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1. Indledning 

Siden etableringen af Nets i 60’erne har selskabet leveret flere innovative og digitale løsninger til 

danskerne, nordmændene og senere hen europæerne. Løsninger som Dankortet, Betalingsservice, e-

Boks og NemID indgår i størstedelen af den danske befolknings hverdag. Alle disse produkter er 

udviklet af Nets. Ligeledes er mange selskaber afhængige af de digitale løsninger fra Nets, 

eksempelvis deres kortterminaler og kortprocessing. Den innovative og raffinerede tilgang har bragt 

Nets i en position, som værende én af de førende aktører inden for elektroniske betalingsløsninger i 

Europa. 

Branchen for digitale finansielle services og kortindløsning er i en rivende udvikling med mange 

nye aktører og tendenser. Dette skyldes blandt andet PSD2 direktivet fra EU. Direktivet har medført 

en ‘disruption’ og skærpet konkurrence i betalingssektoren og banksektoren.  

Nets har i løbet af det seneste årti været genstand for flere transaktioner mellem kapitalfonde samt 

børs- og afnotering. Børsnoteringen er af flere blevet udråbt som en fiasko, hvorimod succesen for 

kapitalfondene er en helt anden. I en periode på 6 år (2014-2020) er værdien af Nets gået fra 17 

mia.DKK. (Rossau, 2014) til 79 mia.DKK (Juel., 2020), hvoraf salget til Nexi værdiansættes til 58 

mia.DKK1. og salget af forretningsenheden Corporate Services, indeholdende betalingsservice mm., 

til MasterCard i 2019 til 21 mia.DKK. 

Nets’ ejerskab har ikke været dansk eller nordisk siden sammenslutningen af bankerne tilbage i 

2014, hvor Nets solgte til de to amerikanske kapitalfonde Advent International og Bain Capital samt 

en minoritets ejerandel til ATP (Rossau, 2014). Det er bemærkelsesværdigt, at det således kun er 

udenlandske kapitalfonde, som har set potentialet i Nets.  

Som følge af den skærpede konkurrence står Nets overfor et større pres end nogensinde for at levere 

innovative løsninger. Dette har Hellman & Friedman muligvis indset, hvorfor en fusion med Nexi 

kan være afgørende for Nets’ videre færd i at bevare deres positions som én af de førende aktører i 

Europa (Nilsson, 2020). Med integreringen af Nets i Nexi forventer de at kunne høste en række 

synergier og bistå i penetreringen af nye markeder med potentiale for digitale betalingsløsninger. 

Med baggrund i ovenstående tages der et dybere indblik i transaktionen og dens værdisætning af 

Nets.  

 
1 Enterprise value 
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2. Problemformulering 

Formålet med denne afhandling er at estimere en fair value af Nets, som netop har indgået aftale om 

fusion med den italienske bank Nexi. Afhandlingen vil tage afsæt i en strategisk- og 

regnskabsanalyse, som vil blive set i forhold til den værdi Nets er blevet opgjort til. Det kan også 

ses som en ‘fairness opinion’2. Følgende problemstilling vil blive besvaret i denne afhandling:  

Kan værdien af Nets i den aftalte handel mellem Nexi og Nets i november 2020 anses som værende 

en fair value? 

Til besvarelsen af problemformuleringen vil der blive inddraget og besvaret følgende 

underspørgsmål: 

1. Hvilke interne samt eksterne forhold vil påvirke Nets’ nuværende og fremtidige position, 

som førende aktør inden for betalingsformidling i Europa? 

2. Hvordan har den historiske performance været i selskabet? Herunder identificering af 

valuedrivers for selskabet, samt forventningen til den fremtidige udvikling af disse. 

3. Afgrænsning 

I afhandlingen er der taget udgangspunkt i regnskaberne fra Nets i perioden 2016-2019, begge 

perioder inklusiv, idet det må antages, at Nexi har haft adgang til disse i deres udarbejdelse af 

værdisætningen af Nets. Den beregnede værdi af Nets vil være en fair value pr. 31.12.2019. 

Regnskabet for 2020 anvendes ikke i afhandlingen, da regnskabet ikke blev offentliggjort før ultimo 

april jf. dialog med Nets’ “Investor Relations” afdeling, hvorfor det er for tæt på deadline for 

aflevering af afhandlingen, til at kunne blive nøje analyseret. 

Den strategiske analyse vil lægge vægt på en praktisk tilgang og anvendelse af modellerne, hvorfor 

den ikke vil omfatte en længere kritisk redegørelse af de enkelte modeller, da det forventes at 

læseren har kendskab til disse. 

 
2 Definition: når et selskab bliver ‘target’ for overtagelse, så skal bestyrelsen lave en redegørelse, som skal beskrive 

over for eksisterende aktionærer om det er en fair pris. 



 

Side 6 af 93 
 

I regnskabsanalysen vil der blive inddraget opstillinger og beregninger af nøgletal, som vurderes 

relevante for værdiansættelsen af Nets. Det forventes at læseren har kendskab til de forskellige 

nøgletal, som vil blive omtalt og anvendt. 

Til besvarelsen af afhandlingen er der kun anvendt offentligt tilgængelig information, da det ikke 

har været muligt at få adgang til interne informationer fra Nets. Dette kan have en effekt på den 

endelige værdisætning af Nets, da Nexis due diligence alt andet lige er mere ajourført med løbende 

regnskaber og interne data. 

Til værdiansættelsen af Nets anvendes DCF og RIDO-modellerne. Dette som følge af, at 

modellerne er bredt anvendt inden for branchen for værdiansættelser af selskaber. Det forudsættes 

at WACC’en er konstant i hele budgetperioden. Tilbagebliksperioden for beregningerne af 

komponenterne som f.eks. den risikofrie rente og beta er sat til 10 år - det vil sige fra 01-01-2010. 

Afhandlingen fokus vil udelukkende være på analyse af Nets og dets fair value. Den vil derfor ikke 

omfatte en gennemgang af Nexi og deres forretningsenheder. Ligeledes vil der ikke blive foretaget 

en dybere analyse af, hvorvidt synergierne, som Nexi forventer at opnå ved fusionen, indtræffer 

eller ikke. 

Afhandlingen vil i minimal grad berøre Nexi og deres position i Europa, hvorfor Nexi ikke 

inddrages i den strategiske analyse. 

Der afgrænses alene til brug af information om peers fra børsen og finansielle databaser. Derfor vil 

afhandlingen der ikke blive udarbejdet en dybere gennemgang af peer groupens nøgletal og 

fremtidige vækstmuligheder. 

4. Empiri, videnskabsteori og metodevalg 

Dette afsnit har til formål at belyse vores tilgang og opbygning af denne afhandling samt vise de 

metodiske overvejelser, som ligger til grund for selve afhandlingen. Udgangspunktet for vores 

tilgang til afhandlingen er post-positivistisk. Der søges en objektiv og logisk løsning af 

problemformuleringen, der skal give et tilnærmet resultat og svar. Dette er i erkendelsen af, at der 

ikke eksisterer et eksakt svar. 

4.1. Kildekritik 

Der anvendes en kildekritisk tilgang til al data, som vil blive anvendt i afhandlingen. Data fra Nets’ 
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årsrapporter vurderes at have en høj grad af reliabilitet, idet de revideres af PwC, hvor de bekræfter 

og indestår for, at det er et retvisende billede. Årsrapporter kan dog ‘sløres’ i den forstand, at data 

kan blive fremhævet til Nets’ fordel og andet data kan blive negligeret. På baggrund af ovenstående 

vurderes det, at graden af manipulation er minimal. Til denne afhandling er der valgt at foretage en 

reformulering af regnskabet og beregne nøgletallene ud fra dette, for at undgå en eventuel sløring af 

selskabets egentlige drift.  

Det sekundære data består hovedsageligt af nyhedsartikler, der vurderes til at have en tilstrækkelig 

reliabilitet til at kunne indgå i afhandlingen, da det er større anerkendte mediehuse, hvor 

misinformation vil have aftryk på deres troværdighed. 

Data fra offentlige instanser, Nationalbanken og større konsulenthuse, vurderes til at have høj 

reliabilitet, da formålet med disse vurderes at være af oplysende karakter snarere end at have en 

skjult agenda. 

4.2. Metoder 

Til udarbejdelsen af værdiansættelsen vil afhandlingen bestå af en strategisk- og regnskabsanalyse, 

som tilsammen skal danne grundlag for den endelige værdiansættelse.  

4.2.1. Strategisk analyse 

Formålet med den strategiske analyse er at få indblik i Nets’ nuværende situation og fremtidige 

muligheder og udfordringer. Konklusionerne og pointerne fra den strategiske analyse vil blive 

inddraget og brugt som argumentation i den senere budgettering af Nets’ fremtidige udvikling. 

Den strategiske analyse består af en intern og ekstern analyse. Den interne analyse vil blive 

udarbejdet med afsæt i Ansoffs vækstmatrice. Den eksterne analyse vil bestå af en PEST og Porter’s 

Five Forces analyse. 

Ansoffs vækstmatrice giver et indblik i, hvilken vækststrategi selskabet praktiserer og hvorledes de 

søger vækst på markederne. Analysen klarlægger selskabets markedsplacering af deres produkter, 

alt efter om der er tale om nuværende eller nye produkter, samt hvorvidt det er i nuværende eller 

nye markeder.  
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PEST-analysen giver indblik i de eksterne forhold, som kan have en indflydelse på Nets’ drift på 

nuværende tidspunkt og fremover. Analysen omfatter forhold som er politiske, miljømæssige, 

sociokulturelle og teknologiske. 

Porter’s Five Forces analysen belyser den konkurrencemæssige situation i det marked Nets befinder 

sig i samt Nets’ konkurrencemæssige kræfter. Analysen gør rede for, hvordan interessenter og 

faktorer som leverandører, kunder, potentielle indtrængere, substituerende produkter og 

konkurrencesituationen i branchen kan påvirke Nets. Derudover tydeliggør analysen aktuelle og 

mulige fremtidige problemstillinger for Nets, som følge af en styrket eller forringet 

forhandlingsstyrke. 

Både den interne og de eksterne analyser må ikke stå alene, da der vil mangle aspekter i den 

strategiske analyse ved kun at udarbejde én af analyserne. Den interne og eksterne analyse vil 

afslutningsvis blive opsamlet i en SWOT-analyse, som skal visualisere konklusionerne i 

rubrikkerne styrker, svagheder, muligheder og trusler. SWOT’en vil agere som en 

opsamling/delkonklusion for den strategiske analyse. 

4.2.2. Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i fremgangsmetoden præsenteret af Ole Sørensen i bogen 

“Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 5 udgave”.  Formålet med 

regnskabsanalysen er at belyse, hvordan den egentlige kernedrift af selskabet har udviklet sig 

(Sørensen O. , 2017). For at finde kernedriften er det nødvendigt at reformulere resultatopgørelsen 

og balancen. Herved opdeles driften og de finansielle aktiviteter. Gennem denne opdeling kan 

rentabiliteten analyseres. Rentabiliteten vil blive illustreret gennem ‘Du-pont pyramiden’.  

På baggrund af udviklingen af de historiske regnskaberne kan resultaterne, sammenholdt med den 

strategiske analyse, være med til at give en kvalificeret budgettering for Nets fremtidig udsigt. 

4.2.3. Budgettering 

I budgetteringen anvendes konklusionerne og resultaterne fra den strategiske og regnskabsmæssige 

analyse. Budgetteringen udarbejdes på baggrund af udvalgte valuedrivers fra regnskabsanalysen. 

Længden for budgetperioden vurderes ud fra vækstudsigten i branchen samt Nets’ 

konkurrencemæssige fordele (Sørensen O. , 2017).  
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4.2.4. Værdiansættelse 

Fremgangsmåden for værdiansættelsen følger i en vis udstrækning Ole Sørensens 

“Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 5 udgave”, men elementer fra 

Petersen, Plenborg og Kinserdals “Financial statement analysis” inddrages, idet Ole Sørensens bog 

ikke er udtømmende. 

Værdiansættelsen udarbejdes med DCF-modellen og kontrolleres med Residualindkomstmodellen 

(RIDO). Formålet med dette er at kontrollere værdisætningen og sikre, at den interne sammenhæng 

i reformuleringen er til stede. Yderligere vil værdiansættelsen blive suppleret med en multipel 

værdiansættelse på baggrund af en peer group. Denne peer group defineres længere nede i 

afhandlingen. Formålet med den multipel værdiansættelse er at få en relativ værdiansættelse i 

forhold til sammenlignelige selskaber i branchen. 

4.2.5. Følsomhedsanalyse og scenarieanalyse 

Idet værdiansættelsesmodellerne bygger på en række implicitte forudsætninger, hvilket kan 

forårsage, at små ændringer får en relativ stor betydning for den endelige værdiansættelse. I 

forlængelse af værdiansættelsen gennemføres følsomhedsanalyser og scenarieanalyser. Resultaterne 

af følsomhedsanalyserne opstilles i matrix, som vil belyse hvor følsom værdiansættelsen af Nets er 

overfor ændringer i forudsætningerne af budgetteringen. Følsomhedsanalysen vil indeholde en 

matrix, hvor to faktorer holdes overfor hinanden, samt én faktor- og flerfaktor-analyse. 

Scenarieanalysen vil indeholde en ‘worst case’ og ‘best case’ og afsluttes med en ‘synergi case’, 

hvor de offentliggjorte synergier indregnes med fuld effekt i budgetteringen. De forskellige analyser 

er med til at vurdere de mulige implikationer, ved at Nets under- eller overrealiserer på en række 

områder. En yderligere defineringen vil fremgå i afsnittene.  

4.2.6. Anvendelse af peer group 

I afhandlingen anvendes en peer group til at beregne en række nøgletal til brug for multipel 

værdiansættelse. Peer groupen dannes af selskaber, som er sammenlignelige i forretningsområde. 

Betalingsindustrien er en relativ kompleks branche, hvor der skal sondres mellem de forskellige 

aktørers færden i betalingsværdikæden. Nets har en unik forretningsmodel, hvorfor det ikke har 

været muligt at udvælge en peer group bestående af identiske selskaber. Der er valgt tre 

sammenlignelige konkurrenter i deres forretningsområder. Peer groupen består af børsnoterede 

selskaber, idet tilgængeligheden af information er markant større. Dette er på trods af andre peers, 

som muligvis er mere identiske i forhold til størrelse, driftsmæssig risiko, vækstforventninger og 



 

Side 10 af 93 
 

geografisk tilstedeværelse, men som ikke er børsnoteret. Det vurderes, at fordelene ved den 

tilgængelige information fra de børsnoterede selskaber, opvejer ulemperne ved at fravælge mere 

præcise peers med langt mindre informationsgrundlag. Peer groupen defineres nedenunder: 

Worldline 

Et fransk selskab, som målt på omsætningen er én af Europas største inden for digitale 

betalingsservices. Worldline opererer globalt og tilbyder en bred vifte af produkter og services til 

forretninger og finansielle institutioner. Worldline har flere brands under sig, som f.eks. Bambora, 

der er kendt i Danmark. De seneste år har de opkøbt flere selskaber, herunder Ingenico i 2018, som 

bl.a. leverer betalingsterminalerne til Nets. 

I deres regnskab opdeles forretningsområder på samme vis som hos Nets (Worldline, 2020). Det 

vurderes, at Worldline er den mest sammenlignelige peer, idet de opererer inden for samme 

forretnings- og geografiske områder. Målt på omsætning er Worldline dobbelt så store (Wordline, 

2020). 

PayPal 

PayPal er en amerikansk e-betalingstjeneste, som tidligere udelukkende formidlede 

betalingsløsninger til e-handel. PayPal er repræsenteret i 200 lande og tilbyder handel i 25 

forskellige valutaer, som gør handel på globalt plan mulig. Købere kan uden at udlevere deres 

betalingsoplysninger til sælger gennemføre handler, og samtidig medfølger køber- og 

sælgerbeskyttelse på handler betalt via PayPal. 

I dag har PayPal opkøbt en række selskaber, som leverer software og hardware til 

betalingsterminaler i markedet for betalinger i fysiske forretninger. F.eks. blev det svenske firma 

iZettle opkøbt i 2018. Deres løsninger ses blandt andet rundt om i Danmark og Sverige. Målt på 

omsætning er PayPal ca. 14 gange større end Nets (PayPal, 2020). 

Global Payment 

Global Payment er et amerikansk selskab, der opererer primært i Nordamerika, Europa og 

Stillehavsregionen. Global Payment tilbyder også en bred vifte af produkter og services til 

forretninger og finansielle institutioner. I deres regnskab opdeles deres forretningsområder på 

samme vis som Nets (Payment, 2020). Generelt tilbyder Global Payments mange af de samme 

ydelser som Nets. Målt på omsætning er Global Payment knap 5 gange større end Nets (Payment, 

2020). 
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Tabel 1 Forretningsområder på Peers 

 

4.2.7. Kritik af værdiansættelsesmodeller  

DCF 

Grundstenen i DCF-modellen er det frie cash flow (FCF). FCF beregnes som driftsoverskuddet 

efter skat minus tilvæksten i nettodriftsaktiver (NDA) (Sørensen O. , 2017). Det frie cash flow 

adskiller sig fra driftsoverskuddet, idet perioderegnskabet indregner værdi før pengestrømmene gør. 

Derfor korrigeres driftsoverskuddet med tilvæksten i NDA, da investorer i højere grad er 

interesseret i brugen af NDA (Sørensen O. , 2017). FCF viser derfor de pengestrømme, som 

genereres fra driften i perioden.   

DCF-modellen er den mest udbredte værdiansættelsesmodel. I finansieringslitteraturen 

argumenteres der for at anvende den, idet cash flows ikke påvirkes af de valgte 

indregningskriterierne eller skift i regnskabsprincipper (Plenborg, Ledelse og erhvervsøkonomi, 

2000). Endog viser det sig, at det er sværere at budgettere cash flows end regnskabsbaseret mål, idet 

cash flows fluktuerer relativt mere. Når den interne sammenhæng og informationsgrundlag er 

identisk, giver DCF og RI-modellen samme resultat. Ved brud på den interne sammenhæng viser 

empirisk forskning, at DCF-modellen giver mindre middelrette estimater end RI-modellen 

(Plenborg, Ledelse og erhvervsøkonomi, 2000).  

DCF-modellen bygger desuden på en implicit forudsætning om, at al overskydende likviditet 

investeres med en nettonutidsværdi lig med nul, hvilket er en streng antagelse. Derudover udgør 

terminalværdien ved DCF-modellen betydeligt mere end RI-modellen (Plenborg, Ledelse og 

erhvervsøkonomi, 2000). 

Residualindkomst-modellen 

Residualindkomstmodellen (RI) forudsætter, at den anvendte regnskabspraksis er konsistent. Ved 

Kilde: Worldline, PayPal og Global Payment årsregnskab 2019 / Egen tilvirkning 
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ændring i anvendt regnskabspraksis kan dette medføre fejlinputs. RI-modellen er en god ‘quick and 

dirty valuation’, som er særlig egnet ved anvendelse af simple inputs i budgetteringen og 

værdiansættelsen. Inputs som egenkapitalforrentning, vækst og ejernes afkastkrav vil være 

tilstrækkeligt til at estimere selskabets værdi. Modsat DCF-modellen lægger RI-modellen vægt på 

årene med overnormal indkomst inden “steady state”. Derudover betragter RI-modellen 

investorerne som fordringshaver af NDA, hvorfor WACC skal ganges med NDA og fratrækkes 

driftsoverskuddet. Som anført foroven, giver RI-modellen mere middelrette skøn ved 

værdiansættelsen i forhold til DCF-modellen (Plenborg, Ledelse og erhvervsøkonomi, 2000). 

5. Nets’ historie og selskabsbeskrivelse 

5.1. Selskabsbeskrivelse 

Nets3 er en dansk-norsk IT-selskab, som opererer i betalingsindustrien. Nets er Skandinaviens 

største formidler af betalingsløsninger til en stor række banker, virksomheder og offentlige sektorer 

(Dinero, 2020). Udover betalingsløsninger står Nets også bag NemID i Danmark og BankID i 

Norge. 

Nets er oprindeligt en sammenslutning af danske og norske banker. Det som i dag kendes som Nets 

startede i 1960’erne, hvor danske banker gik sammen for at udvikle digitale betalingsløsninger til 

danskerne. Dette mundede ud i etableringen af PBS, Pengeinstitutternes Betalings-Systemer A/S, i 

1968 (Danske, 2015). PBS’ rolle var formidling af dankortet og betalingsservice mm., som begge 

har sat sit aftryk i det danske økosystem. I 1983 blev Dankortet introduceret, som er det danske 

nationale debetkort. Få år efter i 1988 bliver VISA/Dankortet en realitet, som er et kombikort af 

dankortet og det internationale VISA kort, som anvendes ved handler i udlandet og internethandel 

(Olsen, 2016). 

I 1972 blev BBS, Bankernes BetalingsSentral A/S, stiftet, som er et samarbejde blandt de norske 

banker. Grundlaget for etablering af BBS var at yde de norske banker tjenester inden for bl.a. 

regningsbetaling og informationsteknologi. BBS var på sin vis den norske udgave af danske PBS og 

havde lignende aktiviteter.  

Årene efter BBS’ grundlæggelse blev Visa Norge etableret i 1977. Visa Norge havde til formål at 

udrulle Visa kortet i Norge. Siden grundlæggelsen har Visa Norge haft større indflydelse på 

 
3 Navnet Nets står for Nordic European Transaction Services 
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anvendelse af internationale kort i Norge. Visa Norge tilføjede i 2003 MasterCard og i 2007 

American Express til sit produktsortiment. Da MasterCard blev tilføjet, ændrede Visa Norge navn 

til Teller. 

BBS og Teller fusionerede i 2007. Som led i fusionen mellem de to selskaber førte det til stiftelsen 

af moderselskabet Nordito, som i dag kendes som Nets.  

Nets blev dannet via en fusion mellem danske PBS og norske Nordito i 2010. Ejerne af Nets bestod 

på daværende tidspunkt af danske og norske banker. Efter fusionen har Nets opkøbt yderligere 

selskaber, som har aktiviteter i samme branche. På denne måde har Nets formået at ekspandere til 

nye lande. 

I 2014 blev Nets solgt. Sammenslutningen af de danske og norske banker solgte Nets for 17 

mia.DKK. De nye ejere af Nets var to amerikanske kapitalfonde; Bain Capital og Advent 

International sammen med danske ATP, der agerede som co-investor.4 Efter kun to år valgte de nye 

ejere at børsnotere Nets på den københavnske fondsbørs. Nets blev i 2016 børsnoteret til en værdi 

af 30 mia.DKK.  

Nets’ tid på børsen var turbulent og præget af faldende aktiekurs. To år efter børsnoteringen blev 

der udstedt et opkøbstilbud/tenderoffer af Evergood 5 i 2018, som den amerikanske kapitalfond 

Hellman & Friedman stod bag. De opkøbte Nets til en værdi af 33 mia.DKK. I forbindelse med 

opkøbet afnoteres Nets af den københavnske fondsbørs (Jasper, 2018). 

Siden overtagelsen har Nets fortsat ekspanderet via nye samarbejdsaftaler, blandt andet AliPay i 

2018, gennemførsel af DotPay/eCard og Przelewy24 opkøbene, som er større aktører på det polske 

online betalingsmarked. Derudover fusionerede Nets med Concardis i 2019, som er et ledende 

selskab for betalingsløsninger i DACH-regionen5 (Nets, Årsrapport 2018, 2019). Udover opkøb og 

fusioner formåede Hellman & Friedman i 2019 at frasælge forretningsenheden Corporate Services, 

som blandt andet indeholder Betalingsservice, til MasterCard til en pris af 21 mia.DKK. (Brahm, 

2020). 

Efter allerede to år foretog Hellman & Friedman deres ‘exit’. I 2020 blev en fusion mellem Nets og 

 
4 ATP fik en ejerandel på 5,5%. Størstedelen af finansieringen var som PIK-finansiering. 
5 Tyskland, Østrig og Schweiz 
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den italienske betalingsgigant Nexi aftalt, til en værdisætning af Nets på 58 mia.DKK (Enterprise 

Value). Det bliver dermed Europas største digitale betalingsformidler (Ritzau, 2020). 

5.2. Forretningsområder 

Frem til år 2019 bestod Nets af tre forretningsområder; Merchant Services, Financial and Network 

Services (FNS) og Corporate Services. I 2019 solgte Nets majoriteten af deres Corporate Services 

division til MasterCard. Corporate Services bestod primært af deres konto-til-konto løsninger, 

clearing systemer, straks overførsel systemer samt elektroniske regningssystemer Betalingsservice 

og AvtaleGiro. I dag består Nets af forretningsområderne Merchant Services og Issuer & eSecurity 

Services (en sammenslutning af det forhenværende FSN og resterne af Corporate Services). 

Størstedelen af omsætningen stammer fra Merchant Services. I 2019 udgjorde Merchant Services 

68% af bruttoomsætningen. Hovedparten af omsætningen i forretningsenhederne stammer fra 

transaktionsbaseret services. 

         Figur 1 Andet af omsætning i forretningsområder                       Figur 2 Omsætning fordel i transaktionstype 

 

Merchant Services dækker over en række betalingsløsninger, som virksomheder kan benytte både 

online eller fysisk. Nets formidler end-to-end betalingsløsning, som giver deres kunder adgang til at 

kunne modtage betalinger fra deres kunder gennem størstedelen af anerkendte kortselskaber. 

Eksempler på kortselskaber er MasterCard, Visa og American Express mm. 

Nedenstående illustration viser værdikæden for en betaling, hvor processen og aktørerne fremgår. 

Nets fremgår flere gange i værdikæden, da de leverer end-to-end løsninger. 

Figur 3 Betalingsværdikæde 

 

 

Kilde: Årsrapport 2019, 2018, 2017  Kilde: Årsrapport 2019, 2018, 2017  

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Betalingsrapport 2020 / egen tilvirkning 
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Nets genererer indtjening via abonnementsordninger til forretningerne samt et transaktionsgebyr pr. 

transaktion. Nets har herefter udgifter til kortudsteder i form af et interbankgebyr og en licensafgift 

til kortselskabet, som Nets har en indløsningsaftale med. Nedenstående figur illustrerer hvordan 

gebyrerne cirkulerer ved kortbetalinger (Forbrugerstyrelsen, 2020).  

                 Figur 4 Gebyrstruktur i betalingsværdikæden 

                

Abonnementsordningerne dækker over leje af betalingsterminaler, løbende opdateringer samt 

support (Nets, Marchant Services, 2020). Da Nets ikke længere er børsnoteret, er 

informationsniveauet omkring antal transaktioner mm. begrænset. I perioden på børsen var disse 

informationer analyseret dybdegående til offentligheden. 

Issuer & eSecurity Services er løsninger henvendt til offentlige institutioner, banker og 

pengeinstitutter, som er kortudstedere. Nets’ ydelser spænder over alt fra processing af kort6 (Nets, 

Service overview, 2020) til avanceret informationssystemer og betalingskortene. Derudover er der 

med årene kommet flere ydelser til. Et godt eksempel er kortmisbrug- og indsigelsesløsninger som 

følge af et stigende antal korttransaktioner. På samme måde som ved Merchant Services er 

forretningsmodellen bygget op om abonnementsordninger samt transaktionsgebyrer. Denne division 

indeholder de kendte nationale sikkerhedsløsninger NemID og BankID (Norge) (Nets, Issuer & 

eSecurity Services, 2020).  

 
6 Dækker over mere end 20 forskellige serviceydelser vedr. korthåndtering 

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Betalingsrapport 2020 
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Figur 5 Nets' forretningsområder 

 

6. Strategisk analyse 

I de efterfølgende afsnit vil der blive udarbejdet en strategisk analyse. Der vil blive redegjort for 

Nets’ nuværende strategi. Dertil vil der blive suppleret med analyser, som omfatter de interne såvel 

som eksterne omgivelser. Analysen er et vigtigt element i værdiansættelsen, da den er med til at 

identificere de faktorer i selskabet eller i omverdenen, som kan påvirke den fremtidige indtjening. 

Konklusionerne fra de interne og eksterne analyser vil i slutningen af afsnittet blive opsamlet i en 

SWOT-analyse. 

6.1. Nuværende Strategi 

I det følgende afsnit redegøres der for Nets’ nuværende strategi, som vil danne grundlag for den 

efterfølgende budgettering af Nets’ fremtidige indtjeningsmuligheder til brug for den endelige 

værdiansættelse af Nets. 

6.1.1. Fortsat fokus på opkøb 

Nets opererer til dels på veletablerede og mættede markeder i Skandinavien, hvor den organiske 

vækst er relativ sporadisk. Derudover har Nets de senere år ekspanderet til andre lande, hvor 

væksten er markant større (Nets, Årsrapport 2019, 2020). Det ses, at markedet er under 

konsolidering, hvor større konkurrenter opkøber/fusionerer med andre selskaber for at være 

konkurrencedygtige og stå stærkere til ekspansionen mod nye markedsområder. F.eks. har 

Worldline opkøbt Ingenico og Bambora. Ligesom Nexi har fusioneret SIA i Italien forinden den 

aftalte fusion med Nets. 

Kilde: Årsrapport 2019 / Egen tilvirkning 
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Nets har gennem senere år haft fokus på løbende opkøb af flere selskaber for netop “to build an 

European payment leader” (Nets, Årsrapport 2019, 2020). På nuværende tidspunkt har Nets udvidet 

sit geografiske markedsområde fra Danmark og Norge, til at befinde sig i mere end 20 europæiske 

lande, herunder Tyskland og hele Baltikum (Nets, Company Presentation, 2020). Nets har en 

ambition om at polstre sig på markeder, hvor der er større vækstpotentiale for digitale 

betalingsløsninger. Dette ses blandt andet med opkøbene i Polen, Balkan- og DACH-regionen 

(Nets, Company Presentation, 2020) (Nets, Pressemeddelelse om Mercury PSI opkøb, 2020). 

Nets har en klar ambition om at være en af Europas førende betalingsformidlere. Dette kommer 

blandt andet til udtryk i den fusion Nets netop har indgået med den italienske betalingsgigant Nexi. 

6.1.2. Fokus på kerneforretningen 

Nets har valgt at centrere deres fokus på kerneforretningen, som kan deles op i to 

forretningsenheder, Merchant Services og Issuer & eSecurity Services (Nets, Årsrapport 2019, 

2020). I 2019 indgår Nets en aftale med MasterCard om et salg af deres forretningsben, Corporate 

Services, som dækker over konto-til-konto betalinger, clearing, realtidsbetalinger samt 

regningsbetaling som Betalingsservice i Danmark og AvtaleGiro i Norge (Kristensen, 2019). Ifølge 

Nets’ CEO Bo Nilsson skyldes frasalget, at der skal større finansielle muskler til at få det fulde 

potentiale udnyttet (Kristensen, 2019). Væksten i de enkelte forretningsområder bevidner, at 

Corporate Services ikke havde samme vækst, som de to andre områder. Samtidig med 

Betalingsservices vaklende monopol, blev dette ligeledes påpeget af flere analytikere dengang Nets 

var på børsen. Nedenstående graf illustrerer væksten i forretningsområder fra 2014 – 2018. Væksten 

i 2019 er ikke medtaget, da Nets omstrukturerer sine forretningsenheder (Hedelund, 2017). 

Tabel 2 Omsætningsvækst fordelt i forretningsområder 

 

6.1.3. Fokus på innovation, stabilitet og sikkerhed  

Med fokus på kerneforretningen og opkøb af virksomheder, beskriver Nets kort og præcist på deres 

hjemmeside, hvad deres ambition er:  

Kilde: Årsrapport 2018 og 2017  



 

Side 18 af 93 
 

“Det er vores ambition at omdanne en kompleks virkelighed til nemme, intuitive og 

kundeorienterede løsninger og derved sikre, at vi forbliver en pålidelig aktør i betalingsindustrien.” 

(Nets, Om Nets Merchant Services, 2020) 

Nets opererer i en branche, hvor den digitale udvikling er hurtig og kontinuerlig. Der kommer 

løbende nye og innovative løsninger, som højner brugeroplevelsen hos slutforbrugeren. Derfor er 

det essentielt for Nets at være med i fronten, hvad angår den digitale udvikling. Nets indgår løbende 

partnerskaber med flere og flere FinTech-selskaber7 for netop at kunne følge med på den digitale 

udvikling og trends. Samarbejdsaftalerne giver gensidig strategisk nytte, idet Nets får adgang til 

innovation. Til gengæld får FinTech-selskaber knowhow og en platform med mange kunder til at 

lave et “proof of concept” (Nets, Become our new Fintech Partner, 2020). 

Nets bryster sig af at have et meget stabilt system med 100% oppetid (Nets, Company Presentation, 

2020). Netop stabiliteten er et essentielt punkt, da Nets leverer kritisk infrastruktur til 

virksomhederne og bankerne. Nets’ og bankernes forretning baseres i høj grad på tillid, hvorfor det 

er kritisk at oppetiden på systemerne er så høj som muligt, da nedetid kan svække tillid og 

omdømme.    

Nets er til daglig i besiddelse af personfølsomme oplysninger. Dette gælder både hos Nets selv, men 

også hos deres leverandører og samarbejdspartnere, hvorfor der er øget fokus på sikkerheden, er i 

fokus gennem hele værdikæden. Et brud på sikkerheden og læk af personfølsomme oplysninger kan 

have store konsekvenser for Nets. 

6.2. Intern analyse 

6.2.1 Ansoffs vækstmatrice 

Nets’ vækststrategi baseres i høj grad på ’intensivering’, idet fokus er på at udbygge deres position 

med eksisterende produkter til eksisterende og nye markeder. Dertil forsøger de at produktudvikle 

samt teste i eksisterende markeder. Nedenstående afsnit vil gennemgå Nets’ vækststrategier gennem 

Ansoffs vækstmatrice (1985). 

6.2.1.1. Markedspenetrering  

Nets er kendt for sine egne produkter som Dankortet, BankAxept, NemID og BankID. Udover at 

tilbyde sine egne produkter, indgår Nets løbende strategiske partnerskaber, som giver Nets’ kunder 

 
7 Definition: En betegnelse for digitale og innovative løsninger inden for finansielle services 
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en unik mulighed for at indgå en end-to-end løsning og tilbyde en bred vifte af løsninger, som kan 

skræddersyes til den enkelte kunde (Nets, Produkter og løsninger, 2020). Ved at indgå en aftale med 

Nets, undgår kunderne at have behovet for at indgå aftaler hos de enkelte leverandører i 

betalingsværdikæden, som Nets samarbejder med. 

6.2.1.2. Markedsudvikling 

Nets har de senere år ekspanderet til nye vækstmarkeder, hvor potentialet for mange af deres 

produkter og services er stort. Senest kan fusionen med Concardis og opkøbet af RatePay nævnes. 

De er repræsenteret i DACH-regionen og bekræfter Nets’ strategi om at intensivere på nye 

markeder med deres eksisterende løsninger. 

Efter afnoteringen i 2018 har selskabet især haft fokus på Merchant Services og eksponering til nye 

markeder i vækstområder samt øget eksponeringen mod e-handel i disse områder (Nets, Company 

Presentation, 2020). De har fra 2018 til 2020 foretaget fire opkøb i Polen og SEE/CEE-området8, 

hvor væksten i procent for internationale betalingskort og e-handel er tocifret (Nets, Company 

Presentation, 2020). Nets har allerede et stærkt og anerkendt betalingssystem, som formentlig 

forventes at kunne udrulles/integreres i de nye opkøb, blot med andre nationale betalingskort.  

Med opkøbet af CCV i Schweiz, som leverer betalingsterminaler, bliver Nets en “full-service” 

udbyder til DACH-regionen, da de i forvejen er repræsenteret med kortindløsning og 

onlinebetaling.   

Slutteligt har Nets udrullet deres online betalingsløsning “easy check-out” ud til størstedelen af 

deres nye vækstmarkeder (Tyskland, Letland, Estland mm.). Platformen er den samme, men 

betalingsmulighederne er differentieret ud fra det enkelte land, således at de mest populære 

løsninger indgår (Nets, Company Presentation, 2020). 

6.2.1.3. Produktudvikling 

Nets opererer i en branche som er under konstant udvikling. Det betyder, at Nets hele tiden skal 

følge med på nye trends og løsninger for at bevare sine konkurrencemæssige fordele. Dette gælder 

både inden for Merchant og Issuer & eSecurity Services. Den digitale udvikling har i særdeleshed 

sat sit præg på dagsordenen inden for betalingsindustrien. Som led i den digitale udvikling har Nets 

løbende videreudviklet og optimeret deres produkter for at kunne være en attraktiv aktør på 

markedet. Nets har blandt andet udviklet et supplement til det traditionelle NemID papkort, kaldet 

 
8 Definition: Central Østeuropa og Sydøsteuropa 
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Nøgleapp, som gør det nemmere for slutbrugerne at anvende NemID i deres dagligdag. Udover at 

udvikle videre på eksisterende produkter, tester Nets også nye betalingsmuligheder. Et af deres 

seneste skud på stammen er de biometriske betalingsstandere på Copenhagen Business School 

(CBS), hvor brugerne via fingeraftryk kan gennemføre en betaling (Nets, Pay with the touch of a 

finger, 2018). 

6.2.1.4. Integration 

Nets har efter afnoteringen og det nye ejerskab haft fokus på vækststrategien integration. I perioden 

2018-2020 har Nets foretaget 10 opkøb (Nets, Company Presentation, 2020). Hovedparten af 

opkøbene er som led i en horisontal integrering på nye markeder. Denne vækststrategi giver 

“hurtige” markedsandele, og der kan høstes stordriftsfordele (Sørensen O. , 2017). Den seneste 

akkvisition af CCV, som leverer betalingsterminaler og kasseapparater til butikker og forretninger i 

Schweiz (Nets, Company Presentation, 2020) viser, som led i deres vækststrategi, at Nets også 

foretager “vertikal baglæns integration”. Med opkøbet af en leverandør forlænger Nets sin 

værdikæde og kan derved opnå større marginer. 

6.2.1.5. Diversifikation 

På trods af at være et veletableret selskab med stor erfaring inden for betalingsindustrien tester Nets 

sine produkter inden for kendte markeder, inden de ekspanderer deres produkter til nye markeder. 

Det har ikke været muligt at se Nets teste nye produkter af på nye markeder forinden. Lanceringen 

af nye produkter har været testet og afprøvet på eksisterende markeder. 

       Figur 6 Ansoffs vækstmatrice 

 
Kilde: Ansoffs vækstmatrice / Egen tilvirkning 
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6.3. Ekstern analyse 

6.3.1. Porter’s Five Forces 

Da Nets er et selskab, som har to forretningsområder med hver sin markedssituation, er der valgt at 

opdele gennemgangen af Porter’s Five Forces til hvert forretningsområde. Det er opdelt i 

henholdsvis Merchant Services og Issuer & eSecurity Services. 

6.3.1.1. Truslen fra potentielle indtrængere 

Truslen fra potentielle indtrængere vil give os et overblik over mulige konkurrenter, der kan true 

Nets’ vækstmuligheder og markedsandele. 

Truslen fra potentielle indtrænger i Merchant Services 

Som følge af PSD2-direktivet er der åbnet op for, at nye udbydere kan byde ind med innovative 

løsninger. Nets tilbyder en alt-i-en løsning til sine kunder (Sørensen E. , Mobile transaction, 2020). 

Det vil sige, at de både leverer en kortterminal og sørger for at kunden kan modtage betalinger fra 

en række af de mest udbredte og anerkendte betalingskort. Dette sker gennem et månedligt 

abonnement for terminalen samt et transaktionsgebyr. På samme måde tilbyder Nets dette til e-

handelsvirksomheder skræddersyet til dem. Derudover har de eneret på Dankort og BankAxept 

indløsninger, hvilket er en konkurrencemæssig fordel i Danmark og Norge, idet disse løsninger 

oftest vil prioriteres af kunderne (forretningerne) grundet de lave transaktionsgebyrer (Malmqvist, 

2021). Begge kort er under pres med faldende andel transaktioner. Fortsættes dette pres, vil disse 

kort være truet på deres markedsandele af større selskaber som VISA og MasterCard og af andre 

Tech-mastodonter, ApplePay og GooglePay, som er godt på vej med deres egne betalingsløsninger 

(Langer, 2020). 

Markedet har ændret sig fra at være domineret af få store betalingsindløsere som Verifone, 

Worldline, Swedbank og Nets til være et marked med flere nye udbydere af betalingsindløsning. I 

dag er der kommet flere udbydere, som har ændret betalingsindløsningen i de fysiske butikker. 

Udbydere som for eksempel iZettle og SumUp leverer i højere grad blot software til butikken, hvor 

butikkerne blot kobler en billig terminal (engangskøb) op med en smartphone eller tablet (Sørensen 

E. , Mobile Transaction , 2018). Disse løsninger er billige grundet ingen månedlige gebyrer og 

tilbyder samtidig smarte integrationer såsom lagerstyring, cloudlagering og adgang til andre 

FinTech services. Det betyder, at der er kommet lavere adgangsbarriere til markedet end tidligere, 

idet det primært er softwaren, som skal sælges - kunderne har selv hardwaren. På trods af at Nets 
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tilbyder alt-i-en løsning og monopol på Dankort og BankAxept, vurderes truslen fra potentielle 

indtrængere som værende høj, da FinTech/software selskaber typisk kan levere særlige løsninger til 

enkelte elementer i betalingskæden. 

Truslen fra potentielle indtrænger i Issuer & eSecurity Services 

Nets leverer en række forskellige ydelser under Issuer & eSecurity Services. Deres kunder er 

primært banker og offentlige myndigheder. Omfanget af ydelser spænder bredt fra processing af 

betalingskort, svindel- og indsigelsesservice, nationale betalingskort, eSecurity (NemID og BankID) 

og andre digitale services. Mange af disse løsninger er baseret på længerevarende kontrakter (Nets, 

Årsrapport 2019, 2020). Eksempelvis vandt Nets udbuddet for MitID - den næste generation af 

NemID - for de næste 10 år (Nets, Nets har vundet udbud af MitID, 2019). Forretningsmodellen i 

Issuer & eSecurity er bygget op om transaktionsgebyrer, volumenrelateret gebyrer og supplerende 

tilkøb af services. Grundet Nets’ tidligere ejere (bankerne) er de en naturlig del af de fleste nordiske 

bankers infrastruktur. Dette har gennem årene betydet en gensidig afhængighed. 

Med indførelsen af PSD2-direktivet vil mulighederne for, at andre udbydere kan komme ind på 

markedet være markant højere. Der stilles dog meget store krav til sikkerheden, funktionaliteten og 

stabiliteten fra bankerne, hvorfor de nye udbydere skal have en vis know-how. Det vurderes, at det 

vil være meget omfattende for bankerne at gå ud og erstatte mange af Nets’ totalløsninger, da de 

servicerer en ret kritisk del af bankernes kunder (privat og erhverv). På baggrund af ovenstående 

vurderes truslen fra potentielle indtrængere som værende lav til middel. 

6.3.1.2. Kundernes forhandlingsstyrke 

I dette afsnit vil der blive set nærmere på den forhandlingsstyrke, der er mellem Nets og deres 

kunder. En svækket forhandlingsstyrke blandt kunderne vil øge marginer for de produkter og 

services Nets tilbyder. 

Kundernes forhandlingsstyrke i Merchant Services 

I dag er mulighederne for forretningerne større end nogensinde, idet flere aktører gør sig gældende 

med nye produkter og services. Ifølge en rapport fra Europa-Kommissionen er Skandinavien det 

område i Europa, hvor digitalisering er allerhøjest, og hvor nye teknologier hurtigst bliver integreret 

i hverdagen (Nationalbank, Danmarks Nationalbank, 2017). De mange nye betalingsløsninger, 

ApplePay, GooglePay, Mobilepay og kontaktløs betaling, giver nye muligheder for slutforbrugeren. 

Det betyder, at forretningerne i stigende grad skal tage bestik af løsningerne. Gamle 

betalingsterminaler uddør og nye og mere avancerede består. Såfremt Nets ikke følger med, vil 
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deres kunder uden de større omkostninger (med undtagelse af bindingsperiode) kunne skifte 

udbyder. 

Derudover er Nets’ Dankort på tilbagetog. Der bliver udstedt færre og færre rene Dankort 

(Forbrugerstyrelsen, 2020). I dag kommer betalingskortene som et ‘kombikort’ med Visa 

funktionen tilknyttet. Dette har ført til sænket forhandlingsstyrke hos Nets’ Merchant Services, idet 

monopolet før har været udslagsgivende for forretningernes valg. På baggrund af ovenstående 

vurderes kundernes forhandlingsstyrke i Merchant Services til at være høj. 

Kundernes forhandlingsstyrke i Issuer & eSecurity Services 

Nets er som eneudbyder af Dankortet og BankAxept mere eller mindre uundværlig for de danske og 

norske banker. Dankortet og BankAxept er de billigste og mest benyttede kort i deres respektive 

lande (Forbrugerstyrelsen, 2020). 

Bankerne har oftest tegnet kontrakter af længere varighed, hvorfor skift til andre udbydere vil 

medføre en “strafbetaling” for at bryde aftalen eller en tvungen gennemførelse af kontrakten. 

Slutteligt er det ressourcetungt at skifte så omfattende infrastruktur. 

På den anden side er Nets’ kunder de største banker i Skandinavien og hvis de var for utilfredse 

med Nets’ priser og produkter, vurderes det, at de med en sammenslutning selv vil kunne udvikle 

lignede systemer, der vil kunne varetage Nets’ nuværende services. Der vurderes dog stadig at være 

en vis form for gensidig afhængighed. 

Samtidig foregår en tendens blandt bankerne med outsourcing, idet områder, som ikke betegnes 

værende kerneforretning, outsources til andre. Områder som IT, kort- og indsigelseshåndteringer er 

en række eksempler. Denne tendens forsøger Nets at udnytte (Skouboe, 2016), hvilket kan give dem 

en forbedret forhandlingsstyrke.  

Udover pengeinstitutter servicerer Nets også myndighederne i de forskellige lande med 

sikkerhedsløsninger af længerevarende kontrakter på baggrund af licitationsrunde. Nets har blandt 

andet tidligere vundet al formidling af den offentlige digitalpost (e-Boks) og NemID. De har for 

nylig genvundet MitID, mens de har tabt retten til at håndtere den offentlige digitale post til 

Netcompany. Nets har været førende i mange år og har nydt godt af myndighedernes tillid. 

På baggrund af ovenstående vurderes kundernes forhandlingsstyrke som middel. 
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6.3.1.3. Truslen fra substituerende produkter 

Nets er konstant udsat for truslen fra substituerende produkter, hvilket hovedsageligt skyldes, at de 

opererer i et marked, som er i konstant udvikling, hvor nye muligheder dukker op løbende som 

følge af PSD2-direktivet. 

Truslen fra substituerende produkter i Merchant Services 

Merchant Services omfatter en bred portefølje af betalingsløsningerne, som blandt andet anvendes i 

butikker, både fysisk og online. Denne forretningsenhed er konstant under pres fra substituerende 

produkter. Med den digitale udvikling er der kommet flere alternative betalingsløsninger, blandt 

andet ApplePay og GooglePay. Begge løsninger er en international trussel, som har vundet indpas i 

de geografiske områder, hvor Nets opererer. Disse nye alternativer konkurrerer direkte med Nets’ 

betalingsløsninger ved handel i fysiske butikker og internethandel. Slutbrugerne kan nemt og uden 

omkostning substituere til en af de nævnte alternative betalingsløsninger, hvilket vil have en direkte 

effekt på Nets’ omsætning.  

Nets’ produkter, Dankortet og BankAxept, er i særdeleshed truet af øvrige korttyper, som VISA, 

MasterCard. Løsningerne, ApplePay og GooglePay, udelukker at man kan gennemføre betalingen 

med dankortdelen eller andre udbydere via deres telefons NFC9. Dette er kritiseret fra flere sider, da 

dette er stærkt konkurrenceforvridende (Houmann, 2019). 

Butikker, som har indgået betalingsterminalaftaler med Nets, har den fordel, at softwaren på deres 

betalingsterminaler tager imod alle kort. Nets har en licensaftale med nærmest alle anerkendte 

kortudbydere (Sørensen E. , Mobile Transaction , 2018). Dette giver butikkerne muligheden for at 

have alt et sted. Derfor skal de ikke indgå aftaler med flere software- og kortudbydere. Dette giver 

Nets en unik fordel i forhold til de substituerende produkter. 

PSD2-direktivet indbyder til yderligere trusler. Virksomhederne kan få indsigt i slutbrugernes 

forbrugsmønstre og via denne information, kan de udvikle alternative løsninger, som vil øge truslen 

fra substituerende produkter.  

På baggrund af det ovenstående afsnit vurderes det, at truslen fra substituerende produkter som 

værende høj. 

 
9 Near-field-communication er den teknologi i telefonen, som gør at telefonen kan overføre/modtage en betaling. 
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Truslen fra substituerende produkter i Issuer & eSecurity Services 

Som beskrevet tidligere omfatter denne forretningsenhed de services, som Nets tilbyder til banker 

og myndigheder. I denne forretningsenhed tilbyder Nets bankerne og de offentlige myndigheder 

services inden for bl.a. svindel, betalingsløsninger, korthåndtering, NemID. Nets har en unik 

position på dette område, da de er veletableret i den danske og norske infrastruktur og har et tæt 

samarbejde med mange banker og offentlige myndigheder. Det vurderes, at der er en gensidig 

afhængighed på mange af de services, som er omfattet denne forretningsenhed. Udskiftning af de 

services Nets tilbyder, kan være besværlig og omkostningstung for de større institutioner. Nets har 

hidtil været leverandør af digital post fra det offentlige via e-Boks. I 2019 tabte Nets budrunden til 

Netcompany, som vil varetage denne opgave fra 2021 (Kragballe, 2019). Tabet af denne aftale kan 

have en stor betydning for Nets omsætning, da kontrakterne er længerevarende. Nets er ikke kun 

leverandør af digital post i det offentlige i Danmark. De har ligeledes kontrakter med lignende 

services i lande som Sverige, Norge, Irland og Grønland (e-Boks, 2021). Nets’ omsætning fra e-

Boks er ikke udspecificeret i de enkelte lande i årsrapporterne. Omsætningen for e-Boks i Danmark 

udgjorde i 2019 ca. 214 mio.DKK (Nets, Årsrapport 2019, 2020). 

På baggrund af ovenstående vurderes truslen fra substituerende produkter som værende middel. 

6.3.1.4. Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Nets er et selskab, som i høj grad står for deres egne produkter. Dette gælder ved både Merchant 

Services og Issuer & eSecurity Services. Nets har dog alligevel en lang række væsentlige 

leverandører, som de anvender til specifikke opgaver. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke i Merchant Services 

En af de betydningsfulde leverandører er Ingenico, som leverer den betalingsterminal, der kan 

bestilles fra Nets hjemmeside (Nets, Nets, 2014). Nets opererer i et marked, hvor der er flere 

udbydere af hardware og software til betalingsterminaler (Sørensen E. , Mobile Transaction, 2020). 

Det vurderes ikke, at Nets er afhængig af Ingenico, da der er flere andre udbydere af 

betalingsterminaler, hvorfor der nemt kan skiftes til en ny leverandør, blandt andet Verifone. 

Ingenico blev i 2018 opkøbt af Nets’ franske konkurrent Worldline. Det kan på sigt betyde, at Nets 

må udskifte Ingenico ud med en anden leverandør, såfremt samarbejdet ikke længere er gunstigt for 

Nets. Nets har med købet af CCV i Schweiz reduceret risikoen for, at det kan komme ubelejligt. Det 

kunne tyde på, at de vil skifte leverandør af betalingsterminaler ud i fremtiden.   
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Med afsæt i ovenstående vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke som værende lav. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke i Issuer & eSecurity Services 

Derudover vil Nets’ leverandører typisk være selskaber, som leverer ydelser til at kunne opretholde 

den daglige drift. Det kunne blandt andet være hardware og software. Nets har tæt samarbejde med 

IBM, som står for levering af hardware og software til den daglige drift (IBM, 2021). Der er et stort 

marked af hardware og software udbyder, og det vurderes, at flere gerne vil have en stor kunde som 

Nets, hvorfor en udskiftning af IBM sagtens ville kunne lade sig gøre. Det vurderes dog at være 

omkostningstungt, og der kan gå tid før en ny hardware og software er fuldt implementeret og 

fungerer helt. Derudover er IBM en pioner inden for en række software og cloud løsninger, som 

Nets anvender i det daglige. 

Nets er et veletableret selskab med mange leverandører. Ud fra Nets’ position vurderes det, at 

leverandørernes forhandlingsstyrke er middel. Nets vil kunne udskifte en leverandør, såfremt 

indgåede aftaler ikke længere er gunstige for Nets. Dog vurderes det, at særligt aftalen med IBM har 

karakter af at være vigtig for at opretholde driften og niveauet af deres services.  

På baggrund af ovenstående vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke som værende lav/middel.  

6.3.1.5. Konkurrencesituationen i branchen 

Nets opererer i et marked, hvor de ikke er alene og der er flere aktører om buddet af kunderne. 

Konkurrencesituationen i Merchant Services 

Nets har gennem de senere år oplevet større konkurrence, da der er kommet flere udbydere til med 

nye forretningsmodeller og andre prisstrukturer. Særligt markedet i Skandinavien er præget af 

mindre organisk vækst og i højere grad kamp om markedsandele (Nets, Company Presentation, 

2020). Derfor har Nets foretaget flere opkøb af betalingsindløsere i flere regioner i Europa, hvor 

markedet er i en markant tidligere fase. Et godt eksempel er fusionen med Concardis, der har stor 

tilstedeværelse i DACH-regionen. Derudover har Nets indledt et “opkøbstogt” i Polen og andre 

østeuropæiske lande. Nets vurderer, at “betalingskort penetrationen” i disse lande kun er 31% og 

28%, hvor den i Skandinavien er 68% (Nets, Company Presentation, 2020). Ydermere vurderer 

Nets, at væksten i udstedelse af internationale betalingskort samt generel online handel er større i de 

regioner (Nets, Company Presentation, 2020).  
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På samme måde er de andre større aktører Worldline, Worldpay, PayPal og Verifone begyndt at 

opkøbe virksomheder. Af seneste større handler kan Bambora i 2017 og Ingenico i 2020 til 

Worldline og PayPals køb af iZettle i 2018 nævnes. Markedet kan i bred forstand betegnes som 

værende under en konsolidering, hvor flere af de større aktører køber de eksisterende selskaber i 

markedet. Tillige fusionerer Nexi med både Nets og SIA inden for en kort periode. 

Udover den øgede konkurrence blandt eksisterende aktører på markedet, ses der også spirende 

FinTech selskaberne, som byder ind med flere innovative løsninger. Blandet andet er svenske 

Klarna på vej ind i Danmark og andre nordisk lande med fuldt tryk (Zigler, 2021). Deres 

betalingsindløsning differentierer sig ved at slutbrugeren kan vælge en afbetalingsløsning til sine 

transaktioner over en vis periode.  

Denne udvikling forventes at intensiveres i fremtiden, hvorfor konkurrencesituationen vurderes til 

at være høj i Merchant Services. 

Konkurrencesituationen i Issuer & eSecurity Services 

De største banker i Skandinavien er kunder hos Nets (Nets, Company Presentation, 2020). 

Kontrakterne med bankerne er typisk længerevarende. En af Nets’ store fordele er, at de har en bred 

portefølje af produkter, og på denne måde kan de levere end-to-end løsninger modsat deres 

konkurrenter, som typisk leverer dele af løsninger, og dermed mangler en end-to-end løsning. Dette 

vil medføre, at kunderne/bankerne skal lave flere aftaler med forskellige udbydere og sikre 

interoperabilitet. Med Nets kan de indgå en aftale, hvor de kan have det hele et sted og dermed 

potentielt opnå stordriftsfordele. Ved at indgå en end-to-end aftale med Nets, vil kunderne lettere 

kunne skræddersy den optimale løsning for netop deres virksomhed. Dette vil også gøre 

brugeroplevelsen nemmere, da systemerne hos Nets antages at tale sammen. Et eksempel på dette er 

ved systemfejl, hvor man blot skal kontakte Nets for at få udbedret fejlen.  

Modsat er der en større risiko, hvis kunderne indgår aftaler med enkelte udbyderes delløsninger. 

Her kan der være risiko for, at systemerne ikke taler sammen, hvilket kan medføre fatale fejl om 

meget personlige og fortrolige oplysninger. Disse fejl kan betyde store omdømmemæssige 

konsekvenser, idet bankerne i høj grad lever af sine kunders tillid.  

Nets er en veletableret aktør på betalingsmarkedet. Dette bringer dem i en tillidsfuld position, hvor 

sikkerheden og compliance er i topkvalitet (Nets, Company Presentation, 2020). 



 

Side 28 af 93 
 

Kort opsummering af Porter’s Five Forces 

Nedenstående figur er en opsummering af Nets’ konkurrencemæssige forhold på markedet. 

 

6.3.2. PEST 

6.3.2.1. Politiske forhold 

Nets opererer i en branche med kritisk infrastruktur, hvorfor der er omfattende lovgivning og 

regulering på området. Dette gælder både nationalt i de lande, hvor Nets har tilstedeværelse, men 

også bredt via direktiver og forordninger fra EU. Det vurderes, at særligt nedenstående love og 

reguleringer har en stærk påvirkning på Nets’ forretningsmodel. 

PSD2-direktivet  

Direktivet betyder i korte træk, at bankerne skal åbne for informationerne omkring kundernes konti 

mm. til andre virksomheder, såfremt kunden har givet samtykke. Direktivet har til hensigt at øge 

innovationen for digitale betalingstjenester og øge konkurrencen til gavn for forbrugeren i EU 

(European-Commision, 2021). Disse oplysninger har tidligere været utilgængelige for andre 

selskaber. Derudover stilles der skærpet krav til rapportering om sikkerheden på information og 

interoperabilitet.  

Som følge af kravene til den øgede sikkerhed, SCA10, vil slutforbrugerne støde på en ny 

foranstaltning ved onlinebetalinger. Foranstaltningen hedder 3D-secure og har til formål at mindske 

 
10 Strong Customer Authentication 

Kilde: Egen tilvirkning 
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svindlen ved onlinehandel (Nets, Bliv klar til SCA, 2021). Foranstaltningen fungerer ved at kræve 

en bekræftelse af identitet inden gennemførelsen af ordren. Dette kan eksempelvis ske ved 

benyttelse af NemID eller andre bekræftelsesmetoder. 

Databeskyttelsesforordningen - GDPR  

Forordningen omfatter beskyttelse af personoplysninger, hvordan disse behandles og opbevares. 

Forordningen erstatter det tidligere databeskyttelsesdirektiv fra 1995. Som følge af den stigende 

brug af lagring af data, er bevågenheden for beskyttelsen af data også steget. Selskaberne i EU 

bliver stillet større krav og brud på kravene kan medføre bøder på op til 4% af omsætningen 

(Europa-Kommisionen, 2021). 

Hvidvaskloven  

Idet Nets opererer med betalingsformidling og leverer en række andre finansielle services, er de 

forpligtet til at sikre, at de overholder hvidvaskloven og hvidvaskdirektivet. Loven er løbende 

strammet, som følge af historier om større finansielle selskabers svigt på området. Kravene til 

overholdelse af loven omfatter blandt andet registrering og identifikation af kunderne samt løbende 

overvågning af transaktioner (Finanstilsynet, 2020). 

Forordning om interbankgebyr ved betalingstransaktioner 

Der sættes et loft over det gebyr betalingstjenesteudbydere må kræve for en transaktion. Loftet 

fastsættes til maksimalt at må udgøre 0,2% af transaktionens værdi ved debetkort og 0,3% for 

kreditkort. Nets betaler kortudstederne (bankerne) dette beløb. Loftet over interbankgebyrer skulle 

gerne fremme konkurrencen, idet kortudstederne ikke vil promovere kort med høje 

interbankgebyrer.  

Derudover indføres der krav om, at der skal være en valgmulighed for, at betalere skal kunne vælge 

mellem, hvilket betalingsmærke de ønsker at benytte ved brug af kombikort, eksempelvis 

Visa/Dankort. Forordningen skal ses som en yderligere forbrugerbeskyttelse. 

Ovenstående politiske og lovgivningsmæssige forhold påvirker i høj grad Nets og deres ageren, idet 

det rammer centrale dele af deres kerneforretning. Derudover faciliterer Nets en række vigtige 

sikkerhedsløsninger for de offentlige myndigheder og banker i Danmark og Norge med henholdsvis 

NemID og BankID. Dette stiller naturligt en lang række krav, som skal imødekommes. Såfremt der 

opstår sikkerhedsbrister, vil det unægteligt påvirke deres omdømme. Nets’ forretning er vigtig og en 

kritisk infrastruktur for samfundet. Deres løsninger skal virke, da de, som formidler af betaling, har 
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tillid fra parterne. I takt med at omfanget af digitale transaktioner stiger, må det forventes, at der 

bliver stillet større og mere krævende krav fra politisk side. Stigende regulering vil medføre øgede 

omkostninger for Nets og kan svække deres konkurrenceevne. På den anden side vil et markant øget 

reguleringsniveau og krav give høje adgangsbarriere til branchen. 

Andre politiske områder som kan påvirke Nets’ fremtidige indtjening er f.eks. skattepolitikken i de 

lande, hvor de opererer. En sænkelse af selskabsskatten vil medføre større bundlinje, som vil kunne 

investeres i forretningen. Ydermere vil der være en række afledte effekter af lavere selskabsskat. 

Nets’ kunder vil ligeledes have flere penge til at kunne investere i nye og forbedret løsninger 

gennem Nets.  

Slutteligt kan det nævnes, at pengepolitikken medvirker i et mindre omfang til Nets’ forretning. En 

ekspansiv pengepolitik vil alt andet lige medføre et øget privatforbrug samt forhøjet investeringslyst 

blandt virksomhederne, som i højere grad vil smitte af på Nets. Det modsatte vil gøre sig gældende 

ved førelse af en kontraktiv pengepolitik (Nationalbanken, 2021). 

6.3.2.2. Økonomiske forhold 

Økonomisk vækst 

Nets’ forretning baseres i høj grad på gebyrer pr. transaktion for deres services. Sammenholdes 

antallet af transaktioner via Dankort med BNP-væksten i Danmark, ses det af figur 7, at antallet af 

transaktioner med Dankort er stødt stigende. Denne stigning trodser faldet i BNP i 2009. Dette 

indikerer, at væksten i brug af digitale betalingsmidler- og services er stærkere end væksten i BNP. 

Den samme tendens gør sig også gældende i Norge, hvor Nets har en førende position med 

BankAxept (Bank, 2019), som er pendanten til Dankortet. Figur 7 kan tolkes som, at forretningen er 

modstandsdygtig mod konjunkturudsving. 
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           Figur 7 Antal dankort transaktioner ift. BNP-vækst 

 

 

Valutakursudvikling 

Da Nets opererer på tværs af lande med forskellige valutaer er de udsat for valutakursudsving. Det 

ses af figur 8, at deres største markeder er Danmark og Norge. Derfor er udviklingen i valutakursen 

for DKK/NOK særlig relevant for Nets. Danmark har en fastkurspolitik overfor Euroen 

(Nationalbank, Danmarks fastkurspolitik, 2021), hvorfor denne del af forretningen er mindre følsom 

overfor ændringer. Nets oplyser, at de forsøger at afdække valutarisikoen løbende på 

pengestrømmene og på virksomhedsobligationerne.  

Figur 8 Omsætning fordelt på geografisk område                     Figur 9 DKK/NOK kursudvikling 

 

Af figur 9 fremgår det, at den norske krone igennem en periode fra 2012 til 2021 er svækket med 

30% i forhold til den danske krone. Nets vurderer, at en stigning i NOK med 10% vil medføre en 

Kilde: Danmarks statistik / Egen tilvirkning 

Kilde: Årsrapport 2019 / Egen tilvirkning Kilde: Norges Banken/ Egen tilvirkning 



 

Side 32 af 93 
 

stigning i omsætningen med 152,2 mio.DKK og en EBITDA påvirkning på 76,8 mio.DKK (Nets, 

Årsrapport 2019, 2020). Den norske krone er historisk lav, hvilket kan betyde, at Nets står overfor 

et markant løft i indtjeningen, såfremt den norske krone løfter sig til tidligere niveauer (Ritzau, 

2020).  

Renteudvikling 

Nets er eksponeret for renterisiko på flere niveauer. Deres lån, driftskreditter og kontantindestående 

er genstand for renterisiko. Fælles for deres lån og kreditter er, at renten består af en IBOR-rente11 

og tillæg. Fælles for IBOR-renten er, at de er variable (Nordea, 2021). Stigende renter vil af den 

årsag medføre stigende omkostninger.  

OECD forudser, at de lange renter vil være stagnerende i Europa de næste år (OECD, 2021). I Nets’ 

regnskab for 2019 fremgår det, at en rentestigning på 100bp kun vil påvirke deres lån i EUR og 

NOK, samt deres driftskreditter. Rentestigningen vil påvirke bundlinjen med 54,5 mio.DKK (Nets, 

Årsrapport 2019, 2020). 

Beskæftigelse 

En høj beskæftigelse har en positiv effekt på privatforbruget. I Danmark vurderer Det Økonomiske 

Råd, at en forøgelse af beskæftigelsen med 10.000 personer i den offentlige sektor, vil medføre et 

øget privatforbrug på 0,25% det første år og 1,31% efter 10 år (Det Økonomiske Råd, 2021). Dette 

privatforbrug vil alt andet lige kanaliseres gennem én af Nets’ mange betalingsløsninger, hvilket vil 

medføre en øget omsætning. Ifølge OECD har beskæftigelsen i Europa været stigende de sidste 10 

år. De forudser, at beskæftigelsen vil stige til niveauet før Corona inden udgang af fjerde kvartal 

2021 (OECD, 2021). 

6.3.2.3. Sociokulturelle forhold 

Nets opererer i et marked, hvor den sociokulturelle udvikling kan have stor effekt på driften. 

Grunden til dette er, at Nets er i et konstant foranderligt marked. Slutforbrugernes forbrugsvaner har 

ændret sig markant over årerne. Betaling af varer er gået fra primært at være gennemført som 

kontante betalinger til nu at være gennemført med betalingskort, overførsler og mobilbetaling. Der 

opstår konstant nye innovative løsninger med fokus på at forsimple og forbedre brugen af digitale 

 
11 Definition: IBOR-rente er en interbank rente som kan aflæses i verdens største byer. Det er referencerente, som viser 

hvad bankerne vil kræve for at låne ud til andre banker. 
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betalinger. Derfor er det vigtigt, at Nets kan forudsige fremtidige nye trends i sine 

forretningsenheder. 

Betalingsvaner - Digital betaling 

Måden en betaling bliver gennemført på, har ændret sig gennem årene. En udvikling som har været 

til Nets’ fordel. Forbrugerne har været vant til at gøre brug af kontanter som deres primære 

betalingsmiddel. Det er ikke det mønster, der ses i dag. Der ses i stigende omfang, at det primære 

betalingsmiddel er betalingskortet (Forbrugerstyrelsen, 2020). Kortet bliver anvendt både i fysiske 

butikker og nethandel. Antallet af korttransaktioner har været stødt stigende siden kortet først blev 

introduceret til forbrugerne. Statistik fra ECB12 viser, at antallet af korttransaktioner i Europa er fra 

årene 2000 til 2018 steget fra ca. 7 mia. til ca. 47 mia. om året til. En vækst på 671%. Grafen 

nedenfor viser udviklingen i mængden af kortbetalinger, der nærmest kan karakteriseres som 

eksponentiel (European Central Bank, 2020). En vækst i korttransaktioner vil alt andet lige betyde 

en øget omsætning for Nets. 

           Figur 10 Udvikling i antal af transaktioner for betalingsmetode i Europa 

 

Samtidig med den positive vækst i anvendelse af betalingskort, er der kommet flere alternative 

digitale løsninger til, hvordan kortet kan anvendes. I begyndelsen skulle kortet anvendes og pinkode 

skulle indtastes. I 2014 kom kontaktløs betaling til Danmark (Jensen, 2018). Den seneste tilføjelse 

af nye betalingsmetoder er via forbrugernes mobile enhed. Det ses blandt slutforbrugerne, at de 

 
12 European Central Bank 

Kilde: European Central Bank 
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accepterer teknologien, hvorfor anvendelsen af de nye løsninger vokser hvert år 

(Forbrugerstyrelsen, 2020). 

Som følge af de nye digitale løsninger og for at kunne tilpasse sig de nye muligheder og 

sikkerhedskrav, har Nets’ kunder været tvunget til at udskifte betalingsterminalerne i de fysiske 

butikker. Samtidig har de nye løsninger været med til at skubbe yderligere til udviklingen mod 

anvendelsen af betalingskort, da hastighed og bekvemmelighed er markant forbedret. 

Handelsvaner 

Forbrugernes handelsvaner ændres løbende med den digitale udvikling. Forbrugerne har været vant 

til at handle i fysiske butikker med deres kontanter, hvorimod der i dag ses en stor fremgang i 

handel på internettet og i butikker med et betalingskort (Eurostat, 2021). For at kunne gennemføre 

betalinger på internettet, kræver det, at forbrugerne anvender Nets’ løsninger.  Med de seneste 

ændringer i Danmark skal NemID også anvendes (Thorning, 2020). Dette vil have en positiv effekt 

på Nets’ omsætning, da størstedelen af omsætningen stammer fra transaktionsbaseret gebyrer. 

Grafen viser, hvor mange procent af de angivne aldersgrupper har gennemført en handel på 

internettet. 

  Figur 11 Udviklingen i internethandel fordelt på aldersgrupper 

 

Nedlukning af kontant betjening i banker 

Udover forandringen i hvordan kunderne anvender kort, har flere banker lukket ned for 

kassebetjening. Dette sker som led i, at forbrugernes brug af kontanter har ændret sig markant, og 

Kilde: E-commerce statistics for individuals, Eurostat 
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der anvendes færre kontanter end før (Søltoft, 2020).  

På denne måde har bankerne formået at skubbe håndteringen af kontanter og kunder med behov for 

hjælp hertil ud til automaterne, samtidig med at det agerer som en katalysator for anvendelse af 

digitale løsninger. Besværliggørelsen af kontanthåndtering for de mindre virksomheder medfører, at 

forretningerne i stigende omfang selv promoverer løsninger til betalingskortet eller konto-til-konto 

løsninger, Mobilepay, for at undgå at skulle håndtere kontanterne og de gebyrer, som det medfører. 

Dette danner implicit et større behov for ibrugtagning af kort hos forbrugerne for at kunne håndtere 

deres hverdagsforbrug. Dette kan bidrage positivt til Nets på flere områder; 1) slutbrugerne 

anvender sit kort til betaling i butikker fremfor kontanter, hvilket vil medføre øget omsætning. 2) 

Butikker, som ikke har mulighed for kortbetaling, vil være nødsaget til at få etableret en 

terminalaftale med Nets, som også vil medføre øget omsætning. 

Uddannelse, indkomst og forbrug 

En anden faktor, som også kan have indflydelse, er slutbrugernes uddannelses- og lønniveau. 

Statistikker viser, at flere borgere i de 28 EU-lande gennemfører en videregående uddannelse 

(Eurostat, 2021). Med en videregående uddannelse på CV’et følger typisk også højere lønninger, og 

med højere lønninger giver det alt andet lige forbrugeren flere likvider mellem hænderne, som kan 

konverteres til forbrug. Statistik viser, at jo højere den disponible indkomst er hos borgerne, desto 

større er deres forbrug. Dette vil have en positiv effekt for Nets. Grafen nedenunder viser den 

gennemsnitlige løn og forbrug i Danmark i perioden 2009 - 2019. Der kan aflæses en relativ positiv 

korrelation. 

        Figur 12 Udvikling i løn og forbrug 

 Kilde: Danmarks statistik / Egen tilvirkning 
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6.3.2.4. Teknologiske forhold 

Betalingsindustriens teknologiske løsninger er i en rivende udvikling. I et miljø hvor alt er digitalt, 

udvikles nye muligheder og løsninger i et rask tempo. Nytænkning, innovation, hastighed og 

enkelthed er nogle af nøgleordene, hvis man skal kunne overleve i Nets’ branche. 

Nye betalingsformer 

Det er ikke mange år siden at kortet skulle stryges igennem en terminal eller chippen skulle 

anvendes. Det var de eneste alternativer til kontant betaling. I dag findes der flere alternative 

metoder til at gennemføre en betaling. Kontaktløs betaling via kort, kontaktløs betaling via 

smartphone og senest via smartwatch.  

Som følge af de nye digitale løsninger har Nets’ kunder været tvunget til at udskifte 

betalingsterminalerne i de fysiske butikker for at kunne tilpasse sig de nye muligheder og 

sikkerhedskrav. Samtidig er de nye løsninger med til at skubbe yderligere til udviklingen mod 

anvendelsen af betalingskort, da hastighed og bekvemmelighed er markant forbedret (Jensen, 2018). 

Derudover testes også løsninger, hvor betalingen foretages på baggrund af biometri eksempelvis 

ved brug af fingeraftryk eller ansigtet (Andersen, 2018). 

Samfundsansvar - en adgang 

Nets står bag NemID og BankID, som er fælles log-in på offentlige og private 

selvbetjeningsløsninger i de skandinaviske lande. NemID og BankID har til formål at give adgang 

med blot ét login til alle de selvbetjeningsløsninger, de bruger. Dette har gjort det nemmere at ordne 

blandt andet bankforretninger og skatteopgørelser i hjemmet eller på farten på en sikker måde. Ved 

introduktionen af NemID skulle danskerne logge ind ved anvendelse af 2-trins login. En selvvalgt 

personlig kode og en seks-cifret kode på et papkort. Selvom papkortet stadig findes den dag i dag, 

har Nets, som led i den digitale udvikling udviklet et digitalt alternativ til papkortet. NemID 

Nøgleapp er et alternativ, som skal gøre det enklere og hurtigere at logge ind med NemID ved 

anvendelse af smartphone (NemID, 2021).  

Nets har bidraget med etableringen af e-Boks i samarbejde med PostNord, der i dag er danskernes 

førende digitale sikre forsendelsesmetode. E-Boks er i dag valgt som leverandør af offentlig post i 

Danmark (inkl. Grønland), Norge, Sverige og Irland (e-Boks, 2021). Nets tabte dog udbuddet i 

Danmark til Netcompany, hvilket effektueres fra slut 2021. Den nye kontrakt med Netcompany er 

gældende i fem år med mulighed forlængelse i yderligere tre år. Kontrakten har en værdi af 202 
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mio. DKK (Digitaliseringsstyrrelsen, 2019). 

Det vil helt klart bidrage positivt til Nets, såfremt de kan lande flere aftaler som disse, hvor de er 

leverandører for offentlig post i flere lande. Omvendt vil tab i udbud, som for eksempel i Danmark, 

reducere omsætningen. 

Digital udvikling 

Som afsnittet startede, er nøgleordene nytænkning, innovation, hastighed og enkelthed. Disse 

faktorer spiller en afgørende rolle, og det er enormt vigtigt for Nets hele tiden at have fingeren på 

pulsen, hvad angår den digitale udvikling. Nets indgår løbende i strategiske partnerskaber med 

FinTech selskaber og foretager samtidig løbende opkøb af andre selskaber, som kan bidrage til 

ekspansion både geografisk, men også på den digitale front. Dette kan bidrage til, at Nets fastholder 

sin markedsposition som én af de ledende aktører på markedet. 

Blockchain 

Én af de nyere metoder inden for betaling er blockchain. Blockchain kan i sin simpleste form 

forstås som flere bokse, der er kædet sammen. Hver boks indeholder en information, som har 

relation til de øvrige bokse i kæden. Disse kæder er bygget på avanceret kryptografi (Heinemeier, 

2018). Blockchain kan være en trussel, men samtidig også en mulighed for Nets. Blockchain kan 

erstatte tredjeparter/mellemmænd, som Nets er, i betalingskæden. Omvendt kan Nets forsøge at 

integrere metoden bag blockchain i sin betalingskæde, da blockchain er yderst sikker grundet den 

avancerede kryptering.  

Blockchain sættes typisk i bås med kryptovaluta, hvilket ikke er helt korrekt, da kryptovaluta alene 

benytter blockchainteknologien til betalingsnetværket. Blockchain har til formål at gøre det 

nemmere for afsender og modtager at gennemføre en betaling, uden at der skal en 

tredjepart/mellemmand indover. Da al information i hver transaktion opbevares i “bokse”, vil 

blockchain ligeledes mindske muligheden for hvidvaskning. Dette kræver selvfølgelig fuld 

implementering og forståelse for teknologien (Gavran, 2019). 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at de teknologiske forhold i allerhøjeste grad vil have en 

betydelig indvirkning på Nets’ fremtidige muligheder og eksistens på markedet. Såfremt de ikke 

formår at følge med den teknologiske udvikling, kan der opstå stor risiko for, at de bliver overhalet 

indenom af andre aktører og dermed blive overflødiggjort. Det vurderes, at Nets er et selskab, som 

konstant har fingeren på pulsen og som søger ny trends og muligheder, for at gøre sig gældende. 
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6.4. Opsamling 

6.4.1. SWOT 

Nedenstående SWOT har til formål at opsummere pointerne fra ovenstående strategiske analyse. 

SWOT 

S 

- Førende aktør i Skandinavien 

- Udbyder end-to-end løsninger i begge forretningsområder 

- Monopol på indløsning af Dankort og BankAxept 

- Stærkt omdømme 

- Monopol/lange kontrakter på NemID og BankID i Skandinavien 

- Bred palet af produkter 

- Fra salg af Corporate Services styrker fokus på vækst divisionerne Merchant Services og 

Issuer & eSecurity 

- Indgår strategiske samarbejdsaftaler med FinTech selskaber om fremtidens løsninger 

- Dybt forankret i Skandinavisk infrastruktur 

W 

- Dankort og BankAxept er under pres fra internationale kreditkort udbydere 

- Stor eksponering mod DKK/NOK 

- Har ikke demonstreret høj organisk vækst i en årrække 

O 

- Øge tilstedeværelsen i vækstmarkederne som DACH-regionen og CEE/SEE 

- Merchant Services er som område i kraftig vækst 

- Få større markedsandele i Sverige, da Nets har markant mindre andel set i forhold til 

resten af Skandinavien 

- Udnytte outsourcing trenden blandt bankerne f.eks. håndtering af indsigelser og 

svindelsager mm. 

- Samarbejdsmuligheder med FinTech selskaber 

- Fortsætte den horisontale integration 

- E-handlen er kraftigt stigende - og har fået yderligere fremgang, som følge af COVID-19 

- Innovative løsninger via Blockchain, kunstig intelligens og biometri  

- Udnytte det strukturelle skift i betalingsform fra kontanter til elektroniske betalinger 

T 

- Øget konkurrence som følge af PSD2 

- Yderligere påføring af regulering fra EU 

- Kontrakter med bank og myndigheder skal genforhandles/udbydes inden for en 

overskuelig årrække. Senest tabte Nets udbud om offentlig post i Danmark til Netcompany  

- Stigende forhandlingsstyrke blandt kunder og leverandører.  

- Nye substituerende produkter/løsninger 

- Risiko for mislykket ekspansion i vækstmarkeder, hvilket kan blive et dyrt 

- Hård konkurrence om markedsandele 

- Markedet er under konsolidering 
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7. Regnskabsanalyse 

Dette afsnit har til formål at dissekere Nets’ regnskab, således at deres sande kernedrift analyseres. 

Herfra sorteres alle de finansielle aktiviteter og anden indtægter/omkostninger fra, som ikke kan 

henføres til driften. Analysen tager udgangspunkt i årsrapporterne fra 2016 - 2019. Som tidligere 

beskrevet, har det ikke været muligt at inddrage årsrapporten for 2020. 

I 2019 ændrede Nets regnskabspraksis. De skiftede blandt andet valuta i deres regnskab. Fra 2016 

til 2018 er regnskabet aflagt i DKK, og i 2019 gik de over til EURO. Ved nærmere sammenligning 

af tallene for 2018 regnskabet, som er angivet i DKK i 2018 årsrapporten og i EURO i 2019 

årsrapporten, er der ikke overensstemmelse. Umiddelbart kan det konstateres, at der ikke er anvendt 

en gennemgående valutakurs ved valutaomregning af regnskabet. Derfor er det besluttet at omregne 

2019 regnskabet til DKK ved at anvende den kurs, som er aftalt i fastkursaftalen overfor Euroen på 

7,46038 DKK/EUR (Nationalbanken, 2021). 

Derudover ses det af regnskaberne, at der bliver tilføjet og fjernet nogle poster i de forskellige 

årsrapporter. I 2019 indføres posten “Result from discontinuing operations” i resultatopgørelsen, og 

i balancen indføres posterne “Assets held-to-sale” og “Liabilities held-to-sale”. Alle tre poster kan 

henføres til salget af Corporate Services til MasterCard. Andre nævneværdige ændringer er 

tilføjelsen af “Receivables from Group enterprises” og “Liabilities to Group enterprises” i balancen. 

Disse kan henføres til overtagelsen af Hellman & Friedman. 

7.1. Reformuleret resultatopgørelse 

Nedenunder beskrives de dele af reformuleringen, som har brug for en særlig argumentation for, 

hvorfor de netop er klassificeret, som de er. Resultatopgørelsen er opdelt efter kernedrift, anden 

indkomst/omkostninger og netto finansielle indtægter/omkostninger. Det er særlig interessant at 

beregne NOPAT13, da det tal giver et “renset” billede af Nets’ fra driften, efter der er korrigeret for 

skatten. 

 

 
13 NOPAT = Net operating profit after tax. Kan oversættes til driftsmæssige resultat efter skat 
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        Tabel 3 Reformulering af resultatopgørelse 

 
Kilde: Nets årsrapport 2019, 2018 og 2017 / Egen tilvirkning 
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7.1.1. Kernedrift 

External expenses 

Denne post dækker over omkostninger til deres rettigheder i Norge, implementeringen af IFRS 1614, 

konsulentbistand til IT og omkostninger til udvikling af partnerdrevet projekter. Alle 

omkostningerne har alle karakter af at kunne henføres til driften. 

Amortisation of business combination intangibles, customer agreements & impairment losses 

Denne post består af afskrivninger på de immaterielle aktiver. De immaterielle aktiver består 

primært af Goodwill, kundeaftaler, software og igangværende udviklingsprojekter (Nets, Årsrapport 

2018, 2019). Alle nedskrivninger kan henføres driften. 

Effective tax rates 

Dette er en post, som laves til at finde selskabets effektive skattesats i det pågældende regnskabsår. 

Posten findes ved at tage skatten af årets resultat og dividere det med resultatet før skat. Denne post 

er essentiel i reformuleringen, da den bruges til at beregne fradraget i skatten på omkostningerne til 

at finde NOPAT (Sørensen O. , 2017). Fradragsværdien er anført som “corrections”. 

Den effektive skattesats har i perioden fra 2016-2019 ændret sig markant. Årsagen til de store 

forskelle år for år skyldes permanente differencer i forbindelse med afholdes af M&A og finansielle 

omkostninger (Nets, Årsrapport 2017, 2018) (Nets, Årsrapport 2019, 2020). 

7.1.2. Anden indkomst/omkostninger og netto finansielle indtægter/omkostninger 

Special items 

Denne post dækker over de omkostninger, som blandt andet er forbundet med de løbende 

akkvisitioner samt omstrukturering af disse. Derudover har udgifterne til børsnotering og afnotering 

været afholdt under denne post. I reformuleringen er posterne “Special items” og “Special items – 

costs related to takeover offer and de-listing” sammenlagt. Udgifterne til “Special items”, kan jf. 

Nets’ regnskab ikke henføres til den primære drift (Nets, Årsrapport 2019, 2020). 

Result from associates after tax 

Transaktionerne hertil dækker over indkomsten fra e-Boks. Nets har et partnerskab med PostNord 

 
14 IFSR 16 er en lovændring i regnskabspraksis 
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om e-Boks, hvorfor værdien udgør Nets’ andel (Nets, Årsrapport 2019, 2020). Indtægterne herfra 

vurderes ikke som en del af kernedriften pga. størrelsen af indtægterne fra årenes løb.  

Fair value adjustment of Visa shares/Fair value adjustment on liabilities to Visa Shares 

Disse poster dækker over ændringerne i værdien af Visa Inc. præferenceaktier, som Nets besidder 

(Nets, Årsrapport 2019, 2020). Dette betragtes ikke som en del af kernedriften, men som en anden 

indtægt.  

Financial income and expenses 

Dækker over de finansielle indtægter og udgifter, som Nets har til renter, leasingforpligtelser, 

valutakursgevinst/tab samt omkostninger i forbindelse med refinansiering af deres lån efter Hellman 

& Friedman overtog (Nets, Årsrapport 2019, 2020). 

Dirty surplus 

Dette begreb dækker over de tab og gevinster, der går uden om resultatopgørelsen (Sørensen O. , 

2017). I Nets’ regnskaber dækker det primært over valutakursgevinster/tab i deres udenlandske 

enheder. Derudover indgår gevinster/tab på afledte instrumenter til sikring af cash flow. Disse 

poster betragtes som finansielle (Sørensen O. , 2017).  

Result from discontinuing operations 

Dækker over de poster, der kan henføres til indtægterne fra Corporate Services, som Nets har solgt 

til MasterCard15. Grundet Nets’ salg af forretningsenheden, har transaktionerne relateret hertil fået 

særskilt plads i regnskabet. Posten er angivet som et nettoresultat (Nets, Årsrapport 2019, 2020). 

7.2. Reformuleret balance 

En reformulering af balancen giver mulighed for at opdele Nets’ driftsaktiver fra 

finansieringsaktiverne. På denne måde øges fokus på driftsaktiviteten, som er den primære 

værdiskabende aktivitet.  

Først klassificeres balancen efter om aktivet er et driftsaktiv/finansielt aktiv og 

driftsforpligtelse/finansiel forpligtelse. Herefter adskilles drifts-og finansieringsaktiviteten. 

Driftsaktiverne fratrukket driftsforpligtelserne giver nettodriftsaktiverne (NDA), som også kaldes 

den investerede kapital. Nedenunder angives de poster, som kræver en særlig bemærkning. 

 
15 Salget var på daværende tidspunkt ikke godkendt af konkurrencemyndigheder i Europa-Kommissionen. 
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         Tabel 4 Reformulering af balance 
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Cash and cash equivalent 

Der er afsat 1% af omsætningen som et driftsaktiv, idet det antages at udgøre den fornødne 

likviditet til den daglige drift (Sørensen O. , 2017). Det vurderes, at 1% er tilstrækkelig, da Nets 

ikke har en høj pengestrømsvolatilitet. Hvis dette havde været tilfældet, ville denne procentsats 

skulle være højere for at være tilstrækkelig.  

De resterende likvider kategoriseres som et finansielt aktiv. 

Clearing-related assets and liabilities 

Begge poster dækker aktiver og forpligtelser i forbindelse med at Nets “cleare” en korttransaktion 

eller transaktion via deres netværk. Et eksempel er slutforbrugeren, som benytter sit kort i en Nets 

terminal, hvor Nets debiterer beløbet fra kortet med det samme. Nets sender dog først pengene 

videre til forretningerne senere, hvorfor der opstår en forpligtelse. Disse poster betragtes som et 

driftsaktiv/forpligtigelse, da de opstår som følge af driften.   

Kilde: Nets årsrapport 2019, 2018 og 2017 / Egen tilvirkning 
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Assets/Liabilities held-to-sale 

Disse poster er først etableret i 2019, da de dækker over forretningsområdet Corporate Services, 

som er blevet solgt til MasterCard i 2019. Aktiverne dækker primært goodwill og kundeaftaler for 

Corporate Services. Forpligtelserne dækker primært over skat og anden gæld. Disse poster betragtes 

begge som et driftsaktiv/-forpligtigelse, da denne forretningsenhed på daværende tidspunkt stadig 

var en del af kernedriften.   

Derivative financial instruments 

Det kan diskuteres om posten bør defineres som et driftsaktiv eller et finansielt aktiv. I Nets’ 

årsrapport anvendes derivater til at afdække cash flow’et. Derfor er det vurderet, at derivater 

placeres under finansielle aktiver, da det betragtes som Dirty Surplus. Det betragtes ikke som 

værende en del af Nets’ kernedrift. 

7.3. Egenkapitalopgørelse 

Ud egenkapitalopgørelsen kan det ses, at Nets’ egenkapital stiger hvert år siden 2016. Det er særligt 

bemærkelsesværdigt, at egenkapitalen stiger fra 2016 til 2017, idet årets resultat er -572 mio.DKK. 

Årsagen til stigningen skyldes, at der bliver indskudt 5.500 mio.DKK i Nets i 2016, som følge af 

deres børsnotering (Chor, 2016). I egenkapitalopgørelsen kan transaktioner med ejerne også 

observeres. I Nets’ tilfælde er det en opgørelse uden nævneværdige ændringer. (se bilag 1 for 

egenkapitalopgørelse) 

7.4. Trendanalyse 

Formålet med dette afsnit er at anvende trendanalysen til at få en dybere forståelse for udviklingen i 

de enkelte regnskabsposter ud fra et basisår. Analysen strækker sig fra 2016 - 2019, hvor 2016 er 

basisåret. Der er et par regnskabsposter, som er tilføjet senere end 2016, hvorfor disse ikke kan 

beregnes ud fra samme basisår. De beregnes ud fra det år, hvor posten påføres.  

7.4.1. Resultatopgørelsen 

Det ses af trendanalysen (Se bilag 2), at EBITDA vokser forholdsmæssigt mere end omsætningen, 

hvilket sker som følge af en effektivisering af omkostningerne relateret til driften. Særligt 

omkostningerne til ansatte er faldet. Dette tyder på, at Nets er i gang med at effektivisere driften.  

2019 er, som nævnt i de forrige afsnit, usædvanlig, idet man flytter indtægter og udgifter fra 

Corporate Services ned under anden indkomst. EBIT er også stigende i perioden som følge af 

stigende EBITDA og stagnerende udvikling i afskrivninger og amortiseringer. Den positive 
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udvikling i EBITDA og EBIT forplanter sig i udviklingen af NOPAT, som ligeledes er stigende.  

Udenfor kernedriften kan det aflæses, at Nets’ netto finansielle omkostninger falder kraftigt i 

perioden til indeks 29, hvorimod ‘special items’ er meget varierende. Årets resultat i 2016 var 

stærkt negativt, men blev vendt i 2017 til et stort overskud, som derefter falder mod 2019. 

7.4.2. Balancen 

I balancen bemærkes straks faldet i goodwill i 2019. Dette skyldes omrokeringen af Corporate 

Services, hvor goodwill hertil, er henført til posten “Assets held-to-sale”. Det samme gør sig 

gældende for de andre immaterielle aktiver. Generelt stiger de samlede driftsmæssige aktiver ikke 

nær så meget, som de driftsmæssige forpligtelser. Stigningen i de driftsmæssige forpligtelser 

skyldes i høj grad forpligtelserne “Group Enterprises”. Disse poster indføres umiddelbart efter 

overtagelse af Hellman og Friedman, og posterne relateres til akkvisitionsfinansiering (LBO16) fra 

moderselskabet (Nets, Årsrapport 2019, 2020). Forøgelsen af de driftsmæssige forpligtelser betyder, 

at Nets nedbringer deres netto driftsaktiver.  

Samtidig nedbringes de finansielle forpligtelser. Overtagelsen i 2018 betød, at al den eksisterende 

gæld blev refinansieret. Dette har medført et kraftigt fald i deres samlede lån. Andre 

bemærkelsesværdige trends er Nets’ leasingforpligtelser, hvor både de kort- og langt løbende stiger 

voldsomt i 2019. I årsrapporten fremgår det, at det skyldes indgåelse af en række nye leasingaftaler 

om software og hardware (Nets, Årsrapport 2019, 2020). De finansielle aktiver falder tilsvarende og 

det er primært drevet af nedbringelse af likvider og andre finansielle aktiver.  

Slutteligt viser egenkapitalen en svag stigning i perioden fra 2016-2019. Den er primært drevet af 

en stigning i minoritetsinteresser og akkumulering af årets resultat. 

7.5. Common-size analyse 

Formålet med dette afsnit er at anvende common-size analysen (se bilag 3) til at se nærmere på 

udviklingen af regnskabsposterne i resultatopgørelsen i forhold til omsætningen og balancen i 

forhold til netto driftsaktiver/investeret kapital. Regnskabsposterne er angivet, som en procentvis 

andel i forhold til omsætningen og netto driftsaktiver. På denne måde kan det belyses, hvordan 

posterne har udviklet sig forholdsmæssigt i regnskabsperioden. 

 
16 LBO = Leverage Buy out. Kan oversættes til en akkvisition som primært er finansieret gennem fremmedkapital. 
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7.5.1. Resultatopgørelsen 

I tråd med trendanalysen er regnskabsåret 2019 påvirket af udtrækningen af Corporate Services. 

Omkostningernes andel stiger qua faldet i omsætningen. Omrokeringen af omsætningen fra 

Corporate Services kommer til udtryk i væksten af denne post fra 2018 til 2019. Dette bekræfter 

konklusionen fra trendanalysen. 

Når der ses bort fra 2019 bemærkes det, at omkostningerne udgør en lavere procentuel andel af 

omsætningen. Dette understøtter trendanalysens hypotese om den løbende effektivisering af driften. 

Nets amortiseringer og afskrivninger udgør i 2019 en større andel af omsætningen, da de nedskriver 

mere på kundeaftaler og software. Special items stiger markant i 2018 som følge af afnoteringen fra 

børsen. 

7.5.2. Balancen 

På trods af flere opkøb falder Goodwill i 2019, da Corporate Services andel bliver placeret under 

“Assets held-to-sale”. 

I forbindelse med afnoteringen i 2018 stiger Nets’ forpligtelser overfor moderselskabet, som 

bidrager til, at de samlede driftsforpligtelser udgør en forholdsmæssig stor procentuel andel af netto 

driftsaktiverne i 2018 og 2019. 

I 2017 falder andelen af Visa Inc. markant, som skyldes at Visa Inc. opkøber Visa Europa, hvor 

Nets havde en ejerandel. Transaktionen udgøres primært kontanter og en mindre andel i 

præferenceaktier (Nets, Årsrapport 2017, 2018). 

Nets’ likvide beholdning udgør en mindre andel over tid. Der er ingen begrundelse for hvorfor 

faldet er så voldsomt, men noget kunne tyde på, at de interne midler er brugt på driften eller nye 

investeringer, hvilket er i tråd med hakkeordensteorien17. 

Nets’ gældsandel tager et fald i 2018, hvilket hænger sammen med deres gæld refinansieres i 

forbindelse med afnoteringen, og der etableres forpligtelser til moderselskabet, hvilket bidrager til 

at de samlede finansielle forpligtelser ligeledes udgør en mindre andel. 

Slutteligt bemærkes det, at Nets’ egenkapital er relativ stabil gennem analyseperioden. 

 
17 En teori der forklarer selskabers prioritering af kapital. 1) Interne midler. 2) Fremmedkapital. 3) Aktieudstedelse 
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7.6. Rentabilitetsanalyse  

I dette afsnit gennemgås de vigtigste faktorer og nøgletal bag Nets’ historiske performance. 

Rentabilitetsanalysen er udarbejdet via en udvidet ‘Du Pont-model’. Tallene i ‘Du Pont-modellen’ 

er baseret på primo tal. Nøgletallene dekomponeres herefter, for at få en dybere forståelse af 

komponenterne, der er værdiskabende. 

7.6.1. Dekomponering af ROE 

‘Du Pont-modellen’ beskrives ofte som en pyramide, hvor der arbejdes fra toppen og videre ud i 

fundamentet. Toppen af pyramiden er ROE18. Udviklingen i ROE afhænger af udviklingen i 

ROIC19, idet det er afkastet på driftsaktiverne. Derudover afhænger udviklingen i ROE også af 

finansieringsaktiviteter og den finansielle gearing. Dekomponeringen af ROE vil medføre en 

forståelse for, hvordan de underliggende faktorer påvirker afkastet på egenkapitalen. Nedenstående 

tabel illustrerer udviklingen i ROE og faktorerne hertil. Formlen for udregning af ROE er også 

angivet. 

                           Tabel 5 Dekomponering af ROE 

 

ROE = ROIC + (FGEAR × (ROIC − r)) 

Det ses at udviklingen af ROE er faldende. Dette skyldes udviklingen i r20, da ROIC er stigende og 

FGEAR21 er positiv. FGEAR er faldende som følge af lavere netto finansielle forpligtelser. ‘Spread’ 

er et residual af ROIC og r.   

Årsagen til den eksplosive udvikling i “r” i 2019, skal findes i den ekstreme effektive skattesats, 

 
18 Definition: Return on Equity. Kan oversættes til afkastet på egenkapitalen. 
19 Definition: Return on invested capital. Kan oversættes til afkastet på den investerede kapital. 
20 Definition: Benævnes den gennemsnitlige lånerente i procent. Findes ved at dividere Netto Finansielle omkostninger 

med Netto finansielle forpligtelser. 
21 Definition: finansiel gearing. Findes ved at dividere netto finansielle forpligtelser med egenkapitalen 

Kilde: Nets årsrapport 2019, 2018 og 2017 / Egen tilvirkning 
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som tidligere beskrevet er meget afvigende. Den effektive skattesats bruges til at korrigere for 

skatten i reformuleringen og udregningen af de netto finansielle omkostninger. Herved bliver 

billedet af ROE mudret, idet ROIC faktisk er fordoblet og alt andet lige bør give en højere ROE.  

Udover ovenstående komponenter kan ROE også påvirkes gennem ejernes nettotransaktioner med 

selskabet. Selskabet kan løbende udbetale dividende og foretage aktietilbagekøb. Disse 

transaktioner vil nedbringe egenkapitalen, som ved samme eller højere driftsoverskud derved opnår 

en højere forrentning. 

7.6.2. Dekomponering af ROIC  

ROIC er udtryk for selskabets evne til at skabe driftsoverskud med netto driftsaktiverne (Sørensen 

O. , 2017). ROIC kan udledes ved følgende formel: OG x AOH22. For at værdiskabelsen kan fremgå 

tydeligere, kan resultatet herefter opdeles i to; drift og anden indkomst.    

Nedenstående tabel viser den samlede ROIC for Nets samt en opdeling af den primære drift (Salg) 

og anden totalindkomst (Anden). 

                           Tabel 6 Dekomponering af ROIC 

 

Fra 2017 til 2018 kan det ses at ROIC falder, hvilket primært skyldes faldet i driftsoverskuddet i 

2018. Overskuddet reduceres pga. den faldende omsætning og øgede omkostninger relateret til 

‘special items’.  

Det bemærkes ligeledes at ROIC fra Salg falder, hvilket skyldes faldet i NOPAT på ca. 20% fra 

2017 til 2018. Samtidig kan det aflæses, at ROIC for ’Anden indkomst’ stiger, hvilket skyldes at 

underskuddet fra Anden er mindre i 2018 i forhold til 2017. Det mindre underskud kommer af 

Corporate Services, hvor indtægten er klassificeret som anden totalindkomst i 2018 og 2019. 

 
22 Overskudsgrad x aktivernes omsætningshastighed 

Kilde: Nets årsrapport 2019, 2018 og 2017 / Egen tilvirkning 

 



 

Side 50 af 93 
 

Fra 2018 til 2019 ses der en større vækst i ROIC. Flere faktorer påvirker væksten af ROIC i 2019. 

En af de primære årsager er den effektive skatteprocent, som også er nævnt under dekomponeringen 

af ROE. Den ekstreme effektive skatteprocent medfører en stor korrektion af de finansielle 

omkostninger og anden totalindkomst. Korrektionen i posterne medfører en vækst i 

driftsoverskuddet på ca. 54%. Samtidig falder omsætningen ca. 18%, hvilket leder til tæt på en 

fordobling af overskudsgraden. De nævnte faktorer medvirker til en fordobling i ROIC fra 2018 til 

2019. 

7.6.3. Kapitalstyringen  

Tidligere har der været en gennemgang af netto driftsaktiverne, som afspejler det beløb 

investorer/ejerne har investeret i Nets (Sørensen O. , 2017). I tabel 7 og 8 opdeles netto 

driftsaktiverne i anlægskapital og arbejdskapital for at analysere ledelsens aktivstyring. 

Anlægskapitalen findes ved at tage de langfristede driftsaktiver fratrukket de langfristede 

forpligtelser. Omvendt findes arbejdskapitalen ved at tage de kortfristede aktiver fratrukket de 

kortfristede forpligtelser (Sørensen O. , 2017). Det bemærkes, at Nets’ arbejdskapital er speciel, idet 

den er negativ. Årsagen er primært de clearing relaterede forpligtelser og leverandørgæld. I praksis 

skabes disse forpligtelser ved at Nets debitere beløbet på slutforbrugerens konto og tilbageholder 

pengene i et par dage før de krediterer forretningen, hvor slutforbrugeren har handlet. På denne 

måde opnår Nets “gratis” likviditet, der kan bruges på at finansiere deres varelager og betale deres 

gæld. Nets udnytter denne fordel ved at tilbyde en hurtigere frigivelse af pengene til forretningerne 

mod en merbetaling (Nets, 2021). Som kunde hos Nets kan du tidligst få pengene efter 24 timer. 

Dette skaber værdi for ejerne, idet de ikke behøver at betaler renterne og udgifterne til den 

finansielle gæld. Den negative arbejdskapital medfører ligeledes en reduktion i netto driftsaktiverne, 

hvilket alt andet lige vil medføre en forbedret ROIC.  

Efter ejerskiftet i 2018 er anlægskapitalen reduceret. Det tyder på, at Hellman og Friedman gennem 

deres aktive ejerskab har fokuseret på kapitalstyringen (Hellman & Friedman, 2021). Nedbringelsen 

af anlægskapitalen skyldes primært en reduktion af goodwill i 2018 fra Corporate Services. 

                          Tabel 7 Opdeling af kapital / Kapitalstyring 

 
Kilde: Nets årsrapport 2019, 2018 og 2017 / Egen tilvirkning 
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                          Tabel 8 Historisk opdeling af driftsaktiver og driftsforpligtelser 

 

7.7. Vækstanalyse 

Til den videre analyse og budgettering af Nets er det vigtigt at forholde sig til den historiske vækst, 

da den sammenholdt med konklusionerne fra den strategiske analyse, danner grundlag for et 

kvalificeret estimat af fremtidig vækst. Vækstanalysen tager udgangspunkt i de eksisterende 

forretningsområder samt væsentlige ‘value drivers’. Væksten er beregnet fra år til år. Tabel 9 er 

korrigeret for Corporate Services regnskabsmæssige påvirkning i årene 2016 - 2018, da det alene er 

interessant med de eksisterende forretningsområder.  

           Tabel 9 Historisk vækstanalyse 

 

Det ses af tabel 9, at forretningsområdet Merchant Services oplever størst vækst, hvorimod Issuer & 

eSecurity Services er stagnerende til nedadgående. Nets begrunder nedgangen med genforhandling 

af nye længerevarende kontrakter med mange af bankerne. Merchant Services vækst drives primært 

af opkøb (Nets, Årsrapport 2019, 2020). Dette bekræftes også af antallet af opkøb, som har været 

markant højere med de nye ejere fra 2018. Den organiske vækst udgjorde samlet for 2019 kun 1%. 

Kilde: Nets årsrapport 2019, 2018 og 2017 / Egen tilvirkning 

 

Kilde: Nets årsrapport 2019, 2018 og 2017 / Egen tilvirkning 
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Udviklingen i EBITDA og EBIT er opadgående år for år med undtagelse af 2018, som er præget af 

omkostninger i forbindelse med ejerskiftet, afnotering og opkøb. 2018 er det man kan betegne som 

et “transitions år”. Ligeledes ses det at de andre valuedrivers har samme tendens. 

Det forventes, at Nets fortsætter deres momentum i Merchant Services. Væksten skal komme fra 

yderligere opkøb i vækstmarkederne i Central- og Sydøsteuropa. Den organiske vækst vil herefter 

komme i de markeder samt i DACH-regionen, da omstillingen fra kontantbaseret transaktioner til 

digitale transaktioner er meget længere bagud i forhold til f.eks. Skandinavien. 

Derudover forventes det, at Issuer & eSecurity Services vil være stagnerende og med minimal 

vækst de kommende år som følge af et marked, som er mere mættet end Merchant Services. 

Under den strategiske analyse nævnes det, at udviklingen i husstandsindkomsten og tilvænningen af 

de digitale løsninger vil bidrage til yderligere vækst i fremtiden. 

8. Budgettering 

Ved et opkøb/fusion med et selskab købes selskabets fremtidige indtjening. Derfor er det vigtigt, at 

der udarbejdes et realistisk budget for det opkøbte selskabs fremtidige omsætningspotentiale. For at 

kunne udarbejde en værdiansættelse af Nets estimeres et fremtidigt budget, som bærer præg af de 

konklusioner, der er foretaget gennem den strategiske og regnskabsmæssige analyse. Det fremtidige 

budget bygges op om en række valuedrivers. Disse valuedrivers er valgt, idet de vurderes til at være 

de mest essentielle for Nets’ fremtidig værdiskabelse. For fuld budgettering se bilag 4.  

8.1. Bestemmelse af vækst i budgetperioden 

I de efterfølgende afsnit identificeres valuedrivers. Der vil ud fra hver valuedriver være en særskilt 

argumentation for, hvorfor denne udvikling forventes. Argumentationen vil inddrage kendte 

konklusioner fra den strategiske, regnskabs- og vækstanalyse. 

8.1.2. Omsætningsvækst 

En af de vigtigste valuedrivers er omsætningsvæksten. Nets’ omsætning er baseret på deres to 

forretningsenheder, Merchant Services og Issuer eSecurity Services. 

Det forventes, at Nets har udsigt til at vækste sin omsætning markant i budgetperioden. 

Forventningen er i tråd med den udvikling, som er beskrevet i den strategiske analyse. Det er især 

kortbetaling og onlinehandel, der vokser betydeligt. Derudover har Nets god tilstedeværelse i lande 

med lav kortpenetration. Her er mulighederne for at hente tocifret vækstrater til stede. Det 

forventes, at det private forbrug vil vokse med ca. 30% frem til 2024. Samtidig forventes det, at 
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digitale betalingsløsninger vil udgøre en større andel af den anvendte betalingsmetode frem mod 

2024. Disse faktorer vil være med til at løfte toplinjen.   

Nets tilbyder end-to-end løsning til deres kunder, hvilket også indebærer betalingsterminalerne i de 

fysiske butikker. De betalingsterminaler, som Nets anvender i dag, leveres af Ingenico. Ingenico er 

ejet af deres konkurrent Worldline. Med købet af CCV i Schweiz, har Nets mulighed for at fjerne 

mellemleddet Ingenico og erstatte det med betalingsterminaler fra CCV. Dermed tilføjer Nets endnu 

et produkt til deres sortiment og fuldender værdikæden. På denne måde kan de tilbyde både 

hardware og software til betalingsterminaler. 

Nets er truet af flere forskellige konkurrenter, da de ikke kun befinder sig i et bestemt område i 

betalingsværdikæden.  

Apple Pay og Google Pay vil give Nets konkurrence inden for digital betaling i fremtiden, idet disse 

løsninger substituerer brugen af Dankortet og dankortappen. Det forventes at en større andel af 

betalinger, vil blive gennemført via mobile betalingsløsninger i stedet for kortbetalinger. Derudover 

er der et øget pres fra internationale kortudbydere. Et godt eksempel på dette er blandt andet, at der 

ikke længere udstedes rene Dankort, men kombikort, hvor både Visa og Dankort-delen er samlet på 

et kort. 

Indenfor software til betalingsterminaler er Nets i konkurrence med konkurrenter som blandt andet 

Bambora og Verifone, der begge er veletableret på det europæiske marked. Begge selskaber 

tilbyder en all-in-one løsning ligesom Nets. Dette vil give Nets en øget konkurrence inden for 

betalingsterminaler.  

Issuer & eSecurity Services vækstmuligheder ser til gengæld mere begrænsede ud. Historisk har 

denne forretningsenhed ikke vokset i samme omfang som Merchant Services. Af de seneste 

årsrapporter kan det ses, at omsætningen er stagnerende. 

Som nævnt i den strategiske analyse er Nets’ tilstedeværelse i nye markeder voksende, hvilket vil 

give dem mulighed for at etablere kontrakter med banker om salg af deres ydelser. Disse lande, som 

i øjeblikket oplever en kraftig vækst i brugen af digitale betalingsinstrumenter, vil der være 

mulighed for at kunne tilbyde deres unikke end-to-end løsninger til banker og kortudstedere. Nets 

kan bevise at have en imponerende kundeportefølje, hvori de største skandinaviske banker indgår. 

Derudover forventes det, at Nets bevarer sin stærke position i Skandinavien trods at den seneste 

genforhandling af en række kontrakter medførte et fald i omsætningen (Nets, Årsrapport 2019, 

2020). 
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Fortsættes konsolideringen blandt bankerne (Buch, 2020) vil det medføre, at deres 

forhandlingsstyrke øges. Dette kan sætte Nets’ priser under pres. Samtidig kan en vending i 

outsourcing-trenden blandt bankerne medføre, at flere banker i fremtiden selv vil håndtere 

kortudstedelser og indsigelseshåndteringer. Disse risici kan reducere vækstpotentialet betydeligt.  

Yderligere kan det nævnes, at slutbrugerne i gennemsnit får et højere uddannelsesniveau end 

tidligere, hvilket forventes at bidrage til en højere indkomst. Det forhøjede indkomstniveau vil 

kanaliseres over i forbrug. Nets modtager et gebyr pr. transaktion der gennemføres. Dette vil 

bidrage til fremtidige vækstmuligheder for Nets. 

På baggrund af ovenstående er der i tabel 10 budgetteret for den forventede vækst for de enkelte 

forretningsenheder. Vækstforventningerne er opdelt, da potentialet for vækst vurderes til at være 

meget forskellige. De enkelte vækstforventninger er omregnet til en samlet vækst, som er udledt af 

en vægtet andel af omsætningen for de enkelte enheder. Den samlede omsætningsvækst benyttes 

senere til at beregne de fremtidige pengestrømme. Det er ligeledes vurderet, at den primære 

katalysator for væksten af Nets’ omsætning vil være Merchant Services. 

       Tabel 10 Budgetteret vækst fordelt på forretningsenheder 

 

8.1.3. Overskudsgrad 

En anden valuedriver er overskudsgraden (OG). Som tidligere nævnt i den strategiske analyse er 

Nets markedsleder i Skandinavien og har via opkøb og fusioner opnået en geografisk 

tilstedeværelse i DACH-regionen og Central- og Sydøsteuropa. Herigennem vil Nets kunne høste 

stordriftsfordele, som vil kunne forbedre deres overskudsgrad. Derudover har det seneste opkøb af 

CCV i Schweiz muliggjort, at de kan forsyne sig selv med kortterminaler og derved undgå at 

benytte Ingenico. Ved tilføjelsen af CCV fuldender de den del af værdikæden. Dette vil alt andet 

lige også kunne bidrage til en forbedret overskudsgrad som følge af højere marginer. 

På den anden side kan PSD2-direktivet medføre, at en række nye aktører - særligt inden for 

Merchant Services, hvilket kan være med til at presse marginerne for Nets. Derudover kan 

Kilde: Nets årsrapport 2019, 2018 og 2017 / Egen tilvirkning 
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yderligere regulering, f.eks. etablering af et loft over hvor meget disse betalingsformidlere må tage, 

presse overskudsgraden nedad. Indførelsen af et loft over interbankgebyrer er et godt eksempel på 

lignende regulering. Slutteligt kan genforhandlinger af de store kontrakter med bankerne betyde, at 

Nets må give afkald på mere af marginerne. Det er tidligere bekræftet i årsrapporterne, at 

genforhandlinger presser prisen for Nets.  

I tabel 11 ses den historiske udvikling af overskudsgraden samt den fremtidige budgettering. 

Historisk set har Nets forbedret sin overskudsgrad og gennem trend- og common-size analysen ses 

det, at det primært skyldes omkostningsbesparelser og effektiviseringer. Det vurderes, at 

stordriftsfordelene og tilføjelsen af CCV kommer til at overtrumfe det øgede pres på marginerne, 

som følge af mere konkurrence. Dertil har de bevist, historisk, at kunne skrue på omkostningerne.  

På den anden side vokser træerne ikke ind i himlen, hvorfor der antages en stagnering efter 

vækstperioden på 5 år. 

       Tabel 11 Budgetteret vækst i overskudsgraden 

 

8.1.4. Aktivernes omsætningshastighed 

Den tredje valuedriver er aktivernes omsætningshastighed (AOH), som også er én af komponenter 

bag ROIC. AOH viser, hvor effektive Nets er i forhold til den kapital de har investeret i aktiverne 

(NDA) (Sørensen O. , 2017). Den historiske udvikling viser, at Nets har haft en stabil AOH - med 

undtagelse af én outlier i 2018. Stigningen i 2018 skyldes at Nets får en ny balancepost i form af 

forpligtelser til moderselskabet23, hvilket nedbringer NDA betydeligt. Det forventes, at Nets 

forbedrer sin kapitalstyring over tid og bliver mere effektive gennem vækstperioden, hvorefter den 

stabiliseres i nedtrapningsperioden. Der er en øvre grænse for hvor meget, det er muligt at løfte 

AOH, da Nets opererer inden for en kapitalintensiv branche. NDA er beregnet ved dividere 

omsætningen med AOH. 

 
23 Står angivet som Liabilities to Group Enterprises 

Kilde: Nets årsrapport 2019, 2018 og 2017 / Egen tilvirkning 

 



 

Side 56 af 93 
 

       Tabel 12 Budgetteret vækst i AOH 

 

8.1.5. Balancen 

I forbindelse med budgetteringen af omsætningen og AOH’en giver det mulighed for at udlede 

balancen; netto driftsaktiver (NDA) og netto finansielle forpligtelser (NFF). Historisk kan det 

aflæses af tabel 12, at NFF svinger meget år til år. Senest i 2018, hvor Hellman & Friedman kom til, 

fik Nets refinansieret deres gæld og en større andel af NFF blev flyttet over til moderselskabet. Nets 

har ikke meldt en målsætning ud i forhold til sin finansielle gearing, hvorfra NFF kunne udledes 

derigennem. Af denne årsag NFF udledt ud fra sammenhængen mellem NDA gennem formlen 

(Sørensen O. , 2017): 

𝑁𝐹𝐹𝑡 =
𝑁𝐷𝐴𝑡 × 𝑁𝐹𝐹𝑡−1

𝑁𝐷𝐴𝑡−1
 

Residualet af NDA og NFF giver Nets’ egenkapital.  

       Tabel 13 Udledt balance 

 

8.2. Bestemmelse af vækst i terminalperioden 

Budgetperioden munder ud i en terminalperiode, der angiver selskabets vækst ud i det uendelige. 

For at bestemme den evige vækstrate for Nets, er især to faktorer afgørende. 1) BNP-realvæksten i 

Europa og 2) forventningerne til udviklingen af inflationen. Det er vigtigt, at terminalvæksten nøje 

overvejes, idet der implicit kan ligge en fejlkilde i at antage en al for høj vækstrate. En 

terminalvækst højere end væksten i samfundet vil medføre, at selskabet på et tidspunkt ud i det 

uendelige vil være større end samfundet. Modellerne bryder også sammen i det tilfælde, hvor 

terminalvæksten er større end WACC. Her vil nævneren i brøken for nutidsværdien af 

terminalperioden blive negativ. 

Europa-Kommissionen har angivet et skøn for realvæksten i BNP for Europa til at være 1,2% i 

2020 og 2021 (Europa-Kommission, 2020). Ligeledes har de skønnet en forventet inflation til at 

Kilde: Nets årsrapport 2019, 2018 og 2017 / Egen tilvirkning 
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være 1,4% i 2021 (Europa-Kommission, 2020). Dette giver en nominel vækst på 2,6%. Denne 

terminalvækst anvendes i den videre værdiansættelse. 

  Figur 13 Realvækst i BNP i Euro zonen                          Figur 14 Udvikling i inflation i Euro zonen 

 

8.3. Bestemmelse budgetperiodens længde 

I en værdiansættelse er det afgørende at få klarlagt længden for budgetperioden. Budgetperioden 

starter ved seneste regnskabsår og fortsætter indtil selskabet indtræder i en ‘steady state’24.  Med 

baggrund i figur 15 baseres længden af budgetperioden dels ud fra vækstudsigten i branchen og 

selskabets konkurrencemæssige fordel. I den strategiske analyse argumenteres der for, at Nets har 

gode og unikke end-to-end løsninger og store markedsandele i Skandinavien. Dog vurderes det, at 

denne position kunne blive udfordret indenfor de næste par år som følge PSD2-direktivet videre 

udrulning og konsolideringen initieret af de store aktører. Nets opererer i dag på en blanding af 

modne markeder (Skandinavien) og vækstmarkeder (Central- og Østeuropa). På baggrund af dette 

placeres Nets til at være i en branche med en middel vækstudsigt, hvor de har en kortsigtet 

konkurrencemæssig fordel som følge af deres produkter og løsninger. Længden af budgetperioden 

fastsættes derfor til 10 år i den videre analyse. Budgetperioden er endvidere opdelt i to, hvor de 

første fem år defineres som en vækstperiode og de efterfølgende fem år som en 

nedtrapningsperiode. Nedtrapningsperioden munder ud i terminalperioden. Det forventes, at Nets 

vil fortsætte sin opkøbsstrategi i vækstmarkederne, hvorfor de første fem år betegnes som 

 
24 Definition: En periode hvor alle poster vokser med samme konstant 

Kilde: Europa-Kommissionen 2020 Kilde: Europa-Kommissionen 2020 
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vækstperiode. Herefter forventes der en naturlig afmatning og en øget konkurrence, som vil 

medfølge en nedtrapningsperiode. 

Figur 15 Budgetperiodens længde 

 

9. Værdiansættelse 

I det følgende afsnit vil der dykkes nærmere ned i de forskellige aspekter i værdiansættelsen. Her 

vil blandt andet fremgå en definition af de komponenter, som indgår i værdiansættelsen samt en 

argumentation over valget af nøgletal. Værdiansættelsen vil være præget af konklusionerne fra den 

strategiske og regnskabsmæssige analyse. 

9.1. WACC 

Et af de fundamentale nøgletal, når et selskab værdiansættes, er at få bestemt selskabets WACC. 

WACC er den diskonteringsfaktor, som anvendes til at tilbagediskontere det frie cash flow samt 

residualoverskuddet. WACC – weighted average cost of capital – er et udtryk for et vægtet 

gennemsnit af selskabets kapitalomkostninger. Årsagen til at det er et vægtet gennemsnit af 

kapitalomkostningerne skyldes, at der eksisterer flere former for kapital, og disse har hver sin 

omkostning. I Nets’ tilfælde er der tale om egenkapital og fremmedkapital, hvoraf fremmedkapital 

kan dekomponeres til flere forskellige former. Da kapital, som er indskudt i selskabet, kan være 

kommet til på forskellige tidspunkter og under forskellige omstændigheder, har de typisk hvert sit 

afkastkrav. Dermed giver WACC et samlet billede af selskabets gennemsnitlige omkostninger for 

passivsiden af balancen. WACC kan udledes ved anvendelse af formlen (Sørensen O. , 2017):  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑤𝐸𝐾 × 𝑅𝐸𝐾 + 𝑤𝐹𝐾 × 𝑅𝐹𝐾 × (1 − 𝑡𝐶) 

I de følgende afsnit vil der blive beregnet samt argumenteret for de komponenter, som indgår i 

beregningen af WACC for Nets.  

Kilde: Ole Sørensen / Egen tilvirkning 
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9.1.1. Risikofri rente 

Den risikofrie rente er genstand for stor diskussion ved fastlæggelse. Konsensus blandt analytikere 

og investorer er, at en 10-årig statsobligation er referencepunktet. For at håndtere udfordringer som 

inflation, er der valgt en tysk 10-årig statsobligation, som er denomineret i samme valuta som Nets’ 

cash flow fra driften (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, Financial Statement Analysis, 2017). 

Derudover anses tyske statsobligationer for at være mere kreditværdige og have en højere likviditet 

end tilsvarende statsobligationer i Europa.  

Den risikofrie rente er estimeret som gennemsnittet af den effektive rente for den 10-årige tyske 

statsobligation, for perioden 2010-2020. Gennemsnittet for perioden er 0,91%. 

  Figur 16 Historisk udvikling af effektive rente på den 10-årige tyske statsobligation 

 

9.1.2. Selskabsskat 

Nets har aktiviteter i en lang række lande i Europa. Derfor er det centralt for beregningen af 

skatteskjoldet, at skattesatsen bestemmes. Estimeringen af skattesatsen er foretaget med et vægtet 

gennemsnit af de enkelte landes skattesatser ud fra den forholdsmæssige andel af omsætningen. En 

vægtet selskabsskat for Nets er beregnet til 23,5%. 

       Tabel 14 Vægtet selskabsskat 

 

Kilde: Den europæiske centralbank / Egen tilvirkning 

Kilde: OECD / Nets strategirapport 2020 / Egen tilvirkning 



 

Side 60 af 93 
 

9.1.3. Bestemmelse af afkastkravet til fremmedkapitalen 

Til bestemmelsen af omkostningen af fremmedkapitalen er det valgt at beregne omkostningen på 

baggrund af et syntetisk risikotillæg til den risikofrie rente. Risikotillægget findes ved at gennemgå 

Nets’ ‘credit rating’ fra de store ratingbureauer. En credit rating fortæller om selskabets 

kreditværdighed og anvendes af långivere til at bestemme renten til udlånet. Det fremgår af Nets’ 

hjemmeside, at Standard & Poor’s og Moody’s henholdsvis har ‘rated’ dem B og B1. Begge ratings 

er foretaget i 2020. Moody’s har angivet et “negative outlook”25.  

Den anerkendte professor Aswath Damodaran har offentliggjort tabeller med syntetiske risikotillæg 

baseret på selskabets markedsværdi og credit rating. Tillæggene er observeret via handlede 

virksomhedsobligationer i USA. Afkastkravet kan bestemmes ved hjælp af denne formel (Sørensen 

O. , 2017): 

𝑟𝑔 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠) × (1 − 𝑡𝑐) 

Som det ses af tabel 15, ligger afkastkravet i spændet 3,92% - 3,38% 

                          Tabel 15 Beregning af afkastkrav til fremmedkapital 

 

I tabel 16 ses det, at Nets’ vægtede effektive rente på fremmedkapitalen, i 2019 regnskabet, er 

beregnet til 3,63% efter skat. Dette understøtter de beregnede afkastkrav baseret på credit ratings. 

Moody’s har negative outlook på sin rating, hvilket vil betyde, at de forventeligt har samme 

niveaumæssige rating som Standard & Poor’s inden for en kort periode. Derfor er det valgt at 

benytte afkastkravet på 3,92% til fremmedkapitalen i den videre analyse. 

 
25 Definition: Det betyder at ratingbureauet inden for middel lang periode vil nedgradere deres rating.  

Kilde: Aswath Damodaran / Egen tilvirkning 
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        Tabel 16 Beregning af afkastkrav på faktiske renteomkostninger i 2019 

 

9.1.4. Bestemmelse af afkastkravet til egenkapitalen 

Til bestemmelsen af afkastkravet til egenkapitalen vil CAPM-formlen blive anvendt. 

Komponenterne i CAPM26 vil blive argumenteret for og bestemt i de følgende afsnit. 

9.1.4.1. Markedsrisikopræmien 

For at kunne bestemme afkastkravet til egenkapitalen, er det nødvendigt at finde 

markedsrisikopræmien. Den betegnes som værende den kompensation investoren kræver for at 

påtage sig risikoen ved at investere i et risikofyldt aktiv. Markedsrisikopræmien består af afkastet 

fra markedsporteføljen fratrukket den risikofrie rente.  

Markedsporteføljen er et teoretisk begreb for en portefølje, som indeholder alle aktiver. I praksis er 

dette umuligt, hvorfor der benyttes en proxy som MSCI World27. MSCI World betragtes som 

værende et bredt aktieindeks, der indeholder størstedelen af verdenens aktier (Finance, 2021). 

Til udledning af afkastkravet for markedsporteføljen er der anvendt samme tilbagebliksperiode for 

MSCI World, som ved den risikofrie rente. Herefter tages residualet af afkastet på 

markedsporteføljen fratrukket den risikofrie rente. 

Tabel 17 Historisk markedsrisikopræmie 

 

 
26 Definition: Capital asset pricing model. 
27 Et aktieindeks som har til formål at kopiere verdens aktiemarked. 

Kilde: Aswath Damodaran / Egen tilvirkning 
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Af tabel 17 fremgår det, at markedsrisikopræmien for de sidste 10 år har været 9,78%. Litteraturen 

omkring bestemmelse af markedsrisikopræmien viser imidlertid, at den beregnede præmie er meget 

høj. PwC udgiver hvert år et notat, hvori deres årlige undersøgelser af komponenterne for 

værdiansættelse præsenteres. Heri er den gennemsnitlige markedsrisikopræmie blandt deres 

respondenter 5,8% i 2020 (PwC, 2021). Over perioden fra 2010-2020 har præmien ligget i 

intervallet 4,7%-6,3%. Nationalbanken i Danmark har i februar 2020 udgivet en artikel, der 

beskriver markedsrisikopræmiens udvikling. De estimerer, at præmien er mere end fordoblet fra ca. 

3% til ca. 7% over perioden 2000-2020 (Nationalbanken, 2020). Slutteligt kan det nævnes, at 

Professor Damodaran anslår, at præmien på veludviklet markeder er 4,72% (Damodaran, 2021). 

Da vores egen beregning af markedsrisikopræmien ligger meget langt fra konsensus i litteraturen, 

vælges der at gå videre med PwC’s på 5,8%, idet den ca. ligger i midten af konsensus. Én af 

årsagerne til, at den beregnede præmie kan afvige fra konsensus kan skyldes, at vores proxy alene 

består af aktier, hvorimod markedsporteføljen indeholder alle aktiver. Aktier har de sidste mange år 

udkonkurreret andre aktiver som f.eks. obligationer og guld på absolutte afkast. 

9.1.4.2. Beta - Systematisk risiko på egenkapitalen 

For at kunne bestemme afkastkravet til egenkapitalen for et bestemt selskab, er det nødvendigt at 

vide, hvilken risiko der er forbundet med selskabet. Risikoen kan opdeles i systematisk risiko og 

usystematisk risiko. Den usystematiske risiko er selskabsbestemt og kan bortdiversificeres ved at 

sprede investeringerne til flere aktiver. Den systematiske risiko er et udtryk for den generelle risiko, 

som er til stede ved at være i markedet. Alle aktiver vil i en større eller mindre grad blive ramt af 

den systematiske risiko. Graden af påvirkning er afhængig af størrelsen på aktivets Beta(𝛽). Beta er 

dermed et udtryk for et aktivs eller en porteføljes følsomhed overfor udsving i markedsporteføljen. 

Afhængig af niveauet for beta, kan det bestemmes om et aktiv er defensiv (under 1) eller cyklisk 

(over 1) i forhold til markedsporteføljen. 

9.1.4.2.1 Beregning af beta 

For at kunne beregne beta for Nets vil det kræve, at Nets’ aktiekurs kan aflæses i en periode på 

minimum 5 år med månedlige aflæsninger, svarende til 60 observationer. Dette er ikke muligt, da 

Nets ikke er et børsnoteret selskab. For at kunne udlede Nets’ beta vil der derfor blive gjort brug af 

peer groupen, da de alle er børsnoteret. Efter aflæsningen af 60 observationer for hver peer, gøres 

det samme for markedsporteføljen, da beta måler følsomheden for denne. Herefter beregnes 
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kovariansen mellem peer group selskaberne og markedsporteføljen. Ud fra kovariansen og 

standardafvigelsen på markedsporteføljen kan beta beregnes ved at anvende følgende formel: 

β =
kovarians

σM
2  

Den beregnede beta for peer group selskaberne defineres som en gearet beta, da den er beregnet på 

baggrund af selskabernes specifikke kapitalstruktur opgjort ud fra markedsværdier. Den gearede 

beta kan efterfølgende dekomponeres og heraf kan der udledes en ugearet beta ved at anvende 

følgende formel:  

β
ugearet= 

βgearet

(1+
FK
EK

×(1−tc))

  

Hvoraf FK er vægten for fremmedkapital, EK er vægten for egenkapital og tc er selskabsskatten. 

Efter udledningen af den ugearet beta for hvert selskab i peer groupen, beregnes der en 

gennemsnitlig ugearet beta, som anvendes til at beregne beta ud fra Nets’ kapitalstruktur ved at 

anvende følgende formel: 

βgearet = βugrearet × (1 +
FK

EK
× (1 − tc))  

Beta beregnes ud fra et øjebliksbillede af selskabets nuværende kapitalstruktur. I teorien korrigerer 

beta mod markedsporteføljen over tid. Derfor beregnes en ’adjusted beta’ på baggrund af den 

beregnede beta ved at anvende følgende formel: 

βAdjusted = (
1

3
× 1) + (

2

3
× βgearet) 

I tabel 18 ses beregningerne for ovennævnte proces. Nets’ beta ender på 1,48, som vil blive anvendt 

til beregningen af afkastkravet til egenkapitalen. 

Tabel 18 Beregning af Beta 

 
Kilde: Yahoo Finance / Egen tilvirkning 
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9.1.4.3. Illikviditetspræmie 

Nets er et unoteret selskab, hvorfor der kan være en større likviditetsrisiko ved at eje/investere i 

selskabets egenkapital. Denne risiko skal kompenseres normalvis i form af et højere forventet afkast 

eller lavere pris. I praksis tillægges en præmie til afkastkravet for egenkapitalen. Denne præmie 

ligger typisk i intervallet 3-5%. Nationalbanken estimerer i rapport fra 2009, at illikviditetspræmien 

for unoteret aktier til at være 2%. Der er dog ikke valgt at medregne denne illikviditetspræmie, da 

det menes, at Nexi til enhver tid har mulighed for at afsætte Nets til markedsværdi på børsen som et 

selvstændigt selskab. 

9.1.4.4. CAPM 

I de foregående afsnit er delkomponenterne i CAPM defineret. Til at beregne afkastkravet til 

egenkapitalen benyttes følgende formel: 

re = rf + β × (rm − rf) = 0,91% + 1,48 × 5,8% = 9,48% 

Afkastkravet til Nets’ egenkapital estimeres til 9,48% før iterationsprocessen. 

0,91% + 1,33 × 5,8% = 8,62% 

Efter gennemført iteration beregnes afkastkravet til 8,62%. Denne proces gennemgås længere nede i 

afhandlingen.  

9.1.5. Bestemmelse af kapitalstruktur 

9.1.5.1. Cirkularitetsproblemet – iteration 

Et kendt problem i finansieringslitteraturen er cirkularitetsproblemet ved bestemmelse af selskabets 

WACC og kapitalstruktur. Problemet opstår ved beregning af WACC, idet selskabets markedsværdi 

beregnes på baggrund af WACC. Ligeledes anvendes selskabets markedsværdi til at aflede 

kapitalstrukturen for dernæst at kunne udlede selskabets WACC.  

Den mest bekvemmelige metode, for analytikeren, til at løse problematikken er at benytte 

selskabets langsigtede målsætning for kapitalstrukturen. Såfremt målsætningen er forskellig fra den 

nuværende kapitalstruktur, bør man anvende målsætningen, da selskabet arbejder hen imod denne 

kapitalstruktur. Dette vil give et mere retvisende billede af selskabets fremtidige værdi. Nets har på 

nuværende tidspunkt ikke udmeldt en målsætning for deres fremtidige kapitalstruktur, hvorfor 

beregningen af WACC tager afsæt i Nets’ oplyste værdier i pressemeddelelsen for fusionen mellem 

Nets og Nexi. Her fremgår det at enterprise og equity value for Nets hhv. er 7,8 mia.EURO og 6 
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mia.EURO. Det antages, at residualet af enterprise value og equity value giver markedsværdien af 

fremmedkapitalen.  

En anden metode til at løse cirkularitetsproblematikken er gennem iteration. Dette gøres ved at 

anvende markedsværdien af egenkapitalen og fremmedkapitalen jf. pressemeddelelsen. Herfra 

beregnes vægtene. Ud fra disse vægte kan WACC udledes. Den udledte WACC indsættes i 

værdiansættelsesmodellen, som medfører en ny markedsværdi af egenkapitalen, hvorefter vægtene 

genberegnes og WACC atter udledes. Den beskrevne proces gentages indtil udsvingene i 

markedsværdien af egenkapitalen er minimale. Denne iterations proces er illustreret i figur 17.  

Figur 17 Iterationsproces 

 

9.1.6. Kapitalstruktur og WACC 

I denne afhandling er der taget udgangspunkt i Nets’ angivet “equity value” i handlen med Nexi i 

november 2020. Herefter findes markedsværdien af fremmedkapitalen ved hjælp af 

pressemeddelelsen fra Nexi og Nets i forbindelse med fusionen (Nets & Nexi, 2020). I tabel 19 ses, 

at Nets har en kapitalstruktur før iteration, som primært er baseret på egenkapital, hvoraf WACC er 

udledt til 8,20%. Tabel 20 viser, at Nets’ kapitalstruktur er væsentligt mere gearet end deres peers. 

Det tyder enten på, at værdien af egenkapitalen for peers væsentlig opskruet, som følge af meget 

høje aktiekurser, eller at Nets’ egenkapital er vurderet af Nexi til at være af mindre værd end peers. 

Kilde: Egen tilvirkning 
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          Tabel 19 Nets' kapitalstruktur og WACC før iteration              Tabel 20 Kapitalstruktur hos peer group 

 

Ud fra den ovenstående kapitalstruktur gennemføres iterationsprocessen. Tabel 21 illustrerer 

iterationsprocessen. 

Tabel 21 Iterationsproces 

 

Iterationsprocessen blev gennemført fem gange, hvorefter udsvinget i værdien af equity value var 

nul efter første decimal. Ændringerne herefter er så minimale, at det ikke vil have indflydelse på 

den endelige værdiansættelse. Yderligere genberegnes beta for hver iteration der gennemføres, da 

gearingen ændres som følge af nye vægte i kapitalstrukturen. WACC’en fra start til slut ændrer sig 

ikke markant. Dette skyldes, at iterationen giver to modsatrettede virkninger. Kapitalstrukturen 

bliver mere egenkapitalfinansieret, hvilket alt andet lige vil øge WACC, men samtidig vil en 

forøgelse af egenkapitalen medføre en lavere finansiel risiko, hvorfor beta falder. Disse ændringer 

udligner hinanden tilnærmelsesvis.   

Kilde: Pressemeddelelse / Egen tilvirkning Kilde: Yahoo Finance / Egen tilvirkning 
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Kapitalstrukturen, som bliver anvendt til at udlede WACC, er 91,6% egenkapital og 8,4% 

fremmedkapital. Efter den gennemførte iteration besiddes nu alle komponenterne til at udlede 

WACC ved at indsætte i formlen fra afsnit 9.1.: 

91,6% × 8,62% + 8,4% × 3,92% × (1 − 23,5%) = 8,23% 

På baggrund af den nye kapitalstruktur udledes WACC til at være 8,23% efter iterationen. Hermed 

er diskonteringsfaktoren fastlagt, som vil blive anvendt til at tilbagediskontere det frie cash flow og 

residualoverskuddet fra driften. 

9.2. DCF og RIDO  

I ovenstående afsnit blev budgetteringen og diskonteringsfaktoren fastlagt. Dette giver mulighed for 

at beregne det frie cash flow (FCF) til investoren. Nutidsværdien heraf giver enterprise value. 

Dernæst kan equity value findes ved at fratrække markedsværdien af gælden. Følgende formler 

anvendes:  

𝑉0
𝐸 =

𝐹𝐶𝐹𝑇

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+

𝐹𝐶𝐹𝑇+1

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔) × (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇
− 𝑁𝐹𝐹0 

Hvoraf 𝐹𝐶𝐹𝑡 = 𝐷𝑂𝑡 − (𝑁𝐷𝐴𝑡 − 𝑁𝐷𝐴𝑡−1) 

Første led i formlen vedrører budgetperioden, hvor det andet led vedrører terminalperioden også 

kaldet ‘steady state’, da væksten antages at være konstant. Vores beregnede værdi af equity value 

udgør 34.303 mio.DKK. Tabel 22 viser beregningen af equity value på baggrund af DCF-modellen. 

Se bilag 4 for detaljeret budgettering. 

Tabel 22 Værdiansættelse ved DCF 

 

Som kontrol af resultatet og sikring af budgettets interne sammenhæng gennemarbejdes 

værdiansættelsen også ved hjælp af residualindkomstmodellen (RIDO). Resultatet af RIDO skal 
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være lig DCF. RIDO-modellen sætter residualoverskuddet fra driften til grund for værdiansættelsen. 

Følgende formler anvendes:  

V0
E =

RIDO

(1 + WACC)t
+

RIDOT+1

(WACC − g) × (1 + WACC)T
− NFF0 

Hvoraf RIDOt = DOt − (WACC × NDAt−1) 

Tabel 23 viser beregningen af equity value på baggrund af RIDO-modellen. 

Tabel 23 Værdiansættelse ved RIDO 

 

Det ses af tabellerne, at equity value stemmer, hvilket betyder, at den interne sammenhæng er til 

stede. 

9.3. Relativ værdiansættelse via multipler  

I forlængelse af DCF- og RIDO-modellerne, som begge er absolutte værdiansættelsesmodeller, 

foretages en relativ værdiansættelse af Nets i forhold til den tidligere angivet peer group. 

Multiplerne er beregnet ud fra databaserne Yahoo Finance og Osiris’ seneste mulige regnskaber for 

at sikre, at de var beregnet på samme grundlag. Multiplerne er alle med afsæt i selskabets enterprise 

value (EV) i forhold til regnskabsspecifikke poster.  

Der beregnes herefter et harmonisk gennemsnit, da det ifølge studier giver et mere retvisende 

billede, idet “ekstreme” observationer vægtes mindre (Plenborg, Petersen, & Kinserdal, Financial 

Statement Analysis, 2017).  
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                          Tabel 24 Multipler for Nets og peer group 

 

I tabel 24 ses multiplerne for peer groupen. Det aflæses, at Nets’ multipler er markant lavere end det 

harmoniske gennemsnit. Dette kunne betyde, at Nexi ikke forventer samme vækst i Nets, som hos 

konkurrenterne, eller tillægger deres markedsledende position i Skandinavien en synderlig værdi. 

Omvendt er der sikkert nogen som vil mene, at Nets bliver handlet for billigt set i forhold til de 

gennemsnitlige multipler for peers. 

                          Tabel 25 Værdiansættelse baseret på multipler 

 

På baggrund af det harmoniske gennemsnit af multiplerne kan Nets’ EV beregnes, som vist i tabel 

25. EV varierer fra 396.231 mio.DKK. til 53.773 mio.DKK., hvilket er meget langt fra den teoretisk 

beregnede EV.  

I forhold til den faktiske handelspris jf. pressemeddelelsen, er det kun EV/investeret kapital, som 

kommer tæt på. Den mest anvendte multipel i praksis er EV/EBITDA (PwC, 2020), da den ikke 

tager højde for kapitalstruktur, men alene kigger på indtjeningen fra driften.  

De signifikante forskelle kan skyldes, at peer groupen er mindre identisk end, hvad den er vurderet 

til at være. Derudover kan størrelsen af de enkelte selskaber i peer groupen også have en betydning, 

da den driftsmæssige risiko alt andet lige vil være forskellig.  

Slutteligt bør der udvises ekstra opmærksomhed ved anvendelse af multipler i tider med stor 
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usikkerhed (PwC, 2020). Især på nuværende tidspunkt, som følge af Covid-19, har aktier generelt 

været mere volatile og mulige outliers forekommer oftere. 

9.4. Den faktiske transaktion af Nets til Nexi 

Ejerne af Nets bliver betalt med aktier i Nexi svarende til 39% af Nexis egenkapital - 31% når 

Nexis opkøb af SIA medregnes. Med betalingen følger der en “lock-up” periode, hvor der frigives 

1/3 efter 6 mdr., 1/3 efter 12 mdr. og den sidste 1/3 efter 24 mdr.. Lock-up perioden giver en 

stabilitet i Nexis aktiekurs, idet ejerne af Nets ikke kan gå ud og dumpe alle aktierne i markedet kort 

efter gennemførelsen af transaktionen. Sådan en manøvre kan påvirke Nexis aktiekurs negativt. 

Samtidig minimerer lock-up perioden den asymmetriske information, som der vil være trods en 

grundig due diligence fra købers side.  

Derudover etableres en “earn-out” aftale på en potentiel værdi af 250 mio.EUR betinget af EBITDA 

i 2021 for Nets. I pressemeddelelsen angives det, at multiplen skal være signifikant lavere end den 

nuværende 20x EV/EBITDA (Nets & Nexi, 2020). En nærmere definition af “signifikant lavere” er 

ikke angivet.  

Earn-out aftalen er med til at skabe sikkerhed for begge parter, når der er uenighed om 

vækstpotentialet, idet der er en gulerod på for både sælger og køber, hvis forudbestemte kriterier 

indfries indenfor en foruddefineret periode. I tabel 26 skitseres transaktionens struktur. Den samlede 

pris kan, for Nets’ nuværende ejere, ende op i mere, såfremt Nexis aktiekurs udvikler sig gunstigt 

over de næste 2 år. 

Tabel 26 Transaktionens struktur 

 

9.4.1. Faktiske handelsværdi og teoretiske værdi 

På baggrund af ovenstående to afsnit kan det konkluderes, at den teoretisk beregnede værdi og den 

offentliggjorte handelsværdi, som Nexi og Nets gennemføres til, afviger fra hinanden. Årsagen til at 

den procentvise afvigelse er forskellig fra enterprise value og equity value skyldes, at 

markedsværdien af fremmedkapitalen, i den teoretisk beregnede, er baseret på senest tilgængelige 
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regnskab, hvorimod den faktiske handel er baseret på aktuelle værdier, som ikke er offentliggjorte. 

Tabel 27 viser forskellen mellem den offentliggjorte handelsværdi og den teoretisk beregnede 

værdi, hvor differencen er opgjort i mio.DKK og er procentuelt. 

                          Tabel 27 Afvigelse på faktiske handelspris og teoretiske værdi 

 

På baggrund af forskellige forudsætninger og inputs understreger det i vid udstrækning, hvor usikre 

disse værdiansættelsesmodeller kan være. Til at belyse de forskellige forudsætningers og inputs 

følsomheder, vil der i næste afsnit foretages følsomhedsanalyser.  

10. Følsomhedsanalyse 

Den teoretiske værdi er ca. 23% lavere end den handlede værdi. Der kan være flere årsager til dette. 

Blandt andet er den teoretiske værdi baseret på en række antagelser, som er anvendt for at kunne 

fastlægge de bagvedliggende faktorer. Derudover kan vores strategiske og regnskabsmæssige afsnit 

indeholde bias, som kan trække i en vis retning, hvorfor dette afsnit har til formål at analysere 

følsomheden af equity value overfor ændringer i forudsætningerne fra budgetteringen. 

Afsnittet vil dykke ned i, hvordan faktorer som WACC, terminalvækst, beta, risikofri rente, 

omsætning, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed påvirker equity value. Derudover vil 

der blive suppleret med scenarieanalyser. 

10.1. WACC & Terminal vækst 

Vores budget tager udgangspunkt i en konstant evig vækst fra en terminalperiode samt en konstant 

diskonteringsfaktor. Begge variabler er genstand for subjektive holdninger til de underliggende 

komponenter, som gør at selv små ændringer har en betydning. Dette illustreres blandt andet i  

DCF-modellen, hvor terminalperiodens nutidsværdi udgør ca. 81% af den samlede enterprise value. 

Her vil en ændring i terminalvæksten betyde en relativ stor ændring i den samlede enterprise value, 

da terminalperioden udgør langt størstedelen. Derfor er det relevant at se nærmere på 

følsomhederne af disse overfor hinanden. 
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Matrix 1 illustrerer sammenhængen mellem ændringen af WACC og terminalvæksten. I 

afhandlingen er der anvendt en WACC på 8,23% og en terminalvækst på 2,60%. Begge variabler i 

matrixen er testet med en ændring på 50bp. Det kan aflæses, at ændringerne i WACC’en har den 

største påvirkning på equity value. Dette kan skyldes, at WACC’en benyttes til at tilbagediskontere 

i DCF-modellen heraf i brøken for nutidsværdien af terminalperioden. Kort sagt er en lavere 

WACC alt andet lige ensbetydende med højere værdi. Det modsatte er gældende ved 

terminalvæksten, da væksten i evig fremtid bliver højere, hvilket alt andet lige vil udmunde i en 

højere værdi. 

Matrix 1 Følsomhedsanalyse af WACC og terminal vækst 

 

10.2. Beta & risikofri rente 

Andre væsentlige faktorer er beta og den risikofrie rente. Begge faktorer indgår i beregningen af 

afkastkravet for egenkapitalen, hvor den risikofrie rente også indgår i afkastkravet til 

fremmedkapitalen.  

Den risikofrie rente er baseret på den gennemsnitlige historiske rente på den 10-årige tyske 

statsobligation i perioden 2010-2020. Som investor vil det ikke være muligt at investere i den 

gennemsnitlige historiske rente, men den rente som er tilgængelig i dag. Den lempelige 

pengepolitik i Europa har medført et nulrentesamfund, hvorfor det kan være svært at opnå en 

risikofri rente på 0,91%. 

Beta er udregnet på baggrund af en peer group, da Nets ikke er børsnoteret, hvorfor det ikke er 

muligt at aflæse udviklingen i Nets’ værdi i forhold til markedsporteføljen. Derfor er beta for Nets 
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udledt af en gennemsnitlig ugearet beta for peer groupen, som efterfølgende er blevet anvendt til at 

beregne beta med afsæt i Nets’ gearing. Fordelen ved at anvende en peer group til at estimere beta 

er, at det er en relativ simpel og intuitiv tilgang samtidig med at relevant information kan findes. 

Ulempen ved at anvende peer group er, at Nets ikke har en direkte peer, som opererer i nøjagtig 

samme områder og tilbyder præcis samme services. Derudover er peers væsentlig større end Nets 

målt i omsætning. Disse usikkerheder overføres til den endelige værdi.  

Matrix 2 illustrerer ændringen i equity value ved ændring i beta og den risikofrie rente. Det fremgår, 

at begge faktorer øger værdien ved en reduktion af faktoren, hvilket skyldes, at begge faktorer har 

en effekt på WACC’en. I den anden matrix bekræftes det, at en lavere WACC resulterer i en højere 

værdi. Af de to faktorer er beta den, som har størst indflydelse på værdien. I ligningen for CAPM er 

betahældningen for funktionen, hvor den risikofrie rente er skæringen på y-aksen. Da Nets’ 

kapitalstruktur primært er baseret på egenkapital, vil WACC’en have en klar overvægt af outputtet 

fra CAPM. Derfor vil en ændring i beta påvirke værdien mere end ændringer i den risikofrie rente.  

Matrix 2 Følsomhedsanalyse af Beta og risikofri rente 

 

10.3. Faktoranalyse af valuedrivers 

I tråd med de forrige afsnit vil der blive lavet følsomheder på de enkelte valuedrivers. Analysen 

indeholder både en én-faktor- og to-faktoranalyse for at undersøge, hvilke der er mest 

udslagsgivende for værdien. Ved analyserne undersøges der for følsomheden ved et fald eller en 

vækst i de enkelte faktorer med en procentuel sats. 
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Af én-faktoranalysen, se tabel 28, fremgår det, at overskudsgraden er den mest udslagsgivende 

valuedriver. Det betyder, at Nets ved en over- eller underrealisering af 

omkostningseffektiviseringerne vil kunne påvirke værdien mest. 

                    Tabel 28 Én-faktoranalyse 

 

I to-faktor og tre-faktoranalysen bekræftes udviklingen fra én-faktoranalysen. Ved en kombination 

af flere af valuedriverne vil ændringerne være større end ved en enkelt faktor. Af to-faktoranalysen 

er det tydeligt, at den største følsomhed er ved kombinationen af omsætningen og overskudsgraden 

i vækstscenariet. Her formår de at øge omsætningen yderligere og samtidig mindskes deres 

omkostninger. Modsat vil et fald eller stagnering i kombinationen af overskudsgrad og aktivernes 

omsætningshastighed medføre den største følsomhed. Her falder bundlinjen og samtidig deres 

kunnen til at generere omsætning med eksisterende aktiver. Nedenstående tabel viser følsomheden 

af equity value ud fra de forskellige kombinationer af valuedrivers. 

                    Tabel 29 flerfaktoranalyse 
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10.4. Scenarieanalyse 

I det følgende afsnit undersøges effekten af to hypotetiske scenarier på equity value. De to scenarier 

er defineret som “best case” og “worst case”. Antagelserne om WACC og terminalvækst fra “base 

case” er uændret. “Best case”28 og “worst case” er uden de oplyste synergieffekter fra 

pressemeddelelsen om fusionen. 

10.4.1. Best case 

I best case scenariet antages det, at Nets formår at opnå yderligere markedsandele i de lande, de 

opererer i i dag. Ekspansionen til nye lande vedrører hovedsageligt Sverige, DACH-regionen, 

Central- og Østeuropa, hvor vækstmulighederne er størst. Yderligere fortsætter konsolideringen af 

markedet, hvorfor Nets intensiverer antallet af sine opkøb. PSD2-direktivet giver FinTech 

selskaberne mulighed for at få indsigt i betalingsindustrien og komme med deres mulige 

forbedringer til værdikæden. Det antages, at Nets formår at udnytte dette ved at indgå i strategiske 

partnerskaber med FinTech selskaber, som derigennem giver løbende forbedringer til værdikæden i 

betalingsformidling. De tre valuedrivere er øget med 25% i forhold til base case gennem hele 

budgetperioden. Tabel 30 viser, at best case scenariet medfører en equity value på 68.025 

mia.DKK, hvilket er en stigning på ca. 98% fra base case. 

Tabel 30 Værdiansættelse ved ”best case” 

 

10.4.2. Worst case 

Den forventede vækst vil i worst case blive markant lavere, som følge af inkompetence fra den nye 

ledelse og fejlslagne opkøb. Derudover taber de nationale betalingskort, som Dankort og 

 
28 Base case er den teoretiske værdi fra forrige afsnit. 
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BankAxept, terræn til internationale kort. Det vurderes dog, at der trods worst case betragtning 

fortsat vil være en mindre vækst, som skyldes at antallet af digitale transaktioner fortsat stiger i 

Europa. Overskudsgraden øges ikke tilsvarende som i base case, som følge af stigende udgifter til 

fornyelse og opdatering af systemerne. I tabel 31 ses udviklingen i equity value, hvor omsætningen 

vækster, dog 25% mindre end base case. Derudover er overskudsgraden og AOH 10% lavere i 

forhold til base case. Dette medfører en equity value på 22.235 mio.DKK, som er en afvigelse på -

35%. 

Tabel 31 Værdiansættelse ved ”worst case” 

 

10.4.3. Effekt af forventede synergier 

I dette scenarie opnås alle de forventede synergieffekter fra pressemeddelelsen. Det fremgår, at 

Nets’ EBITDA-margin inden fusionen udgjorde 36%. Det estimeres ved sammenlægningen, at 

koncernens29 samlede EBITDA-margin kommer til at udgøre 52%. Det forventes, at dette niveau vil 

opnås som følge af stordriftsfordele. Disse udmøntes gennem omkostningssynergier ved blandt 

andet optimering af IT, fælles indkøb og oprettelse af fælles servicecentre. Samtidig forventes det 

også, at omsætningen vil vækste. Omsætningsvæksten skal komme fra krydssalg til hinandens 

eksisterende kunder samt yderligere penetration i markeder med vækstpotentiale. Derudover vil de 

fremover være én enhed, og derfor vil de ligeledes opnå besparelser på løbende investeringer via 

fælles innovation og produktudvikling (Nets & Nexi, 2020). 

Det forventes at mere end 80% af EBITDA forbedringerne er indarbejdet inden udgangen af 2024. 

Hermed forventes det, at Nets’ EBITDA-margin er forbedret med 16%-point. Samtidig er Nexis og 

 
29 Koncernen inkluderer Nexi, Nets og SIA. SIA er lige fusioneret med Nexi inden den aftalte handel med Nets 
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SIA’s EBITDA-margin hhv. 58% og 38%. På baggrund af dette er der større forventninger til at 

Nets og SIA vil drage størst nytte af synergierne, da Nexi vil få en lavere EBITDA-margin som 

følge af fusionen (Nets & Nexi, 2020). 

Antaget at Nets’ omsætning er på samme niveau, som udgangspunktet i budgettet, og at EBITDA-

marginen gradvis indtræffer og forventeligt er fuldt indtruffet i 2025, vil Nets’ equity value være 

90.821 mio.DKK alt andet lige. Tabel 32 illustrerer beregningen af equity value på baggrund af de 

forventede synergier opnås. 

Tabel 32 Værdiansættelse ved 100% opnåelse af synergier effekter 

 

Værdierne afviger meget fra det, der er angivet i pressemeddelelsen. Sammenlignes inputtene i base 

case og scenariet ved opnået synergier, kan det ses, at de afviger meget fra hinanden. Det må 

betyde, at Nexi ikke er villig til at betale synderligt meget for synergier, som Nets bringer med til 

bordet, idet den faktiske handelspris er nærmere base casen uden synergieffekter end ved 100% 

opnåelse af synergier.  

10.5. Opsamling på værdiansættelserne og følsomhedsanalyserne 

Den teoretiske tilgang til værdiansættelsen mundede ud i en enterprise value på 37.449 mio.DKK. 

/equity value 34.303 mio.DKK. Den relative værdiansættelse via multipler gav et andet resultat med 

en gennemsnitlig enterprise value på 140.042 mio.DKK. Ses der alene på EV/EBITDA multipel, 

som også er meldt ud i pressemeddelelsen, fås en multiple afledt af et gennemsnit fra peer groupen 

på 37x, hvilket giver en enterprise value på 81.531 mio.DKK. Base casen gav en EV/EBITDA 

multipel på ca. 17x. Den udmeldte multipel i pressemeddelelsen var 20x. 

Følsomhedsanalyserne indikerede, at en ændring i komponenterne af WACC, terminalvækst og 
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valuedrivers havde en stor indflydelse på værdien. Følsomheds- og scenarieanalyserne viste, at 

Equity value fluktuerer i intervallet fra 18.660 mio.DKK til 93.967 mio.DKK ved ændringer i 

komponenterne. 

11. Konklusion 
Formålet med denne afhandling var at udarbejde en ‘fair value/fairness opinion’ i forbindelse med 

den aftalte fusion mellem Nexi og Nets i november 2020. Værdiansættelsen er udarbejdet på 

baggrund af DCF-modellen og er kontrolleret gennem RIDO-modellen. Begge modeller er baseret 

på en række vigtige faktorer og forudsætninger, som f.eks. fremadrettet vækstrater, 

kapitalomkostninger og intern regnskabsmæssig sammenhæng.  

Disse faktorer er estimeret og beregnet på baggrund af den strategiske- og regnskabsmæssige 

analyse.  

Den strategiske analyse klarlagde Nets’ interne og eksterne muligheder og trusler. I den interne kan 

det konkluderes, at Nets er en aktør, som tilbyder end-to-end løsninger til deres kunder. De har med 

deres samarbejdsaftaler bragt sig i en markedsledende position i Skandinavien. Nets er ikke bleg for 

løbende at udvikle nye produkter. Dette bekræftes blandt andet i samarbejdsaftaler med FinTech 

selskaber. På den måde fremstår de altid som en innovativ leverandør inden for betalingsindustrien. 

På baggrund af analysen af de eksterne forhold kan det samtidig konkluderes, at Nets opererer på et 

marked med flere større aktører. Det er dermed præget af høj konkurrence. Markedet er under 

konsolidering, hvor de større aktører køber massivt op blandt de mindre selskaber og foretager 

fusioner. Nets har i perioden med nyt ejerskab været en frontløber med flere opkøb særligt i 

Central- og Østeuropa. Derudover er fusionen mellem Nexi, Nets og SIA inden for en meget kort 

periode også et godt eksempel på den igangværende konsolidering.   

Yderligere kan det konkluderes, at betalingsindustrien gennemgår en fortsat større omvæltning fra 

at være et kontantsamfund til at være et mere kontantløs. Denne strømning har momentum i hele 

Europa. Den digitale udvikling har sat et stort præg på netop denne forandring. Den digitale 

udvikling oplever stigende efterspørgsel fra kunderne, hvilket presser betalingsformidlerne til at 

være innovative og konstant tænke ind i at forbedre brugeroplevelsen. Samtidig baner PSD2-

direktivet vej for nye aktører på markedet, hvilket kan åbne op for yderligere konkurrence om 

markedsandele eller skabe nye og interessante samarbejdspartnere/opkøbsmuligheder for Nets. 

Slutteligt kan det konkluderes, at Nets’ forhandlingsstyrke overfor en række interessenter er under 

pres som følge af ovennævnte. 
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I regnskabsanalysen kan det konkluderes, at Nets har øget EBITDA og NOPAT i perioden 2016-

2019. Samtidig har de i samme periode effektiviseret og reduceret deres omkostninger relativt til 

omsætningen. Ligeledes har Nets oplevet et løft i ROIC, som følge af en kraftig reduktion af 

nettodriftsaktiverne. I perioden har ejerne, Hellman og Friedman, frasolgt forretningsområdet 

Corporate Services for at fokusere på kerneområderne, hvor væksten historisk set også har været 

højere. 

Som følge af konklusionerne fra den strategiske og regnskabsmæssige analyse udledes en budget- 

og terminalperiode, der giver Nets en enterprise value 37.449 mio.DKK og en equity value 34.303 

mio.DKK. Værdierne afviger en del fra oplyste handelsværdier i fusionen. Dette kan skyldes flere 

faktorer. Ved anvendelse af værdiansættelsesmodellerne estimeres komponenterne, som har 

indflydelse på den endelige værdi, hvorfor der kan være en vis usikkerhed til stede. I 

følsomhedsanalysen belyses hvilke komponenter, der påvirker værdien mest. På baggrund af 

følsomhedsanalysen kan det konkluderes, at WACC’en er den faktor, som har den største betydning 

for værdien. Der er en del usikkerhed ved udledningen af WACC, da de bagvedliggende 

komponenter er forbundet med subjektive holdninger. Samtidig kan det af følsomhedsanalyserne 

konkluderes, at Nexi kan “regne handlen hjem” ved indregning af synergier, som forventes opnået 

inden 2025. 

På baggrund af den fundamentale analyse vurderes det, at værdien af Nets i handlen mellem Nexi 

og Nets ikke kan anses som værende en fair value.  

Det kan dermed konkluderes, at Nexi enten må have andre vækstforventninger, større indregning af 

synergier eller anvendt andre faktorer til estimeringen af Nets’ pris. 

12. Diskussion 
Et yderst interessant emne, som er relevant at drøfte i forbindelse med Nets, er spørgsmålet og 

dilemmaet om hvorvidt salg af kritisk infrastruktur til “udlændinge” er hensigtsmæssigt. Debatten 

startede i forbindelse med at Nets er blevet solgt fra danske hænder i 2014 og siden hen købt af 

amerikanske kapitalfonde. I samme periode var der ligeledes en heftig diskussion om salget af 

daværende DONG30 til Goldman Sachs. Denne debat blev aktuel igen, da Nets med salget af 

Corporate Services til MasterCard afgav Betalingsservice (Erhvervsministeriet, 2019).  

 
30  I dag er navnet Ørsted 
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I december 2020 skriver regeringen, at den i løbet af 2021 vil fremsætte et lovforslag, der har til 

formål at sikre en screening af udenlandske investeringer i Danmark. Screeningen skal sikre og 

vurdere, om investoren har for tætte bånd til statslige aktører, som har foretaget investeringen på 

baggrund af strategiske snarere end kommercielle hensigter (Erhvervsministeriet, 2020).  

Som reglerne er i dag, skal investorer (personer eller selskaber), der ønsker at købe mere end 10% 

af et betalingsinstitut godkendes af Finanstilsynet i Danmark. Finanstilsynet vil så vurdere, om de 

potentielle ejere har den fornødne ‘know-how’ til at sikre en fornuftig og forsvarlig drift af et 

betalingsinstitut udover en række øvrige krav (Erhvervsministeriet, 2019). Dette må alt andet lige 

betyde, at Finanstilsynet har vurderet de forskellige kapitalfonde til at være ansvarlige ejere.  

Denne diskussion, om Nets er kritisk infrastruktur, kunne være interessant at analysere videre i en 

særskilt opgave. Det er særligt interessant, da Nets i mange år har haft monopollignende tilstande i 

betalingsværdikæden. 

13. Perspektivering 
Efter udarbejdelsen af afhandlingen kunne det være særligt interessant at undersøge, om de 

forventede synergier, med vækst i omsætning og reduktion i omkostninger, bliver en realitet. Dette 

kunne eksempelvis undersøges efter to regnskabsperioder, da det forventes at det første år vil blive 

brugt til at integrere selskaberne til én. 

Som tidligere nævnt er markedet under konsolidering, hvorfor det kunne være spændende at 

undersøge, hvordan den nye koncern i fremtiden vil tilegne sig yderligere markedsandele. Hertil vil 

det være relevant at undersøge de fremtidige opkøbsmuligheder. 

I en opinion fra Børsen, stiller Niels Lunde spørgsmålet “Hvorfor var det kun udenlandske 

kapitalfonde, der så potentialet i Nets?” (Lunde, 2020). Dette kunne ligeledes være et særligt 

interessant studie, da Nets igen er blevet overtaget af nye udenlandske ejere. Det samme gjorde sig 

gældende ved Goldman Sachs’ opkøb af Dong Energi. Det kunne være spændende at undersøge, 

hvad de udenlandske investorer ser, som de danske investorer misser.  
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3. Common-size analyse 
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5. Excel 

Fane 1 – Regnskabsanalyse: 

- Resultatopgørelse 

- Balance 

- Egenkapitalopgørelse 

- Reformuleret Resultatopgørelse & Balance 

- Trendanalyse Resultatopgørelse & Balance 

- Common-size analyse Resultatopgørelse & Balance 

- Frit cash flow og nøgletal 

- Dekomponering ROE & ROIC 

- Rentabilitetsanalyse 

- Vækst i omsætning og valuedrivers i regnskabsperioden 

Fane 2 – Budgettering: 

- Budgettering 

- DCF og RIDO 

- Iterationsproces 

Fane 3 – Budget synergier 

Fane 4 – Følsomhedsanalyser: 

- Equity & Enterprise value, Beta / Risikofri rente 

- Equity & Enterprise value, WACC / Terminal vækst 

- Én, to og tre faktoranalyse 

Fane 5 – Budget valuedrivere 

- Omsætning 

- Overskudsgrad 

- AOH 

- Balance 

Fane 6 – Kapitalstruktur/WACC 

Fane 7 – DCF og RIDO 

Fane 8 – Selskabsskat 

Fane 9 – Risikofri rente 

Fane 10 – Beta 

Fane 11 – Fremmedkapital 

Fane 12 – Peers & multiple  

- Peer group nøgletal 

- Multiple analyse 

Fane 13 – Løn og forbrugs udvikling 

Fane 14 – Omsætnings grafer 

Fane 15 – Budgetperiode 

Fane 16 – Lock up frigivelser 


