyse belyser de ikke-finansielle værdidrivere og formålet 

med at operationalisere de kvalitative data og gøre dem kvantitative således de kan anvendes ved 

beregningen af Nets værdi. Jf. Ole Sørensen findes der 6 generiske værdidrivere som kan bruges uanset 

størrelse og branche. De 6 generiske finansielle værdidrivere ses nedenfor i figuren. 

 

 

 

Forskellen på de finansielle og de ikke-finansielle værdidrivere er, at de finansielle værdidrivere måler 

virksomhedens præstationer for en bestemt periode og de ikke-finansielle værdidrivere er indikatorer for 

den fremtidige udvikling i de finansielle værdidrivere og er derfor af en særlig prognosemæssig værdi.  

De ikke-finansielle værdidrivere operationaliseres ved at vurdere dem enkeltvis i forhold til en eller flere af 

de ovenstående hovedgrupper – herunder at vurdere, hvorvidt de har positiv eller negativ indvirkning på de 

6 finansielle værdidrivere (+eller-). Tallene i parentes referer til de tre omverdens faktorer (1 interne 

forhold, 2 brancheforhold og 3 omverdens forhold). 

Denne opdeling skal føre frem til hvilken af de finansielle værdidrivere der forventes at have størst 

indflydelse på aktionærværdien i fremtiden.   
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1. KONKURRENCEFORDELSPERIODE 

- Stort knowhow (1+) 

- Teknologi og innovation (2+) 

- Produktudvikling (1+) 

- Synergi mellem forretningsområderne (1+) 

- Vækst i markedet (2+) 

- Dankort, NemID og e-Boks (1+) 

2. SALGETS VÆKSTRATE 

- Klar forretningsstrategi (1+) 

- Stordriftsfordele (1+) 

- Ændret konkurrenceintensitet (2-) 

- Mobilepay (2-) 

3. OVERSKUDSGRAD 

- Nye konkurrenter (2-) 

- Substituerende produkter (2-) 

- Politiske interesser (3-) 

- Stigende forhandlingsstyrker hos kunder (2-) 

4. EFFEKTIV SKATTEPROCENT 

- Faldende skatteprocent (3+) 

5. KERNE NETTO DRIFTSAKTIVER 

- Kontraktfornyelser (1-) 

- Forbrugeradfærd (3-) 

- Virksomhedsopkøb (1+) 

6. KAPITALOMKOSTNINGER 

- Valuta og renter (3+) 

- Retssager (1-) 

 

På baggrund af sammenkoblingen af de væsentligste ikke-finansielle værdidrivere med de finansielle 

værdidrivere, bliver det nu muligt verbalt at budgettere udviklingen i de ikke-finansielle værdidrivere. For 

det er muligt at lave den endelige budgettering, er det dog nødvendigt, at gennemføre en 

regnskabsanalyse, for at finde frem til de finansielle værdidriveres aktuelle forhold.  
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KONKURRENCEFORDELSPERIODE: Nets’ konkurrencefordelsperiode forventes på baggrund af de ikke-

finansielle værdidrivere at være på ca. 4-5 år med en stigende tendens.  

SALGETS VÆKSTRATE: Salgets vækstrate vil blive påvirket positivt, pga. Nets evne til produktudvikling og deres 

stordriftsfordele, forventes der en vækst i år 2017 på 15% og 10% i år 2018 og år 2019. Herefter forventes 

vækstraten i salget at aftage til et mere normalt niveau.  

OVERSKUDSGRAD: Nets har en høj overskudsgrad på sine produkter pga. deres monopollignende 

markedsandele og det stærke samarbejde med den danske stat. Nets forventes de kommende år at kunne 

opnå et faldende dækningsbidrag for sine produkter i konkurrencefordelsperioden, da grundet udbuddet 

på NemID og MobilePay’ fremgang. Herefter forventes overskudsgraden at ville falde til et mere normalt 

niveau.  

EFFEKTIV SKATTEPROCENT: Selskabsskatteprocenten forventes de kommende år at falde grundet udviklingen 

de senest 5 år. Der er stor politisk fokus på selskabsskatteprocenten i Norden og derfor er det min 

vurdering at man i Norden på kort sigt og måske i op til 3 år vil forsøge at holde selskabsskatterne nede 

eller måske endda sænke dem. 

KERNE NETTO DRIFTSAKTIVER:  Aktivernes omsætningshastighed forventes pga. af de seneste års opkøb af 

virksomheder, at kunne øges inden der igen vil være behov for nye opkøb. Som udgangspunkt er stigningen 

i aktiveres omsætningshastighed et led i at overskudsgraden rammer et mere normalt niveau. Dette 

behandles yderligere i regnskabsanalysen. 

KAPITALOMKOSTNINGER: Virksomhedens Beta og dermed vægtede kapitalomkostninger (WACC) forventes at 

blive negativt påvirket af Nets’ større afhængighed af kontrakter, som kan medføre et større udsving i 

salget samt deres virksomhedsopkøb. Det er derfor forventeligt at renten indenfor de næste fem år vil stige 

og dette forventes at have en negativ effekt på virksomhedernes lån- og investeringsmuligheder samtidig 

med at investorerne vil øge deres afkast. 
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Nets børsnotering 

En børsnotering skaber en helt ny og ofte overvældende interesse for stort set alt i virksomheden. Det 

stiller store krav til kommunikation, der både før, under og efter børsnoteringen skal være optimal, 

troværdig og i rette mængder. Der er mange muligheder, men også risici og faldgruber undervejs og 

ledelsen skal være klædt ordentligt på til at tackle den langt større opmærksomhed.  

Nets Holding A/S stiftede den 5. februar 2016 Nets A/S med henblik på at købe Nassa Topco (det øverste 

holdingselskab for Nets Holding A/S) som led i IPO-omstruktureringen. Nets A/S gik på børsen den 23. 

september 2016 med et udbudskursinterval på 130 kr. til 160 kr. pr. aktie. Resultatet blev et samlet udbud 

på 35.377.359 stk. aktier til en pris på 150 kr. pr. aktie. 

I alt udstedte Nets knap 36,7 mio. nye aktier, hvilket gav ejerne et bruttoprovenu på 5,5 mia. kr. Samtidig 

var der solgt 68,3 mio. eksisterende aktier, eksklusive salg i forbindelse med overallokeringsretten. 

Som planlagt gennemførte Nets IPO-omstruktureringen. Som resultat af IPO-omstruktureringen har Nets 

erstattet Nassa Topco AS som moderselskab for Nets-koncernen. Nets blev stiftet med henblik på at blive 

optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen som moderselskab for Nets-koncernen. Forud 

for IPO-omstruktureringen havde Nets ingen væsentlige aktiver eller passiver og havde ingen driftsaktivitet.  

Nedenfor er der oplistet en række fordele og ulemper for Nets’ børsnotering. 

Fordele Ulemper 

Frembringer langsigtet kapital Store omkostninger forbundet med at blive 

børsnoteret samt at være børsnoteret 

Forøger markedsværdien Afståelse af kontrol med virksomheden samt 

fremtidigt afkast 

Styrker egenkapitalen Større informationstilgængelighed kan benyttes af 

konkurrenter 

Lettere adgang til optagelse af lån Konstant pres fra investorer om vækst og gode 

resultater 

Forbedrer virksomhedens omdømme Restriktioner i relation til insiderhandel 

Mulighed for aktiebaseret aflønning Tidsforbrug på oplysninger til investorer 

Mulighed for udstedelse af aktier til brug for opkøb 

af andre virksomheder 

Vanskeligt og dyrt at gøre virksomheden privat 

igen 
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Betingelser for børsnotering 

For at der kan ske notering af fondsbørsen, skal en række forudsætninger opfyldes – først og fremmest skal 

flere økonomiske forhold være opfyldt, ligesom der også gælder et krav om spredning af ejerkredsen.  

Det økonomiske krav for en notering på fondsbørsen varierer fra år til år efter den almindelige 

prisudvikling, men der stilles krav om mindst 15 millioner kr. i aktiekapital, ligesom virksomheden skal have 

en vurderet salgspris på mere end 8,5 mio. kr. For at undgå at alle selskaber med disse økonomiske forhold 

kan opnå en børsintroduktion, stilles samtidig krav om en såkaldt spredning af aktierne. Spredningskravet 

er først og fremmest opstillet for at undgå, at familieejede selskaber kan opnå uretmæssig økonomisk 

gevinst ved introduktionen. Uretmæssig skal i denne sammenhæng forstås således, at alle andre end de 

oprindelige ejere kun kan investere uden mulighed for at opnå indflydelse. Det er således kun de 

oprindelige ejere, der kan købe indflydelsesrige aktier. Hvor stor spredningen af aktierne skal være, er ofte 

en konkret vurdering, men der bør ikke være tvivl om at spredningen skal være så stor, at kommende 

investorer også bliver aktionærer i betydningens rigtige forstand. Vurderingen foretages normalt af 

Fondsbørsens bestyrelse, Fondsbestyrelsen, som sikrer sig en reel spredning af aktierne. 

Rapporteringskrav til børsnoterede virksomheder  

Når virksomheden bliver børsnoteret, skærpes kravene inden for: 

• Udarbejdelse af delårsrapporter samt årsrapport  

• Specifikke krav til forretningsorden 

• Indberetningspligt af visse aktiebesiddelser 

• Procedurer til forebyggelse af insiderhandel 

• Procedurer til handel med egne aktier 

• Offentlig tilgængelighed samt øvrige oplysningsforpligtigelser 

Koncernregnskabet for Nets aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards 

(IFRS) som er godkendt af EU. Koncernregnskabet aflægges endvidere i overensstemmelse med danske 

oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede og statslige aktieselskaber jf. IFRS-bekendtgørelsen 

udstedt i henhold til årsregnskabsloven). Koncernregnskabet er for hele den valgte periode (2014-2016) 

aflagt i overensstemmelse med IFRS.  

Regnskabspraksis for hele den valgte periode er skimmet igennem og der er ikke fundet nogle væsentlige 

ændringer som påvirker sammenligningstallene. Der er valgt udelukkende at tage udgangspunkt i 

regnskabstallene opgjort i henhold til IFRS, da dette giver den bedste mulighed for sammenlignelighed over 

den valgte regnskabsperiode. 
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Regnskabsanalyse 

For at kunne foretage regnskabsanalysen, er en reformulering af de afgivne regnskaber nødvendig. Dette 

har til formål at opdele Nets værdiskabelse i en driftsmæssig og en finansiel side. Ved værdiansættelsen er 

det hovedsageligt den driftsmæssige værdiansættelse man er interesseret i, idet man altid vil kunne ændre 

den finansielle del af virksomheden, nemlig virksomhedens kapitalstruktur. 

Baseret på reformulerede regnskaber vil jeg analysere Nets evne til at forrente virksomhedens egenkapital 

målt ved nøgletallet ROE (egenkapitalens forrentning). Dette sker ved at opdele ROE i forskellige niveauer 

for derefter at analysere enkelte værdidrivere. Dette giver et samlet overblik over hvor rentabel Nets er. 

Regnskabskvalitet og regnskabspraksis 

Gennem hele den valgte analyseperiode har der hverken været nogle forbehold eller supplerende 

oplysninger fra revisor eller ledelsens side. Årsregnskaberne opfylder dermed alle lovkrav og reguleringer 

opsat i den danske årsregnskabslov og De internationale regnskabsstandarder. Der stilles derfor ikke 

spørgsmålstegn ved eksistensen og værdien af de enkelte poster i resultatopgørelsen eller balancen når 

rentabiliteten af Nets analyseres.  

Da Nets som tidligere nævnt er nystiftet, har der ikke været nogen aktivitet og derfor ingen 

aktiver/forpligtelser i tidligere årsregnskaber. Dog har Nets i deres prospekt præsenteret 

regnskabsoplysninger der afspejler driften af aktiviteterne ved at tage udgangspunkt i de historiske 

koncernregnskaber (Nets Holding A/S) sammen med dennes konsoliderede datterselskaber. Nets er for 

regnskabsåret 2016 blevet revideret efter årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse D og IFRS 

forordningen. 

Nets er indregistreret og registreret i Danmark, og moderselskabets funktionelle valuta og koncernens 

præsentationsvaluta er danske kroner (DKK). Alle værdier afrundes til nærmeste million, medmindre andet 

er angivet. De regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet, er anvendt konsekvent i hver af de 

præsenterede perioder. 

Nets er aflagt på historisk omkostningsbasis med undtagelse af visse finansielle aktiver og forpligtelser målt 

til dagsværdi 

I juli 2014 udstedte IASB den endelige version af IFRS 9 Finansielle Instrumenter, som afspejler alle faser i 

finansieringsinstrumentprojektet og erstatter IAS 39 Finansielle Instrumenter: Indregning og Måling samt 

alle tidligere versioner af IFRS 9. IFRS 9 afventer i øjeblikket EU-godkendelse. Standarden introducerer nye 

krav til klassificering og måling, værdiforringelse og sikringsregnskab. IFRS 9 har virkning for regnskabsår, 
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der begynder 1. januar 2018 eller senere, med tidlig ansøgning tilladt. Nets har vurderet, at der ikke er 

væsentlig indvirkning på IFRS 9, og planlægger at vedtage den nye standard på den krævede effektive dato.  

IFRS 15 blev udstedt i maj 2014 og etablerer en ny fem-trins model, der vil gælde for indtægter fra 

kontrakter med kunder. I henhold til IFRS 15 indregnes omsætningen til et beløb, der afspejler det vederlag, 

som en virksomhed forventer at have ret til i stedet for at overføre varer eller tjenesteydelser til en kunde. 

Principperne i IFRS 15 giver en mere struktureret tilgang til måling og anerkendelse af indtægter. Den nye 

indtægtsstandard gælder for alle enheder og vil erstatte alle nuværende krav til indregning af omsætning i 

henhold til IFRS. Enhver fuld eller ændret tidligere fremsendt ansøgning er påkrævet for regnskabsår, der 

begynder 1. januar 2018 eller senere, med tilladelse til tidlig vedtagelse. Nets har vurderet, at IFRS 15 ikke 

har nogen væsentlig indflydelse, og planlægger at vedtage den nye standard på den krævede effektive 

dato.  

IFRS 16 LEASES IASB har udstedt IFRS 16 'Leases', med virkning fra 1. januar 2019. IFRS 16 er en del af 

konvergensprojektet med FASB i stedet for IAS 17. Standarden kræver indregning af aktiver og passiver for 

de fleste lejemål. Nets Group har foretaget en foreløbig vurdering af effekten af standarden og vurderet, at 

implementeringen af standarden sandsynligvis vil resultere i aktivering af størstedelen af koncernens 

operationelle lejekontrakter. Nets vurderer for tiden virkningen af IFRS 16 og planlægger at vedtage den 

nye standard på den krævede effektive dato.  

Begivenheder efter balancedagen Den 31. januar 2017 købte Nets de resterende 42,3% af aktierne i 

EDIgard A/S, hvilket betyder, at EDIgard A/S nu er fuldt ejet af koncernen 

Regnskabskvaliteten for Nets vurderes retvisende og tilfredsstillende, samt informationsniveauet er 

anvendeligt og indsigtsgivende. Årsrapporten er fra 2016 udarbejdet på engelsk, hvilket giver bedre 

overblik for udenlandske investorer, kunder, samarbejdspartnere, leverandører m.m. 

Reformulering 

En virksomheds værdiskabende evne stammer fra to aktiviteter: Driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. 

Formålet med reformuleringen af regnskabet er derfor at afdække de finansielle værdidrivere for hver af 

disse aktiviteter. Reformuleringen foretages efter metoderne angivet i ”Regnskabsanalyse og 

værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave” af Ole Sørensen.  

Reformulering af egenkapitalopgørelsen har til formal at identificere eventuelle dirty surplus-poster i 

opgørelsen, så totalindkomsten og egenkapitalforrentningen (ROE) kan beregnes. Dirty surplus-poster er 

indtægter og omkostninger samt gevinster og tab som er bogført direkte på balancen og uden om 
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resultatopgørelsen. Typiske dirty surplus-poster er valutaomregningsgevinster/tab på fremmed valuta for 

selvstændige udenlandske enheder, men også op- og nedskrivninger på materielle aktiver.  

Reformuleringen af balancen og resultatopgørelsen skal give detaljerne til at spore kilderne til rentabilitet 

og vækst. Dette gøres ved at opdele drifts- og finansieringsaktiviteter.  

Pengestrømsopgørelsen reformuleres ikke i denne opgave, da værdiansættelsen beregnes ud fra residual 

indkomstmodellen (RIDO) og den diskonterede cash flow-model (DCF). Begge modeller anvender de 

budgetterede driftsoverskud samt ændringerne i nettodriftsaktiverne til at beregne det frie cash flow. 

Nedenfor er hovedtallene fra reformuleringen indsat. 

Hovedtal for Reformuleringerne 

DKK mio.  År 2014 År 2015 År 2016 

Reformuleret Egenkapitalopgørelse       

Egenkapital primo ekskl. Minoritetsinteresser                       1                4.925                4.316  

Transaktioner med ejerne i alt               5.020                  -598                5.869  

Dirty surplus i alt                 -163                  -108                    -21  

Totalindkomst ekskl. Minoritetsinteresser                   -96                    -11                  -580  

Egenkapital ultimo ekskl. Minoritetsinteresser               4.925                4.316                9.605  
       

Reformuleret balance       

Aktiver i alt            26.699             29.558             28.299  

Kernedriftsaktiver i alt            26.351             26.788             26.991  

Driftsforpligtelser i alt               7.670                7.905                8.789  

Ikke-kernedriftsaktiver i alt                  240                   227                   231  

Kerne netto driftsaktiver            18.681             18.883             18.202  

Netto driftsaktiver (NDA)            18.921             19.110             18.433  

Netto finansielle forpligtelser (NFF)            13.975             14.130                8.627  
       

Reformuleret resultatopgørelse       

Nettoomsætning               3.267                6.836                7.385  

Driftsoverskud fra salg (før skat)                  585                1.394                1.560  

Estimeret skat af driftsoverskud -94  -729 -418 

Driftsoverskud fra salg (efter skat)                  491                   665                1.142  

 

Som det fremgår af ovenstående hovedtal for reformuleringerne er de samlede dirty surplus-poster meget 

begrænsede i forhold til driftsoverskuddet fra salg. Dirty surplus-posterne består primært af 

valutakursreguleringer og regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi.  
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Reformulering af egenkapital 

Den mest korrekte måde at foretage en reformulering på er, at starte med reformuleringen af 

egenkapitalopgørelsen, da denne tager udgangspunkt i alle transaktioner og posteringer, som vedrører 

ejernes kapital i virksomheden (nettokapitalindskud), samt opsummerer totalindkomsten 

(nettooverskuddet + anden totalindkomst). Herunder er en del poster ikke posteret i resultatopgørelsen, på 

trods af der kan være tale om væsentlige ændringer i virksomhedens værdier. Disse poster kaldes ofte 

”dirty surplus”. 

I visse regnskaber kan den officielle egenkapitalopgørelse fremstå kompliceret, hvorfor en reformulering 

også skal være med til at simplificere opgørelsen. Den reformulerede opgørelse kan ses i nedenfor. 

Reformuleret Egenkapitalopgørelse i mio. DKK 

   År 2014 År 2015 År 2016 

Bogført værdi af egenkapitalen primo             1          4.925       4.316  
Netto dividende       5.020            -598       5.869  
Total indkomst i alt uden minoriteter           -96              -11         -580  

Ultimo saldo uden minoriteter       4.925        4.316      9.605  

 

Reformuleringen af egenkapitalen er vedlagt som bilag 9 

Reformuleringen af egenkapitalen er udført ved hjælp af nedenstående ligning: 

Egenkapital ultimo = Egenkapital primo + Nettokapitalindskud + Totalindkomst 

Reformulering af balancen 

Balancen reformuleres for at skabe overblik over aktiver og passiver indenfor henholdsvis drift og 

finansielle forpligtelser. Driftsaktiviteten er det primære værdiskabende element i en virksomhed, hvorfor 

denne er vigtig at kunne identificere. Reformuleringen er nødvendig for at kunne foretage beregninger af 

nøgletal, der måler resultatet af virksomhedens aktiviteter. Disse nøgletal vil blive gennemgået senere. 

Reformuleringen opdeles som sagt i finansielle poster og driftsposter. Grunden til dette er at man ved en 

sammenblanding af posterne vil ende med misvisende mål for rentabiliteten i de to poster.  

I reformuleringen er der enkelte poster, der er umulige at placere med 100% sikkerhed. Her i blandt er de 

likvide beholdninger, hvor man som udefrakommende ikke kan vide hvor stor en del af likviditeten, der 

hører til driften og hvor stor en del, der hører til de finansielle poster. I reformuleringen er valgt at 5% af 

nettoomsætningen bruges som driftslikviditet og resten af de likvide midler er placeret under finansielle 

aktiver. Yderligere opdeles der ud fra om virksomhedens gæld er driftsbestemt eller ej, leverandørgæld er 
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eksempelvis brugt til at indkøbe varer og bør derfor indgå i driftsforpligtelserne i stedet for de finansielle 

forpligtelser.  

Driftsaktiviteterne giver et overblik over, hvor pengebindingerne er størst, således at man kan opsætte mål 

for hvor stor likviditet man ønsker bundet. Det giver samtidig et overblik over hvor pengene er bundet og 

om bindingen er steget år for år. To vigtige poster i driftsaktiverne er Varebeholdninger og tilgodehavender 

fra salg, fordi disse to poster tit kan eskalere, hvis ikke der føres tilstrækkelige kontrol samtidig med at 

virksomheden vækster salgsmæssigt. De finansielle forpligtelser opdeles i lang- og kortfristet gæld. Dette 

giver et overblik over hvordan virksomhedens finansieringsstruktur er. Det betyder at man kan konstatere 

om virksomheden kan blive presset rent finansielt, ved at långivere ikke vil genforhandle kreditfaciliteterne 

og at disse derfor bortfalder. Opdelingen fortæller dog ingenting om hvordan gældsforpligtelserne er 

placeret rent rentemæssigt og risikomæssigt med hensyn til valutakursrisiko. Nedenfor vises et resume af 

den reformulerede balance.  

Resume af reformuleret balance i mio. DKK 

   År 2014 År 2015 År 2016 

Kerne driftsaktiver i alt                  6.351                   26.788      26.991  

Driftsforpligtelser i alt 7.670 7.905 8.789 

Kerne NDA 18.681 18.883 18.202 

Ikke-kerne driftsaktiver 240 227 231 

Netto driftsaktiver (NDA) 18.921 19.110 18.433 

     

Finansielle aktiver  108 2.544 1.077 

Finansielle forpligtelser 14.083 16.673 9.704 

NFF 13.975 14.130 8.627 

     

Koncernegenkapital 4.946 4.980 9.806 

Minoritetsinteresser 21 664 201 

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 4.925 4.316 9.605 

 

Den totale reformulerede opgørelse er vedlagt som bilag 10. 

Reformulering af resultatopgørelsen 

Reformuleringen af resultatopgørelsen foretages for at opdele drifts- og finansielle poster, så man som 

investor kan se hvor stor en del af profitten, der fremkommer fra den primære drift. Den primære drift er 

den faktor, man som investor primært ønsker at fokusere på. Man skal dog også kigge på hvordan 

virksomheden er finansieret og hvordan denne del af forretningen klarer sig. Dette opnår man ved at 
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opdele resultatopgørelsen i to særskilte opgørelser, som i sidste ende resulterer i beregningen af 

virksomhedens totalindkomst.  

Totalindkomst viser periodens resultat i balancen på grundlag af samtlige værdiændringer, der er posteret 

under egenkapital i løbet af perioden. Totalindkomsten figurerer direkte i egenkapitalopgørelsen, men for 

at afstemme hvor resultaterne stammer fra er en reklassificering af resultatopgørelsen nødvendig. Hvis 

man ikke vælger at reformulere regnskabet kan ledelsen pynte på regnskabet ved at skjule bogføringer 

direkte på balancen dette kaldes dirty surplus Accounting. For Nets vedkommende indebærer denne dirty 

surplus posterne: Kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder og Sikrings-

instrumenter vedrørende pengestrømme, osv. som er direkte bogført på egenkapitalen. Ved at korrigere 

for disse skjulte bogføringer skabes et sammenligningsgrundlag – man eliminerer kort sagt de forstyrrende 

elementer, som adskiller sig fra år til år, fra opgørelsen.  

Reformuleret resultatopgørelse i mio. DKK 

   År 2014 År 2015 År 2016 

Omsætning            3.267                  6.836               7.385  

Driftsoverskud fra salg efter skat                491                     665               1.142  

Driftsoverskud af andre poster efter skat              -378                      -43                 -315  

Driftsoverskud efter skat                113                     622                   827  

Nettofinansielle omkostninger efter skat              -213                    -613             -1.399  

Totalindkomst for koncernen              -100                          9                 -572  

Minoritetsinteresser 4 -20 -8 

Totalindkomst for moderselskabets aktionær                 -96                      -11                 -580  

 

Den totale reformulerede opgørelse kan ses som bilag 11. 

Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalysen er en vigtig faktor i værdiansættelsen, da denne giver en indikation af virksomhedens 

sundhed og historiske udvikling, hvilket kan være med til at tegne et billede af den fremtidige udvikling.  

Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i den udvidede DuPont-pyramiden, som har egenkapitalens 

forrentning - ROE (return on equity) som ovenstående driver. Herefter dekomponeres ROE, hvorved det 

kan udledes, hvilke finansielle og driftsmæssige værdidrivere, der giver ROE. 

En virksomheds rentabilitet er et udtryk for evnen til at forrente den investerede kapital. Når man vurderer 

en virksomheds rentabilitet, sammenholder man virksomhedens indtjening (fra resultatopgørelsen) med 

den kapital (fra balancen), der er investeret i virksomheden.  
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Analysen bruges til at udforme en forventning til virksomhedens fremtidige rentabilitet ved at analysere 

Nets hidtidige evne til at forrente deres kapital.  

 

Kilde: Den udvidende DuPont-model, ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. 

udgave” af Ole Sørensen side 255. 

På niveau 1 dekomponeres ROE i afkast på finansieringsaktiviteter (Finansiel gearing) og afkast på 

driftsaktiviteter (ROIC), hvilket er tilsvarende i den reformulerede balance og den reformulerede 

resultatopgørelse.  

På niveau 2 dekomponeres den finansielle gearing (FGEAR) yderligere i SPREAD, hvilket betegnes, som 

virksomhedens afkast på driftsaktiver fraregnet virksomhedens netto lånerente. Derudover opdeles ROIC 

(afkastningsgraden) i overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed.  

På niveau 3 dekomponeres overskudsgraden i individuelle overskudsgrader og aktivernes 

omsætningshastighed dekomponeres ned i individuelle omsætningshastigheder. SPREAD vil ikke blive 

dekomponeret, da jeg ikke anser dette som væsentligt. 

Flere af nøgletallene i rentabilitetsanalysen benytter de gennemsnitlige værdier og da der ikke er nogen 

regnskabstal for perioden før 2014, grundet at Nets er nystiftet, kan flere af nøgletallene for året 2014 være 

lidt misvisende. Alle nøgletallene er beregnet uden minoritetsinteresser da de udgør en meget lille del af 

koncernens balance. 
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Egenkapitalens forrentning - ROE 

Egenkapitalens forrentning er et samlet resultat af de underliggende værdidrivere, herunder afkast af 

driftsaktiviteterne og afkast af finansieringsaktiviteterne, hvorfor denne kan analyseres ud fra 

nedenstående analyse. 

 Formel År 2014 År 2015 År 2016 

ROE =
Totalindkomst	til	moderselskabers	aktionær

Gns. egenkapital
 3,9% 0,2% 8,3% 

 

Egenkapitalens forrentning har oplevet en gunstig udvikling fra 2014 til 2016. Fremadrettet er det Nets 

forhåbning af egenkapitalens forretning bliver højere og mere stabil. Grunden til at ROE er forbedret 

skyldes at ROIC er yderligere forhøjet selvom FGEAR har været aftagende de seneste år. Dermed kan det 

udledes at den positive udvikling i ROE primært skyldes den positive udvikling i virksomhedens 

hovedaktivitet, nemlig driften. Egenkapitalens forrentning bør til en hver tid ligge over det niveau, man får 

forrentet sine penge til f.eks. ved passiv investering i obligationer som oftest ligger på 6%. Her kan man 

tydelig se at man har fået opsving i ROE og at denne er steget væsentlig fra 2015-2016. 

Niveau 1 

Både driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter berører Egenkapitalens forrentning (ROE).  

Analyse af driftsaktiviteten 

ROIC er det overordnet mål for virksomhedens driftsaktiviteter. Nøgletallet udtrykker virksomhedens evne 

til at udnytte deres netto driftsaktiver, og dermed hvor profitabel virksomheden er. Mere præcist, 

virksomhedens afkast pr. investeret krone i netto driftsaktiver. Afkastningsgraden vil stige hvis 

totalindkomst fra drift efter skat stiger, mens et fald i nettodriftsaktiver også vil medføre et fald i 

afkastningsgraden og omvendt. Beregninger tager udgangspunkt i primo – og ultimo værdier i nævneren, 

da disse giver et mere retvisende billede af årets udvikling.  

Når det skal vurderes, om afkastningsgraden er placeret på et tilfredsstillende niveau, sammenlignes denne 

med konkurrerende virksomheders afkastningsgrad eller WACC 

 Formel År 2014 År 2015 År 2016 

ROIC 
������������ !	�����	��"�
#$�. $����!�����"������

 1,2% 3,3% 4,4% 
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Det er tydeligt at se, at Nets afkastgrad på ingen måde ligger på et tilfredsstillende niveau. Afkastgraden er 

dog fra år 2014 til 2016 forbedret og er steget til 4,4% hvilket svarer til en stigning på 73%. Grundet til at 

afkastgraden er steget skyldes overskudsgraden og dens opgang. Hvis overskudsgraden stiger, er det pga. 

at omsætningen er steget og aktiverne faldet. 

Analyse af finansieringsaktiviteten 

Den finansielle gearing måler virksomhedens finansieringsgrundlag. Altså forholdet mellem netto finansielle 

forpligtelser (netto rentebærende gæld) og egenkapital. Tallet er yderligere delt op i netto 

låneomkostninger i % og SPREAD. Nøgletallene FGEAR og r, er et gennemsnit af primo og ultimo værdier. 

 Formel År 2014 År 2015 År 2016 

FGEAR 
#$�. $������$"$���%%�	���&%�'��%���

#$�. �'�$�"&��"%
 2,825 2,831 1,539 

 

Den finansielle gearing er for årene 2014-2016 faldet med 1,286 point. Dette skyldes at koncernen har fået 

flere nettofinansielle aktiver grundet opkøb og dernæst dennes finansiering. Tidligere har man taget lån til 

at finansiere opkøbene hvor man nu benytter egenkapitalen. 

Niveau 2 

Rentabilitetsanalysens niveau 2 består af Overskudsgrad(OG) samt Aktivernes omsætningshastighed(AOH), 

som tilsammen forklarer udviklingen i ROIC. De øvrige faktorer, der udover ROIC påvirker ROE, er vist i Den 

udvidede Dupont-pyramidens højre halvdel. ROIC viste som nævnt afkastet af den investerede kapital. For 

at finde egenkapitalforrentningen skal omkostningerne ved investeringerne fratrækkes – disse 

omkostninger bliver udtrykt i den finansielle gearing og SPREAD. 

Overskudsgraden 

Overskudsgraden er et udtryk for indtjeningen i forhold til salget – altså hvor stor en andel af omsætningen 

der går til indtjening. Overskudsgraden viser indtægt/omkostningsforholdet i virksomheden, altså hvor stor 

en del af omsætningen der er tilbage, når omkostningerne er fratrukket. Nøjere beskrevet som overskud pr. 

salgskrone fra virksomhedens driftsaktivitet. En stigning i driftsoverskuddet efter skat vil betyde en stigning 

i overskudsgraden, mens et fald i nettoomsætningen også vil medføre et fald i overskudsgraden. 

 Formel År 2014 År 2015 År 2016 

OG 
(��"%�$!��)��	��"	!�����$	�����	��"�

*�����)�æ�$�$'
 3,46% 9,10% 11,19% 
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Nets overskudsgrad har været stigende gennem analyseperioden, Som det ses af ovenstående tabel er 

overskudsgraden steget fra 3,46% til 11,19%. Dette betyder at for hver krone Nets omsatte for i 2016, var 

der et driftsoverskud på 11,19 øre. Udviklingen har især været gunstig fra 2014 til 2015, og det tyder på, at 

den positive udvikling i afkastgraden i disse år, kan forklares ved hjælp af overskudsgraden. 

Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) udtrykker, hvor mange gange aktiverne skaber salg i forhold til 

deres egen værdi. Med andre ord udtrykker AOH altså salg pr. investeret krone og dermed hvor effektiv 

virksomhedens kapitaltilpasning er. 

 Formel År 2014 År 2015 År 2016 

AOH 
*�����)�æ�$�$'

#$�. $����!�����"������
 0,30 0,36 0,39 

 

Nets’ AOH har set over den samlede analyseperiode været meget stabil, med en mindre fremgang op 0,9 

point i perioden. Nets’ forholdsvis lave omsætningshastigheder for aktiverne skyldes, at der er investeret 

store beløb i deres anlægsaktiver. Derudover bliver de lave omsætningshastiger opvejet af de høje 

overskudsgraden som Nets har, for bl.a. deres store andel af direkte distribution og stordriftsfordelene. 

Den finansielle gearing 

Den finansielle gearing (FGEAR) er et udtryk for forholdet mellem nettofinansielle forpligtelser (NFF) og 

egenkapitalen (EK). Der er anvendt gennemsnitsværdier og der er ligeledes ikke taget hensyn til 

minoritetsinteresser, da de vurderes at udgøre en uvæsentlig del af nettoaktiverne. Den finansielle gearing 

udtrykker således i hvor høj grad om aktiverne finansieres af egenkapital. En lav værdi udtrykker en stor 

grad af finansiering via egenkapitalen. 

 Formel År 2014 År 2015 År 2016 

FGEAR 
#$�. $������$"$���%%�	���&%�'��%���

#$�. �'�$�"&��"%
 2,825 2,831 1,539 

 

Som tidligere beskrevet har Nets en nedgang i den finansielle gearing som skyldes at deres nettofinansielle 

aktiver bliver finansieret via egenkapitalen. 
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Spread 

SPREAD udgøres af ROIC fratrukket renten (r). Renten er udtryk for Nets finansieringsomkostninger – altså 

prisen på de finansielle forpligtelser. NFO er de nettofinansielle omkostninger, altså omkostninger afholdt 

til renter, set i forhold til de netto finansielle forpligtelser (NFF). 

SPREAD er først og fremmest et udtryk for, hvor rentabelt det er for virksomheden, at være finansieret af 

fremmedkapital. Hvis SPREAD er positiv, vil det være en fordel at finansiere driften gennem 

fremmedkapital mens et negativt SPREAD indikerer, at en højere grad af egenfinansiering er nødvendig. 

 Formel År 2014 År 2015 År 2016 

SPREAD ROIC	-	r	 -1,9% -1,1% -7,9% 

 

Spread har været negativ igennem hele analyseperioden, hvilket betyder at Nets har en negativ gearing og 

at en højere grad af egenfinansiering er nødvendig. 

Nettolånerenten 

Nettolånerenten giver en indikation på hvor meget Nets betaler i låneomkostninger på den rentebærende 

gæld. Da nøgletalsberegninger bliver påvirket af flere misvisende faktorer, kan nettolånerenten kun 

tilnærmelsesvis sammenlignes med Nets reelle lånerente. Det er eksempelvis ikke muligt at adskille 

låneoptagelsesomkostninger og kursgevinster i beregningerne. 

 Formel År 2014 År 2015 År 2016 

Netto låneomk. 
*������$"$���%%�	�)����$�$'��	�����	��"�

#$�. $������$"$���%%�	���&%�'��%���
 3,0% 4,4% 12,3% 

 

Det ses ud fra ovenstående tabel at nettolånerenten har være stigende i årene 2014-2016. Denne udvikling 

kan meget vel skyldes, at virksomheden har sænket gældsandelen væsentlig. Fremadrettet forventes det at 

renten vil være positiv så Nets har nettoomkostninger ved finansiering af driften. Renten forventes 

ligeledes at stige jf. også min analyse af kapitalomkostningernes udvikling under den strategiske analyse. 

Niveau 3 

Formålet med niveau 3 er at forklare udviklingen i Overskudgraden og Aktivernes omsætningshastighed 

ved hjælp af indtjeningsevnen (OG) og kapitaltilpasningen (AOH).   
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Indtjeningsevne 

For at få overskudsgraden nøjere belyst for Nets, opdeles denne i yderligere overskudsgrader, som er 

beregnet ved den specifikke omkostningsgruppe divideret med nettoomsætningen. Dette belyses ved 

hjælp af beregninger af de såkaldte OG drivere. 

Overskudsgradens underliggende drivere i %: År 2014 År 2015 År 2016 

Nettoomsætning 100,00% 100,00% 100,00% 

OG Salgsomkostninger -15,46% -14,38% -13,04% 

OG Bruttoavanceprocent 84,54% 85,62% 86,96% 

OG Andre eksterne omkostninger -26,26% -25,34% -23,95% 

OG Personaleomkostninger -27,67% -27,40% -27,54% 

OG Af- og nedskrivninger -12,76% -13,14% -14,49% 

OG salg (før skat) 17,85% 19,75% 20,97% 

OG Skat 1,41% -5,91% 1,52% 

OG salg (efter skat) 16,44% 25,66% 19,46% 

OG andre poster -6,66% -6,51% -6,52% 

OG andet driftsoverskud -4,93% 5,88% 2,25% 

OG Driftsoverskud efter skat 4,85% 25,03% 15,19% 

OG Kontrol 3,46% 9,10% 11,19% 
 

Begrundelsen for at overskudsgraden er steget igennem hele perioden skyldes at flere af omkostningerne 

er faldet imens omsætningen er steget. Bedre udnyttelses af stordriftsfordele og distributionskanalerne gør 

at de andre eksterne omkostninger og salgsomkostningerne er faldet. Personaleomkostninger ligger på et 

mere stabilt niveau hvorimod skatten har været meget svingende. 

Overskudsgraden fra selv driften har været svingende og viser at langt størstedelen af overskuddet skal 

hentes fra driften. 

Generelt har den største stigning været imellem årene 2014 og 2015, som var her Nets opkøbte det 

svenske DIBS AS og det svenske Kortaccept Nordic AB.  

Bruttoavancen har været stigende i alle årene og har medført til en forbedret overskudsgrad og dernæst en 

forhøjet afkastgrad. Nets har stor fokus på omkostningseffektivitet og besparelse som fremgår af deres 

forretningsstrategi. Stigningen i af-/nedskrivningerne fortæller blot at virksomheden afskriver mere på 

deres aktiver og dette er formentligt pga. at deres aktiver er faldet mere i værdi end først antaget. 

Ud fra denne analyse på niveau 3, kan det siges, at den positive udvikling i overskudsgraden kan forklares 

ved flere virksomhedskøb og derfor en forbedret omsætning. 
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Kapitaltilpasning 

Med fordel i en mere dybdegående forklaring af AOH er den inverse omsætningshastighed dekomponerede 

ned i underliggende poster. Der analyseres på udviklingen i materielle anlægsaktiver, varebeholdninger, 

tilgodehavender fra salg, øvrige driftsaktiver, immaterielle anlægsaktiver, leverandører af varer og 

tjenesteydelser, øvrige driftsforpligtelser og hensatte forpligtelser. Disse fortæller noget om Nets evne til at 

skabe omsætning ud fra de aktiver, der er til rådighed i virksomheden 

 

Omsætningshastighedens underliggende drivere:  År 2014 År 2015 År 2016 

Immaterielle aktiver              5,476               2,833              2,562  

Materielle aktiver              0,085               0,038              0,052  

Udskudt skatteaktiv              0,030               0,030              0,051  

Varebeholdninger              0,026               0,010              0,009  

Tilgodehavende salg              0,205               0,122              0,108  

Tilgodehavender fra moderselskab              0,374                     -                     -   

Andre tilgodehavender mv.              1,241               0,564              0,632  

Likvide beholdninger              0,629               0,321              0,240  

1/AOH (Kerne DA i alt)              8,066               3,919              3,655  
       

Pensionsforpligtelser              0,021               0,009              0,009  

Leverandørgæld              0,113               0,068              0,207  

Udskudt skat              0,282               0,217              0,115  

Skyldige selskabsskatter              0,009               0,003              0,008  

Kortindlæsningssteder              0,750               0,302              0,355  

Clearingskreditorer              0,740               0,354              0,340  

Forudbetalinger for kortholdere              0,033               0,024              0,011  

Andre kortfristede forpligtelser              0,400               0,181              0,144  

1/AOH (DF i alt)              2,348               1,156              1,190  
       

1/AOH (Kerne NDA)              5,718               2,762              2,465  
       

Ikke-kernedriftsaktiver 0,073 0,033 0,031 

1/AOH Ikke kernedriftsaktiver i alt 0,073 0,033 0,031 
       

Netto driftsaktiver (NDA)              5,792               2,795              2,496  
 

I den ovenstående tabel kan man se en negativ udvikling mellem omsætningen og nettodriftsaktiverne fra 

2014-2016, hvilket primært skyldes, at virksomhedens har generet mindre omsætning af deres 

investeringer i immaterielle aktiver.  
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Umiddelbart vil konklusionen for denne nedgang være, at udviklingen er et resultat af en vækststrategi 

med opkøb, der er nødvendige for at opnå stordriftsfordele og teknologisk forspring, der er nødvendige for 

at bibeholde deres markedsposition så virksomheden genere et fornuftigt afkast.  

Det er også tydeligt at se at Nets ikke er en produktionsvirksomhed med høje materielle aktiver, men at de 

derimod har store immaterielle aktiver som består at knowhow og patenter. Derudover ligger hele deres 

aktivmasse i deres omsætningsaktiver. De ikke-kernedriftsaktiver er forholdsvis lille del af de samlede 

aktiver, herunder primært kapitalandele fra associerede selskaber. 

Delkonklusion 

Formålet med regnskabsanalysen er at skabe et overblik over Nets økonomiske situation ved at se på den 

historiske finansielle performance, for dernæst at besvare opgavens problemformulering.  

Først og fremmest udviste regnskabsanalysen, en positiv og fornuftig udvikling rent historisk. Ud fra 

rentabilitetsanalysen kan de konkluderes, at Nets de sidste år har udviklet sig i en positiv retning, hvilket 

primært er forårsaget af den gunstige udvikling i afkastgarden, som ligeledes har fået egenkapitalens 

forretning til at stige.  

Nets aktivmasse indeholder primært immaterielle aktiver og omsætningsaktiver, hvilket gør at aktivernes 

omsætningshastighed har en relativ lille betydning for Nets.  

Herudover kan det også konkluderes at virksomhedens gearing har været faldende i de sidste tre år. 

Analysen af dette nøgletal vil dermed ikke have den store betydning i forhold til budgetteringen, men har 

belyst at virksomheden går en mere gældsfinansieret fremtid i møde.  

SPREAD er faldende hvorimod ROIC for alle årende er stigende så årsagen til at SPREAD er faldende skyldes 

låneomkostningerne. Sidst kan det konkluderes at virksomhedens låneomkostninger er særdeles høje, 

hvilket primært skyldes de mange virksomhedsopkøb og dennes finansiering.  

Horisontal integration lader til at være en gennemgående vækststrategi jf. den strategiske analyse, og det 

må forventes, at fremtidige opkøb til dels skal finansieres igennem drift og egenkapital.  
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Budgettering 

I budgetteringsfasen samles de finansielle og ikke finansielle værdidrivere fra henholdsvis 

regnskabsanalysen og den strategiske analyse. Budgetteringen ligger til grund for den egentlige 

værdiansættelse af Nets, som følger senere. Formålet med værdiansættelsen er at få fremtiden og dennes 

mål konkretiseret så Nets værdiskabelse stemmer overens med de opstillede budgetter. 

Budgetperiode 

Med henblik på værdiansættelsen af virksomheder bør budgetteringen i princippet foregå i al uendelighed. 

Dette er dog ikke muligt i praksis, hvor der som regel vil blive fastlagt en begrænset budgetperiode. 

Budgetperioden bestemmes til at være 5 år, da Nets finder sig i en moden branche. Jo længere periode der 

vælges, jo større usikkerhed er der forbundet med de arbitrære budgetforudsætninger, mens en kort 

budgetperiode giver terminalværdien en stor betydning i værdiansættelsen. Det er derfor vurderet at der 

opnås en tilstrækkelig balance ved at anvende en budgetperiode på de 5 år, samt vurderes det, at der 

maksimalt kan fastsættes relevante forudsætninger for en periode på 5 år ud fra den strategiske analyse. 

Derudover anses denne budgetperiode for at være acceptabel størrelse til at sikre, at overnormal 

salgsvækst og overnormalt overskud/underskud forsvinder. 

Vækstudsigter 

Nets budgettere selv for regnskabsåret 2017 i deres aflagte årsregnskab 2016, at man forventer en organisk 

omsætningsstigning på 5-6% og en EBITDA-margin før særlige poster på 36%. Derudover forventer Nets, at 

de særlige poster vil udgøre 150 mio.kr. hvoraf omkostninger til IPO omstruktureringen udgør 30 mio.kr. 

Anlægsinvesteringerne vil ligge på et forhøjet niveau på 8% af omsætningen og den nettorentebærende 

gæld/EBITDA før særlige poster er på knap 2,5x pr. 31. december 201711.  

Organisk omsætning er som beregnet af Nets omsætningen ekskl. Interbankgebyr og procesgebyrer, ekskl. 

ændringer der kan henføre til køb af forretningsområder eller salg af forretningsaktiviteter eller 

tjenesteydelser, der er ophørt som følge af virksomhedskøb, eller som er indstillet, samt effekten af 

valutakursændringer. Organisk omsætningsvækst som beregnet af Nets, viser den procentvise ændring i 

organisk omsætning i den angivne periode i forhold til den pågældende tidligere periode. 

Nets forventer at igangsættelsen af et aktietilbagekøbsprogram vil dække forpligtelserne i det langsigtede 

incitamentsprogram, skal som udgangspunkt udstedes i marts 2017, og udgør ca. DKK 150 mio. 

                                                           
11 www.nets.eu , Nets Årsrapport 2016 
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Resultatopgørelse 

På baggrund af den strategiske analyse samt regnskabsanalysen foretages en budgettering af Nets 

resultatopgørelse for perioden 2017-2021. De nedenfor listede værdidrivere vil blive fastlagt ud fra tidligere 

analyser, historiske regnskabsdata og udtagelser om forventninger til fremtiden. 

Omsætningsudvikling 

Salgets vækstrate anvendes til at indikere budgettets fremtidige vækst i proforma opgørelserne for Nets. 

Der har for Nets været en stigning i omsætning fra år 2015 til 2016 på 7%. Nets egne forventninger til år 

2017 er en omsætningsstigning på 5-6%. I den strategiske analyse bliver flere af Nets stærke sider belyst, 

hvor bl.a. stordriftsfordelen, fokus på teknologi og produktudvikling, forretningsstrategier, stabil 

kundekreds er med til at tale for en stigning i omsætningsudviklingen. Dog er der kommet flere 

konkurrenter/aktører på markedet og muligheden for de substituerende produkter bliver stærkere. 

Danskernes forbrugeradfærd ændres løbende og måden hvordan forbrugerne handler og overfører penge, 

gør at Nets konstant skal være med på beatet. Derudover kan det nye udbud på NemID ændrer Nets 

omsætning, hvis de ikke vinder udbuddet. Jeg mener derfor at Nets omsætning herunder som følge af at 

Nets vinder udbuddet og fortsætter med at udvikle produkter, der hurtigt vil konsolidere sig til få løsninger, 

som det ofte ses med IT baserede løsninger til forbrugere. Omsætningsstigningen vil de næste par år stige 

med 5% for år 2017-2019 hvorefter de overnormale vækstrater vil aftage og finde et mere neutralt niveau 

med en stigning på 2% for år 2020-2021, som ligeledes er identisk med inflationen. 

DKK mio. Regnskabsår Budgetår 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nettoomsætning 6.836 7.385 7.754 8.142 8.549 8.720 8.894 

 

Som følge af Nets virksomhed overføres en del af pengestrømmene fra bruttoomsætningen fra kunder til 

andre parter i økosystemet. Dette gælder især indløsningsforretningen i Merchant Services og 

internationale kortnetværk samt indløsning af dankort i Finansiel & Network Services. Disse pengestrømme 

fastsættes normalt af kortnetværkene eller i aftalen mellem parterne og resultere således i en given 

negativ pengestrøm pr. transaktion og/eller i procent af kortforbruget. Derfor fokuserer Nets i sin 

rapportering på omsætningen inkl. Fradrag af interbankgebyrer og processingsgebyrer, da det afspejler 

effekten af faldende eller stigende spreads som følge af en lavere eller højere bruttopris samt eventuelle 

ændringer i betalt gebyrer som følge af ændrede vilkår i aftalen mellem parterne eller ændringer i 

interbankgebyrsatsen. 
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Omkostningsudvikling 

Nets har fokus på yderligere effektivisering af driften bl.a. ved eksekvering af deres 

transformationsprogram. Samlet set skulle deres initiativer vedrørende de fortsatte effektivisering medføre 

en forbedret kvalitet og produktivitet som resultere i reducering af deres omkostninger.  

SALGSOMKOSTNINGER 

Salgsomkostninger omfatter de samlede omkostninger, der direkte kan henføres til solgte produkter og 

tjenesteydelser i perioden. Det omfatter primært omkostninger til salg af POS-løsninger til forretninger, 

portoomkostninger og gebyrer til pengeinstitutter, primært vedrørende integrerede fakturerings- og 

betalingsløsninger. Jeg vurderer at salgsomkostningerne vil ligge på samme niveau som væksten i 

omsætning, dog med en lille forbedring grundet stordriftsfordelene som Nets har. Jeg mener derfor at 

salgsomkostninger vil stige med 4 % i år 2017-2019 og 2 % i år 2020-2021. 

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER 

Eksterne omkostninger i forbindelse med generering af årets omsætning omfatter omkostninger i 

forbindelse med outsourcing af visse it-relaterede ydelser, operationel leasing af software, 

vedligeholdelses- og udviklingsomkostninger, omkostninger i forbindelse med lokaler samt øvrige 

markedsførings- salgs- og distributionsomkostninger, tab og besvigelser.   

I 2017-2019 forventes der en stigning på 4% da virksomheden stadigvæk har omkostninger forbundet med 

udvidelse på nye markeder og yderligere omkostninger grundet udbuddet af NemID. Fra år 2020-2021 

stiger de andre eksterne omkostninger i samme niveau som omsætningen, som er på 2%, da de stadigvæk 

skal bruge penge på at markedsføre sig på nye og gamle markeder for fortsat at vækste. 

PERSONALEOMKOSTNINGER 

Personaleomkostninger omfatter lønninger, gager, pensionsbidrag, bidrag til social sikring, orlov og 

sygefravær samt bonusser, der indregnes i det år, hvor medarbejderne leverer de dertil knyttede ydelser. 

Personaleomkostninger vil have en konstant stigning på 2% som er i samme størrelsesorden som 

inflationen og den almindelige pris og lønfremskrivning. 

DKK mio. Regnskabsår Budgetår 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Salgsomkostninger 983 963 1.002 1.042 1.083 1.105 1.127 

Andre eksterne omkostninger 1.732 1.769 1.840 1.913 1.990 2.030 2.070 

Personale omkostninger 1.873 2.034 2.075 2.116 2.158 2.202 2.246 
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Afskrivninger 

I 2016 investerede Nets i alt 668 mio. kr. i materielle og immaterielle aktiver mod 539 mio. kr., svarende til 

9% af omsætningen i 2016 imod 8% af omsætningen i 2015. 

DKK mio.  Regnskabsår Budgetår 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Afskrivninger 898 1.070 1.134 1.202 1.274 1.351 1.432 

 

Derudover kommer der til at være investeringer i forbindelse med PSD2 inden for mobil- og 

produktinnovation og inden for Corporate Services. Nets regner dog ikke med at der i 2017 kommer 

yderligere virksomhedskøb end erhvervelsen af de resterende aktier i EDIGard A/S for et samlet beløb på 

37 mio. Kr., hvilket blev færdiggjort i januar 2017. Ud fra ovenstående betragtning vil jeg vurdere at 

afskrivninger skal stige med en konstant vækst på 6% selvom Nets selv mener at deres investeringer vil 

stige med 8% af omsætningen. 

Skatten 

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat, ændringer i udskudt skat og reguleringer vedrørende tidligere år. 

Skat indregnes i resultatopgørelsen bortset fra i det omfang skatten relaterer sig til poster indregnet i 

anden totalindkomst eller i egenkapitalen. Nets og de danske dattervirksomheder er sambeskattet.  

Den aktuelle danske selskabsskat, som er fordelt mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til deres 

skattepligtige indkomst, indregnes i koncernresultatopgørelserne. Den skattemæssige besparelse som følge 

af skattemæssige underskud godtgøres også forholdsmæssigt. Virksomhederne i Nets indgår i 

acontoskatteordningen.  

På baggrund af tidligere politiske interesser omkring selskabsskatten, vurdere jeg at den fremtidige 

skatteprocent vil ligge på 22%, hvorimod den effektive skatteprocent vil ligge på 20% grundet Nets’ 

virksomhedsopkøb og sambeskatninger med andre danske dattervirksomheder. 

Procent Regnskabsår Budgetår 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Effektiv skatteprocent 52,3% 26,8% 20% 20% 20% 20% 20% 

Selskabsskatteprocent DK 23,5% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 
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Balance 

Nets’ balance kan opdeles i, hvad der skaber cash flow eller er værdiskabende for virksomheden uden at 

skabe cash flow. Materielle aktiver, varebeholdninger samt tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er 

alle poster, der skaber cash flow til virksomheden. Derimod er de værdiskabende poster, der ikke skaber 

cash flow, likvide beholdninger, goodwill, brand, distributionsnetværk, distributionsrettigheder samt andre 

immaterielle aktiver. 

Investering af anlægskapital 

Nets dækker alle aspekter af værdikæden hvilket gør at de har stor fokus på innovation og nye produkter 

som gør at der er stor investering af anlægskapital. Dernæst opkøber de virksomheder i Norden for at være 

de stærkeste på markedet. Nets kalkulere selv med en anlægsinvestering i 2017 på 8% af omsætningen. 

Den store fokus på opkøb samt investering i teknologier, produkter, forskning og udvikling gør at jeg 

vurderer at Nets investering vil stige med en konstant vækst på 6% identisk med stigningen i 

afskrivningerne, hvilket anlægskapitalen også vil gøre. 

DKK mio.  Regnskabsår Budgetår 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Investering 539 668 667 707 749 794 842 

Anlægskapital 18.092 18.384 19.487 20.656 21.896 23.209 24.602 

 

Estimering af arbejdskapital 

Arbejdskapitalen (defineret som varebeholdninger, skatteaktiver, tilgodehavender og driftsgæld set i 

forhold til omsætningen) udgjorde ved udgangen af 2016 DKK 1.033 mio., mod DKK 690 mio. i 2015 

svarende til 10% af omsætningen i 2016 mod 14% i år 2015.  

For at estimere arbejdskapitalen benyttes oplysninger om Nets samt historiske tal fra perioden 2014-2016. 

Som oplyst ovenfor svarede arbejdskapitalen til 10% af omsætningen i år 2016. På baggrund af denne 

oplysning kalkulerer jeg med en konstant procentsats af omsætning på 10%.  

DKK mio.  Regnskabsår Budgetår 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Arbejdskapital 791 -182 775 814 855 872 889 
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Terminalperiode 

For at få et 100% korrekt estimat på kursværdien ville dette have været mest optimalt med en uendelige 

budgetperiode, men da dette ikke er muligt, opstilles der som alternativ en terminalperiode.  

Terminalperioden vil indtræde i år 2022, hvor det forventes, at salgsvækst, overskudsgrad og 

omsætningshastighed rammer steady state-niveau, udviklingen vil herefter følge en konstant vækstfaktor 

på 2%. Arbejdskapitalen vil have en konstant vækstfaktor på 10% af omsætningen, hvorimod investeringen 

af anlægskapital vil have en fastsat procentsats på 2% identisk med salgsvæksten. 

Delkonklusion 

Det blev i ovenstående afsnit konkluderet, at den optimale budgetperiode er 5 år, hvorefter omsætningen 

omkostninger og skatten vil opnå et steady-state og væksten vil forblive konstant. 

De forskellige vækster tager udgangspunkt i egne vurderingen men også Nets forudsætninger, da deres 

betragtninger er vigtige i denne sammenhæng.  

Budgetkontrol 

For at sikre at forudsætningerne i budgettet er realistisk opstillet, er der lavet en sammenligning med de 

historiske nøgletal og nøgletallene kommet frem ud fra budgettet. Tidligere er der vist, at 

virksomheden har haft en afkastningsgrad for året 2016 på 4,4% som er blevet til, gennem en 

overskudsgrad på 11,19% og en omsætningshastighed på 0,39. 

Omsætningshastighedens underliggende drivere: R2015 R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 Terminal 

Anlægskapital 2,647 2,489 2,513 2,537 2,561 2,662 2,766 2,766 

Nettoarbejdskapital 0,116 -0,025 0,100 0,100 0,100 0,199 0,100 0,100 

Nettodriftsaktiver 2,762 2,465 2,613 2,637 2,661 2,861 2,866 2,866 

AOH nettodriftsaktiver 0,362 0,406 0,383 0,379 0,376 0,350 0,349 0,349 

         

Overskudsgradens underliggende drivere i %: R2015 R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 Terminal 

OG Vareforbrug 14,38% 13,04% 12,92% 12,79% 12,67% 12,67% 12,67% 12,67% 

OG Distributionsomkostninger 25,34% 23,95% 23,73% 23,50% 23,28% 23,28% 23,28% 23,28% 

OG Administrationsomkostninger 27,40% 27,54% 26,76% 25,99% 25,25% 25,25% 25,25% 25,25% 

OG Af- og nedskrivninger 13,14% 14,49% 14,63% 14,77% 14,91% 15,49% 16,10% 16,10% 

OG salg (før skat) 19,75% 20,97% 21,98% 22,95% 23,90% 23,31% 22,71% 22,71% 

OG Skat 5,91% -1,52% 4,40% 4,59% 4,78% 4,66% 4,54% 4,54% 

OG fra salg (efter skat) 13,84% 22,49% 17,58% 18,36% 19,12% 18,65% 18,16% 18,16% 

 

 R2015 R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 Terminal 
ROIC 5% 9% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 
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Jeg budgetterer med en afkastningsgrad der ligger en smule højere, end hvad den historisk tidligere har 

ligget på. Da forskellen er relativ lille, mener jeg godt en fremtidig afskrivningsgrad på 6 % i 

terminalperioden kan forsvares. Overskudsgraden ligger også en smule højere end det historisk har været 

tilfældet, mens aktivernes omsætningshastighed ligger på samme niveau som tidligere. 

Nøgletallene vil være højere først i budgettet hvilket skyldes at jeg vurderer at før Nets rammer et steady-

state niveau skal overnormal salgsvækst og overnormal overskud/underskud neutraliseres. Da samtlige 

nøgletal ligger meget tæt på det gennemsnitlige historiske niveau, mener jeg forudsætningerne om et 

realistisk budget er overholdt.  

Værdiansættelse 

Nu kan selve værdiansættelsen påbegyndes med afsæt i ovennævnte budgettering og fastsættelse af den 

optimale kapitalstruktur for Nets. Værdiansættelsen sker med udgangspunkt i DCF-modellen og RIDO-

modellen. Overordnet findes der flere forskellige typer af værdiansættelsesmodeller, henholdsvis de 

direkte modeller og de indirekte modeller. Kun de indirekte modeller, herunder DCF-modellen og RIDO-

modellen vil blive gennemgået i denne opgave. 

Beregning af WACC – vægtede kapitalomkostninger 

WACC kaldes på dansk; gennemsnitlige vejede kapitalomkostninger. WACC udtrykker både långivernes – og 

ejernes samlede afkastkrav ved hjælp af nedenstående formel: 

 

012       = Egenkapitalens andel  

01344  = Gældens andel  

01356	 = Virksomhedens markedsværdi 

�7        = Ejernes afkastningskrav  

�8        = Långivernes afkastkrav  

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 59-60 

Ligningen viser at afkastningskravet for at investere i virksomhedens driftsaktivitet er et vægtet gennemsnit 

af ejernes afkastningskrav, som udgøres af den relative værdi af egenkapitalen, samt långivernes 

afkastkrav, hvor består af den relative værdi af gælden. 
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Ejernes afkastkrav CAPM 

For at estimere ejernes afkastningskrav tages der udgangspunkt i Capital Assets Pricing Model (CAPM). 

CAPM-modellen illustreres således: 

 
Ejernes afkastkrav  

 
Risikofri rente     �7 = �9 + ;<=(�?) − �9B 

=(�?) = Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen          

 
=(	�?) − �9 

= Markedets risikopræmie
 

Systematisk risiko 

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 51 

For at finde ejernes afkastningskrav kan man se, at man ligger den risikofrie rente (re) til betaværdien (ß) 

som bliver ganget med markedets risikopræmie (E(rm)-rf). For at beregne denne skal jeg derfor først 

estimere de tre parametre. 

Risikofrie rente 

For at estimere den risikofrie rente, har jeg taget udgangspunkt i en dansk 10 årig stående statsobligation. 

Det optimale ville være at udregne en risikofri rente for hvert cash flow. Det er dog normal praksis at 

antage en flad rentestruktur, som jeg også gør i denne opgave. Ud fra dette er den risikofrie rente sat til 

1,52% som et aritmetisk gennemsnit af den historiske obligationsrente fra 2010 til 2016.  

Som det kan ses nedenfor er renten taget på årsbasis12: 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gns. 

Rente % 2,89 2,69 1,36 1,74 1,19 0,51 0,27 1,52 

Risikofri rente, 10 årig statsobligation – stående lån, kilde: Statistikbanken 

Risikopræmie 

Risikopræmien er den præmie investorer kræver for at investere i aktier i forhold til en risikofri investering 

med den samme varighed. Det vil sige at risikopræmien er det tillæg investorer kræver i forhold til den 

risikofrie rente (statsobligationer). I praksis kan risikopræmien estimeres på flere forskellige måder, 

                                                           
12 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp 

=er

=fr

=β
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herunder et gennemsnit af investorernes skøn, historiske data, samt beregninger med udgangspunkt i 

eksempelvis residualindkomstmodellen13. 

I denne opgave tages der udgangspunkt i investorernes skøn, hvorfor jeg har fundet frem til risikopræmien 

via estimater fra PwC og Skat. Heraf har jeg fundet frem til en risikopræmie på 4,50%, som er udstedt af 

Skat14, samt 5,6%, som er udstedt af PwC15.  

Da Skats risikopræmie har været uændret siden 90’erne, antager jeg at PwC’s risikopræmie er mere 

anvendelig, da denne virksomhed beskæftiger sig med værdiansættelser på alle niveauer. Risikopræmien er 

dermed estimeret til 5,5%. 

Beta 

Beta er et af de mest betydningsfulde estimater ved bestemmelse af WACC. En markedsportefølje har pr. 

definition en beta på 1, en akties beta er derfor et udtryk for hvor kraftigt den reagerer på begivenheder i 

markedet, dvs. Den systematiske risiko. For en hver aktie gælder reglen, om at en større risiko skal 

belønnes med en større risikopræmie. Beta vurderes ud fra følgende opstilling jf. ”Regnskabsanalyse og 

værdiansættelse af Ole Sørensen side 53”: 

ß = 0   Risikofri investering 

0 < ß < 1  Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

ß = 1   Samme risiko som markedsporteføljen 

ß > 1  Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Aktiens betaværdi kan estimeres ud fra historiske samvariationer, hvor aktiens afkast og afkastet på 

markedet sammenholdes. Da Nets først er kommet på børsen i efteråret 2016, findes er en række 

usikkerheder forbundet med fastsættelse af Beta. For at kunne fastslå betaværdien for Nets har jeg valgt 

MarketWatch vurdering af Nets betaværdi sammenholdt med branchens beta værdi.  

Nets A/S jf. Marketwatch (bilag 14) 0,34 

Branchen jf. Marcketwatch (bilag 14) 0,77 

Den anvendte betaværdi til beregningen i CAPM-modellen er derfor estimeret til 0,65. En betaværdi på 

0,65 indikerer at Nets aktien har en mindre risiko end markedsporteføljen og er mindre volatil end 

markedet. 

                                                           
13 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse Ole Sørensen, side 51 

14 http://www.skat.dk/display.aspx?oId=1813219&vId=208529&cnt=0 

15 Kilde: PWC Advisory - Deals - Valuation & Economics Jens Fredgaard Schiander, 

https://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf 



 
73 

Afkast til egenkapitalen (CAPM udregning) 

Det er nu muligt at beregne ejernes afkastkrav ud fra de estimerede data. Beregning er illustrereret 

nedenfor: 

Risikofrie rente  1,52% 

Risiko præmie  5,50% 

Beta  0,65 

CAPM udregning CD = CE + F<G(CH) − CEB 5,10% 

 

Afkast til fremmedkapitalen 

Kapitalomkostninger er et resultat af långivernes afkastkrav efter skat. Långivernes afkastkrav kan udregnes 

på følgende måde: 

rf = risikofrie rente  

rs = virksomhedsspecifikt risikotillæg  

t = virksomhedsskatteprocent  

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 55 

I afsnittet omkring den risikofrie rente gennemgik jeg den risikofrie rente som jeg estimerede til 1,52%, 

denne sats anvendes også i denne beregning.  

Derudover skal der bruges et virksomhedsspecifikt risikotillæg, som er et tillæg långiverne kræver i tilfælde 

af, at Nets ikke kan betale deres lån tilbage. Dette risikotillæg kan vurderes ud fra virksomhedens kredit 

rating, da det ikke er muligt at fastsætte ud fra regnskabsanalysen 

Jeg har brugt Standard & Poors rating system, der er et anerkendt kreditvurdering agentur, der har 

vurderet Nets til at have en BB16. Denne rating betyder at Nets aktien er mindre sårbar overfor manglende 

betalinger men står til gengæld overfor løbende usikkerhed og eksponering for negative økonomiske 

forhold.  

Nedenfor vises en tabel der viser sammenhængen mellem risikotillæg og kredit rating. Nets er vurderet til 

at have en kredit rating i klasse BB, derfor tillægges der en risiko på 2,55%. 

  

                                                           
16 Bilag 15 
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Kredit rating   AAA  AA  A  BBB  BB  B  

Risikotillæg  0,45  0,54  0,63  1,44  2,55  3,67  

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse for beslutningstager af Thomas Plenborg, side 258 

Virksomhedsskatteprocenten er i år 2016 på 22%, som dermed anvendes til estimering af omkostninger på 

fremmedkapitalen. 

Alle ukendte forhold er nu gennemgået og afkast til fremmedkapitalen for Nets kan kalkuleres. Nedenfor 

ses de beregnede kapitalomkostninger for Nets, og de forskellige faktorer, som indgår i beregningen. 

Risikofrie rente  1,52 

Virksomhedsspecifikt risikotillæg  2,55 

Virksomhedsskatteprocent  22% 

Kapitalomkostninger  (CE + CI)(J − K) 3,17% 

 

Kapitalstruktur 

For at estimere gældsandelen og egenkapitalsandelen har jeg beregnet markedsværdien af begge pr. 31 

december 2016.  

Gældsandel og egenkapitalsandel:   

Mio. kr.      2016 

Markedsværdi af EK pr. 31.december 2016 24.716,57 

Markedsværdi af NFF pr. 31. december 2016 8.395,60 

Total     33.112,17 

Vægt EK     75% 

Vægt NFF     25% 

Ovenstående viser en samlet værdi af virksomheden på 33.112,17 mio. kr., hvilket betyder at Nets har en 

kapitalstruktur der består af 25% gældandel og 75% egenkapitalandel 

WACC beregning 

Ud fra ovenstående estimater har jeg nu fundet frem til kapitalstrukturen, långivernes afkastkrav og ejernes 

afkastkrav, hvorfor disse estimater nu plottes ind i formlen for WACC.  

WACC’en anvendes som diskonteringsfaktor som afspejler det gennemsnitlige forventede afkast, som 

kræves af ejerne og långivere for at investere i virksomheden. Selve processen i beregningen af WACC’en 
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kan ofte være en kompliceret og vanskelig opgave. Specielt da ikke alt er måleligt, er man nødsaget til at 

lave vise antagelser og forudsætninger i beregningerne.  

WACC’en bruges senere i opgaven til at tilbagediskontere residualværdien og det frie cash-flow for at 

beregne værdien af virksomheden. 

Rf 1,52% 

Beta 0,65 

Markedsrisikopræmie 5,50% 

CAPM 5,10% 

    

Afkast på fremmedkapital 3,17% 

Gældsandel 25% 

Egenkapitalsandel 75% 

  
WACC  

  
4,61% 

 

Værdiansættelsesmodeller 

Værdiansættelsen vil tage udgangspunkt i budgetteringen og ud fra denne forsøge at finde en værdi vha. to 

udvalgte værdiansættelsesmodeller: 

• Discounted Cash Flow modellen (DCF-modellen) 
• Residualindkomstmodellen (RIDO-modellen) 

 
Begge modeller er opbygget omkring dividende modellen, som ikke anvendes i denne opgave. Fravælgelsen 

af dividende modellen skyldes, at dividendestrømmen fastlægges af bestyrelsen på grundlag af et større 

kompleks af dividendepolitiske overvejelser, som ikke uddybes her. Disse overvejelser kan føre til, at nogle 

virksomheder undlader at udbetale dividende, selvom indtjeningen er god, mens andre udbetaler større 

beløb, end de tjener.  

For både RIDO- og DCF modellen anvendes den indirekte værdiansættelse, da den alene fokuserer på 

driftsaktiviteten som eneste værdidriver. For Nets vil det derfor alene være evnen til at formidle digitale 

betalinger der skaber værdi for aktionærer og långivere. Den indirekte værdiansættelse fastsætter hele 

virksomhedsværdien (fremmedkapital + egenkapital). Fordringshaverne til virksomhedsværdien er dermed 

såvel ejere som långivere. I terminalperioden er der for begge modeller fastholdt én fordringshaver. 

DCF-modellen 

DCF-modellen bruger virksomhedens cash-flows fra budgetperioden og tilbagediskonterer disse via WACC 

for at finde værdien af virksomheden på nuværende tidspunkt. 
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DCF-modellen beregnes udfra følgende formel: 

 

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 36 

Fordelen ved DCF-modellen er, at den bidrager til at forstå virksomheden bedre. Ulemperne er at 

terminalværdien betyder relativt meget i værdiansættelsen samt at ændringer i de opstillede 

forudsætninger vil påvirke værdien. DCF-modellen bruges som indirekte model og det forudsættes derfor 

at Nets udelukkende skaber værdi via deres primære driftsområde og ikke skaber værdi via eksempelvis 

finansieringsaktivitet. 

RIDO modellen 

RIDO modellen gør brug af forecast af residualoverskud og bogført værdi til beregning af 

virksomhedsværdien.  

 

RIDO-modellen beregnes udfra følgende formel: 

 

  

Kilde: egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen side 36 

Fordele ved Residual indkomstmodellen er at terminalværdien udgør en mindre andel af den samlede 

værdi, end i andre modeller samt modellen bygger på disponible regnskabsdata. Desuden kan RIDO bruges 

på virksomheder, hvor det er svært forudsigeligt at bestemme det frie cash-flow de nærmeste år. Ulempen 

er især at den bygger på regnskabskonventioner og modellen vil ikke opdage hvis ledelsen manipulerer 

med regnskaberne 
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Værdiansættelse af Nets A/S 

Modellerne beskriver dermed værdi som en funktion af bogført værdi og residualoverskud og efterlader 

ikke indtrykket af at være cashflow baseret. De indre sammenhænge mellem resultatopgørelsen og 

balancen indebærer imidlertid, at modellerne er konsistent med DCF-modellen og 

residualindkomstmodellen. Resultat af virksomhedsværdien fra de to modeller bør derfor være ens. 

DCF - modellen               

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Terminal 

Driftsoverskud           1.363         1.495        1.634        1.626        1.616                           1.648  

NDA     18.202      20.262      21.470      22.751      24.081      25.491                        26.001  

DCF             -698            287            354            296           206                           1.138  

                

Diskonteringsfaktor            1,046         1,094        1,145        1,198        1,253       1,311  

NV af DCF              -667            262            310            247           164           868  

                

Nutidsværdi af DCF 1.184             

Terminalværdi                                      44.479  

Nutidsværdi af terminalværdi 30.940             

Virksomhedsværdi 35.124             

Netto finansielle forpligtelser 8.627             

Egenkapitalværdi 26.498 mio. kr.           

                

Værdi pr. aktie (200,41 aktier) 132,22 kr.           

 

RIDO - modellen               

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Terminal 

Driftsoverskud           1.363        1.495    1.634        1.626        1.616       1.648  

NDA     18.202      20.262      21.470      22.751      24.081      25.491     26.001  

RIDO - analyse               524            561            645            578           505           473  

                

Diskonteringsfaktor            1,046         1,094        1,145        1,198        1,253       1,311  

NV af RIDO               501            512            563            482           404           361  

                

Nutidsværdi af RIDO,  2.823             

Terminalværdi             18.478 

Nutidsværdi af terminalværdi 14.100             

Virksomhedsværdi 35.124             

Netto finansielle forpligtelser 8.627             

Egenkapitalværdi 26.498 mio. kr.           

                

Værdi pr. aktie (200,41 mio. aktier) 132,22 kr.           
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De anvendte forudsætninger for beregning af værdiansættelsesmodellerne er: 

• WACC er beregnet på side 71 og udgør 4,61% 

• Den konstante vækstfaktor-g udgør 2% 

Værdiansættelsesmodellerne viser begge en egenkapital på 26.498 og en kurs på DKK 132,22 pr. aktie 

Værdiansættelsesmodeller kurs  DKK: 

DCF-modellen 132,22 

RIDO-modellen 132,22 

    

Børsmarkedskurs pr. 31/12 2016 123,33 

 

Følsomhedsanalyse 

Som den sidste del af værdiansættelsen laves en følsomhedsanalyse, der skal klarlægge hvor følsom den 

beregnede virksomhedsværdi er over for ændringer i nogle af de mest betydningsfulde værdidrivere. 

Følsomhedsanalysen vil forhåbentlig også kunne klarlægge, hvorfor der kan være så stor forskel i værdien 

fra værdiansættelserne og aktiekursen pr. 31. december 2016.  

I lyset af deres planlagte aktietilbagekøbsprogram kan det forventes at hele kapitalstrukturen vil ændre sig, 

da den procentvise struktur mellem gæld og egenkapital vil rykke sig. Dette har indflydelse på strukturen i 

WACC’en og giver således anledning til en beregning på ændringer i WACC’en. Et andet argument for at 

ændre WACC’en kunne være den store usikkerhed der er forbundet ved estimeringen af beta-værdien.  

Jeg har derfor udarbejdet en tabel som viser ændring i WACC’en på baggrund af ændrede betaværdier og 

en tovejstabel hvori ændringen i terminalværdien og WACC’en indgår.  

Ændring i WACC’en forårsaget af ændringen i betaværdierne. 

WACC 

B
ET

A
 

0,25 2,97% 

0,45 3,79% 

0,65 4,61% 

0,85 5,43% 

1,05 6,25% 

Kilde: egen tilvirkning 
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Ændring i pris pr. aktie forårsaget af ændringer i WACC’en og terminalværdien. 

Ændring Ændring i terminalvækst 

1% 2% 3% 4% 5% 

Æ
n

d
ri

n
g 

i 
W

A
C

C
 

2,97% 207,77 464,50 n/a n/a n/a 

3,79% 127,63 222,05 555,49 n/a n/a 

4,61% 84,10 132,22 240,10 701,68 n/a 

5,43% 56,84 85,53 137,84 263,30 972,30 

6,25% 38,22 57,02 87,38 144,73 293,85 
Kilde: egen tilvirkning 

Ikke overraskende viser følsomhedsanalysen af værdiansættelsen af Nets vil være meget følsom overfor 

ændringer i både terminalværdien og beta estimatet. Virksomhedsværdien kan ifølge følsomhedsanalysen 

variere fra 972,30 kr. til 38,22 kr. alt afhængig af hvordan beta estimeres og terminalværdien fastsættes. 

En enkeltaktie kan dog også på kort tid fald eller stige med f.eks. 50%, hvilket også indikerer hvor følsom en 

akties værdi er over for udsving i de finansielle værdidrivere. Værdiansættelsen må derfor heller ikke ses 

som en endegyldig konklusion på hvad virksomhedsværdien for Nets skal være, da meget små udsving i 

værdidriverne kan have stor indflydelse på virksomhedsværdien. Følsomhedsanalysen viser den store 

risiko, der er forbundet med at investerer på baggrund af værdiansættelse, og den forklarer, hvorfor der 

ofte er så stor forskel i aktieanalytikernes værdiestimater. 

Delkonklusion 

I værdiansættelsen tilbagediskonterer man kursen til den 31. december 2016. Som tidligere beskrevet skal 

de indirekte værdiansættelsesmodeller give samme værdi, hvilket de gør, og værdien er entydigt beregnet 

til 132,22 kr. pr. aktie. Jeg har valgt at sammenholde ovenstående udregninger med den officielle aktiekurs 

pr. 30. december 2016 som var på 123,33 kr. pr. aktie. Værdiansættelsens resultat er 8,89 kr. over den 

officielle værdi. 

Årsagen til dette kan skyldes flere forhold, muligvis har markedet undervurderet aktien, eller jeg har 

budgetteret for optimistisk. Dog mener jeg, mine forudsætninger omkring et realistisk budget er overholdt. 

Men som nævnt i indledningen har aktiekursen været utroligt svingende over en relativ kort periode som 

også viser, at markedet har vurderet værdien af virksomheden som værende meget ustadig, og som derfor 

gør den vanskelig at værdisætte på lang sigt.  

Efterfølgende viste følsomhedsanalysen, at når der sker ændringer i de forskellige parametre svinger 

kursen meget. 
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Endelig konklusion 

Formålet med denne opgave har været at udarbejde en værdiansættelse af Nets A/S som munder ud i en 

prisfastsættelse af aktien pr. 31. december 2016. Selv værdiansættelsen er blevet fastlagt med 

udgangspunkt i det fremtidige budget, hvor den strategiske analyse og regnskabsanalysen danner grundlag 

for budgetforudsætningerne 

Historien om Nets er en fortælling, der er værd ar huske. Ikke alene er det virksomheden som ejer 

dankortet men også dem som har udviklet NemId og e-Boks. Nets står stærkt til at kunne udnytte den 

strukturelle vækst i Norden, der er en af de regioner i verden med størst udbredelse af digitale betalinger 

og en af Europas mest attraktive regioner for udbydere af digital betalingsformidling. Dette skyldes den 

hastige teknologiske udbredelse blandt de nordiske forbrugere af ny teknologi, regionens stabile 

økonomier og den brede politiske opbakning til digitalisering. Disse faktorer understøttes af statslige 

politikker, der generelt støtter og tilskynder yderligere digitalisering (e-ID netværk, e-arkivering, m.v.)  

De interne strategiske analyser har bevidst at Nets er en førende udbyder af betalingsløsninger i hele 

Norden. Navnlig er Nets til stede i stort set hvert eneste led af værdikæden for digitale betalinger: levering 

af løsninger til forretninger, indløsning af transaktioner, clearing og processing af transaktioner for 

udstedere. Denne position sikrer Nets en række konkurrencemæssige fordele: det giver en enestående 

evne til at øge udbredelsen af nye betalingsløsninger (særligt kontaktløse produkter) og giver samtidig 

Selskabet mulighed for at fastholde sin stærke position inden for såvel kortbetalinger som konto-til-konto-

betalinger. Således står Nets stærkt rustet til at udnytte fremtidens teknologiske og regulatoriske udvikling. 

Nets har løbende investeret i sikkerhed og stabilitet, skalerbare og fleksible IT-platforme, innovation med 

nye produktlanceringer og en stærk pipeline, og har samtidig nedbragt omkostningerne. Dermed har Nets 

opnået stordriftsfordele på sine platforme. Nets har en stabil og forudsigelig omsætningsprofil med et 

bredt sammensat kundegrundlag kendetegnet ved langvarige kundeforhold. Med sin transformation 

gennem de seneste to år har Nets desuden dokumenteret sin evne til at skabe vækst på tværs af alle tre 

forretningsområder.  

Selskabet vil nyde godt af det løbende skift fra kontant betaling til elektroniske betalinger og fra den 

underliggende vækst i e- og m-handel. Nets har en robust pipeline af nye produkter, som forventes at skabe 

omsætningsvækst i alle tre forretningsområder. Nets vil desuden aktivt søge attraktive supplerende 

virksomhedskøb, der yderligere kan styrke deres position og produktudbud i Norden.  

De eksterne strategiske analyser viser at Nets er sårbare over for politiske og lovgivningsmæssige 

reguleringer. Hertil skal det sige at markedet er yderst attraktivt og at flere nye og store aktører er på vej på 
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markedet. Fælles for disse er at de sælger ydelser indenfor informationsformidling og de har alle kapacitet 

til at udvikle sig på nye markeder. Den nye trussel er kombineret med en øget samfundsdebat om 

fremtidens muligheder indenfor betalingsløsninger samt en mulig udfasning af dankortet bliver en 

udfordring for Nets.  

På baggrund af de reformulerede regnskaber, er der blevet foretaget analyse af Nets rentabilitet. Her er det 

konkluderet at egenkapitalens forrentning påvirkes af den finansielle og driftsmæssige gearing. 

Værdiskabelse i Nets sker gennem den driftsmæssige gearing mens den finansielle gearing skaber negativ 

værdi for egenkapitalens forrentning. I den yderligere dekomponering af ROE kan de konkluderes at 

overskudsgraden har forårsaget den primære værdiskabelse og at omsætningen er den primære 

værdidriver. Dette vil den også være i fremtiden og på den baggrund er budgettet også lagt. 

På baggrund af budgettet har det været muligt at beregne de fremtidige pengestrømme som skal bruges til 

at beregne DCF-modellen og RIDO-modellen, hvor man tilbagediskontere nutidsværdien. De vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger er estimeret til 4,61% og vækstfaktoren er estimeret ud fra 

konkurrencesituationen i branchen og vurdering af omsætningsvæksten til 2%. 

Nets har planlagt et aktietilbagekøbsprogram på 150 mio. kr. som skal afviklet i marts 2017. Dette er 

muligvis et signal til nye investorer om at Nets er en likviditetsskabende virksomhed hvilket på kort sigt har 

en værdiskabende effekt. At de vælger at give pengene tilbage til aktionærerne kan være hæmmende for 

deres fremtidige vækstmuligheder, da de i stedet kunne have brugt den overskydende likviditet til 

vækstfremmende investeringer. Nets har dog valgt at igangsætte aktietilbagekøbsprogram til dækning af 

forpligtelserne i forbindelse med det langsigtede incitamentsprogram. Jeg mener derfor at 

aktietilbagekøbsprogrammet er en korrekt vej for Nets, da der ikke er behov for yderligere udvidelse af 

deres forretningsområde, så længe de holder fokus på de nuværende strategier og i stedet benytter det til 

dækning af deres forpligtelser. 

Målsætningen med opgaven var at kunne besvare den overordnede problemstilling; 

 ”Er børskursen pr. 31. december 2016 for Nets aktien over eller undervurderet eller repræsentere 

markedsværdien den faktiske værdi for Nets”? 

Det er interessant at den officielle aktiekurs pr. 31. december 2016 er lavere end de estimerede værdier. 

Dette kan indikere at aktien er undervurderet, og ud fra ovenstående analyser vil min anbefaling til mulige 

investorer være at købe aktien, da jeg mener at den udtrykker en korrekt værdi for Nets samt at deres 

forretningsstrategi allerede på nuværende tidspunkt sikrer vækst for virksomheden og derfor også i 

fremtiden. 



 82 

Litteraturliste 

Internet - artikler 

http://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/ECE3397518/ekspert-boersnotering-af-nets-er-praeget-af-hysteri-og-
pengejagt/ 
https://apps-infomedia-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/mediearkiv/link?articles=e62f75af 
https://apps-infomedia-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/mediearkiv/ 
http://borsen.dk.esc-web.lib.cbs.dk/nyheder/avisen/artikel/11/163755/artikel.html 
https://apps-infomedia-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/mediearkiv/link?articles=e62398b7 
http://finans.borsen.dk.esc-web.lib.cbs.dk/artikel/1/342148/nets_nemid_paa_vej_i_ud 
http://finans.borsen.dk.esc-web.lib.cbs.dk/artikel/1/341303/nets-kunder_skifter_til_nyt 
https://apps-infomedia-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/mediearkiv/link?articles=e6256142 
http://finans.borsen.dk.esc-web.lib.cbs.dk/artikel/1/342575/nyt_betalingsregime_fra 

 
 
Bøger – Pensum 

Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3.udgave, Gjellerup 

Jens O. Elling, Finansiel rapportering – Teori og regulering, 2. udgave, Gjellerup 

Thomas Plenborg, Regnskabsanalyse for beslutningstagere, 2.oplag 2007, Thomson 

 

Bøger – inspiration  

Torsten Thurén, Videnskabsteori for begyndere, 2. udgave 2008, Rosinante 

Ib Andersen, Den skinbarlige sandhed, 4. udgave 2008, Samfundslitteratur 

 

Hjemmesider 

www.Nets.eu 

www.nationalbanken.dk 

www.statistikbanken.dk 

 

Publikationer 

PWC: Prisfastsættelsen på aktiemarkedet 2016 

Betalingsrådet, Rapport om nye aktører på betalingsmarkedet, august 2016 



 83 

Bilagsindeks 

Bilag 1, Officiel resultatopgørelse 2014-2015 

Bilag 2, Officiel totalopgørelse 2014-2015 

Bilag 3, Officiel balance 2014-2015 

Bilag 4, Officiel egenkapitalopgørelse 2014-2015 

Bilag 5, Officiel resultatopgørelse 2016 

Bilag 6, Officiel totalopgørelse 2016 

Bilag 7, Officiel balance 2016 

Bilag 8, Officiel egenkapitalopgørelse 2016 

Bilag 9, Reformuleret Egenkapital 

Bilag 10, Reformuleret Balance 

Bilag 11, Reformuleret resultatopgørelse 

Bilag 12, Budgettering 

Bilag 13, Betaværdier på branchen 

Bilag 14, Betaværdier på Nets 

Bilag 15, Risikotillæg fra Standard and Poors samt definitioner 

Bilag 16, Beregninger på WACC-komponenter 

 

 

  



 84 

Bilag 1, Officiel resultatopgørelse år 2014-2015 
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Bilag 2, Officiel Totalopgørelse år 2014-2015 
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Bilag 3, Officiel balance år 2014-2015 
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Bilag 4, Officiel egenkapitalopgørelse år 2014-2015 
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Bilag 5, Officiel Resultatopgørelse år 2016 
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Bilag 6, Officiel totalopgørelse år 2016 

 

  



 90 

Bilag 7, Officiel balancen år 2016 
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Bilag 8, Officiel egenkapitalopgørelse år 2016 
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Bilag 9, Reformuleret Egenkapitalopgørelse 

  2014 2015 2016 

Bogført værdi af egenkapitalen primo                 1,00          4.925,00        4.316,00  

      

Transaktion med ejerne     

Udstedelse af aktiekapital        5.020,00                       -                      -   

Minoritetsinteresser fra virksomhedssammenslutning                     -             -623,00                     -   

Kapitalforhøjelse                     -                 25,00        5.971,00  

IPO relaterede udgifter                     -                        -           -170,00  

Aktieudgifter                     -                        -               68,00  

 = Transaktion med ejerne i alt        5.020,00            -598,00        5.869,00  

      

Total indkomst     

 + Årets resultat              67,00                97,00          -601,00  

Valutakursregulering, tilknyttede udenlandske selskaber          -110,00            -117,00              27,00  

Øvrig nettoindkomst indregnet direkte på EK             -53,00                   9,00               -6,00  

Total indkomst i alt uden minoriteter             -96,00               -11,00          -580,00  

      

Ultimo saldo uden minoriteter        4.925,00          4.316,00        9.605,00  
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Bilag 10, Reformuleret Balance 

  2014 2015 2016 

Kerne driftaktiver:                                                        
Immaterielle aktiver 17.891 19.368 18.918 

Materielle aktiver                            278                             263               383  

Udskudt skatteaktiv                              97                             205               376  

Varebeholdninger                              84                               67                 66  

Tilgodehavende salg                            670                             832               801  

Tilgodehavender fra moderselskab                        1.221                                -                    -    

Andre tilgodehavender mv.                        4.055                         3.858           4.671  

Driftslikviditet 95%                        2.055                         2.195           1.776  

Kerne driftaktiver i alt (KDA) 26.351 26.788 26.991 

Ikke-kernedriftsaktiver    
Kapitalandele                            240                             227               231  

Ikke-kernedriftsaktiver i alt (IKDA)                            240                             227               231  

Driftsaktiver i alt (DA)                      26.591                       27.015         27.222  

Driftsforpligtelser:    
Pensionsforpligtelser                              69                               59                 66  

Leverandørgæld                            369                             465           1.532  

Udskudt skat                            920                         1.480               851  

Skyldige selskabsskatter                              28                               20                 59  

Kortindlæsningssteder                        2.450                         2.066           2.622  

Clearingskreditorer                        2.417                         2.417           2.513  

Forudbetalinger for kortholdere                            109                             162                 82  

Andre kortfristede forpligtelser                        1.308                         1.236           1.064  

Driftsforpligtelser i alt (DF)                        7.670                         7.905           8.789  

Netto driftsaktiver i alt (NDA)                      18.921                       19.110         18.433  

Finansielle aktiver    
Andre langfristede finansielle aktiver                               -                                  -                   27  

Finansielle aktiver                               -                           2.428               957  

Likvide beholdninger                            108                             116                 93  

Finansielle aktiver i alt (FA)                            108                         2.544           1.077  

Finansielle forpligtelser    
Likvide beholdninger                               -                                  -                   91  

Udskudte forpl. ved virksomhedssammenslutninger                              21                             163               284  

Langfristede rentebærende gældsforpligtelse                      12.556                       14.597           9.106  

Kortfristede rentebærende gældsforpligtelse                        1.506                         1.913               223  

Finansielle forpligtelser                       14.083                       16.673           9.704  

    

NFF                      13.975                       14.130           8.627  

     

Egenkapital                        4.946                         4.980           9.806  

Kontrol af Egenkapitalen                               -                                  -                    -    
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Bilag 11, Reformuleret Resultatopgørelse 

   År 2014 År 2015 År 2016 

Omsætning            3.267                  6.836               7.385  

Salgsomkostninger              -505                    -983                 -963  

Andre eksterne omkostninger              -858                -1.732             -1.769  

Personale omkostninger              -904                -1.873             -2.034  

Af- og nedskrivninger              -415                    -854             -1.059  

Driftsoverskud fra salg før skat                585                  1.394               1.560  

     
Skat af årets resultat                  46                    -404                   112  

Skattefordel på finansielle poster                 -69                    -188                 -394  

Skatteeffekt på andet driftsoverskud                 -71                    -137                 -136  

Skat på driftsoverskud fra salg                 -94                    -729                 -418  

     

Driftsoverskud fra salg efter skat                491                     665               1.142  

     
Andet driftsoverskud før skat    
Tilbageførsel af nedskrivninger af anlægsaktiver                   -2                      -44                   -11  

Andre driftsindtægter/omkostninger              -286                    -538                 -606  

Skat af andre driftsindtægter/omkostninger                  71                     137                   136  

Andet driftsoverskud før skat i alt              -217                    -445                 -481  

     
Andet driftsoverskud efter skat poster    
Indtægter for associerede virksomheder efter skat                     2                        -3                       4  

FairValue regulering ved Visa Europe aktier                   -                       515                   150  

Nettoindkomst indregnet direkte på EK                 -53                          9                      -6  

Valutakursreserver              -110                    -119                     18  

I alt              -161                     402                   166  

     

Driftsoverskud af andre poster efter skat              -378                      -43                 -315  

     

Driftsoverskud efter skat                113                     622                   827  

     
Netto finansielle omkostninger    
Finansielle indtægter                189                     196                      -    

Finansielle omkostninger              -471                    -997             -1.793  

Netto finansielle omkostninger              -282                    -801             -1.793  

Skatteeffekt                 -69                    -188                 -394  

Nettofinansielle omkostninger efter skat              -213                    -613             -1.399  

Totalindkomst for koncernen              -100                          9                 -572  

Minoritetsinteresser 4 -20 -8 

Totalindkomst for moderselskabets aktionær                 -96                      -11                 -580  
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Bilag 12, Budgettering 
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Bilag 13, Beta oplysninger fra industrien 
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Bilag 14, Beta oplysninger omkring Nets A/S 
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Bilag 15, Risikotillæg S&P Global samt definitioner 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-

details/sectorCode/CORP/entityId/595433 
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Bilag 16, Beregninger af WACC komponenter 

Kapitalstruktur  

 
 

Jf. Euroinvestor.dk   

Aktiekurs pr. 31 december 2016 i DKR.            123,33  

Antal aktier i mio. kr.            200,41  

Markedsværdi      24.716,57  

Jf. Årsrapport 2016  

Gældsforpligtelse pr. 31. december 2016 i mio. kr.         9.704,00  

Samlet værdi       34.420,57  

Gældandel 28% 

Egenkapitalandel 72% 
 

CAP-modellen (fastsæt Re):   

Rf 1,52% 

Beta 0,65 

Risikopræmie  5,50% 

 CAPM  5,10% 

 

WACC:   

Afkast på fremmedkapital 3,17% 

Ejernes afkastkrav 5,10% 

Gældsandel 25,36% 

Egenkapitalsandel 74,64% 

WACC 4,61% 

 

 

 


