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1. Summary 
The company Pandora A/S is a large Danish jewelry manufacturer and the motivation behind the project is 

to evaluate Pandora as a company, and based on previous factors make a fair market value estimation 

based upon strategic and accounting analysis. 

The company analysis will include both internal and external factors. There are many different models and 

approaches to analyze Pandora and based on a total context this project will include the following company 

analysis. 

The external analysis is based upon PESTEL and Porters Five Forces. A part conclusion on these models is, 

that the market is highly competitive with many big competitors, and Pandora must maintain a leverage on 

their branding and company recognition. Another big focus will be on the environment, as customers 

expect more. In this respect the analysis also shows that Pandora is affected a lot by external factors 

including the global economy and cost prices on raw materials for example gold and silver. 

The internal analysis is based upon The Value Chain and VRIO-Framework. Pandora produces high quality 

goods and want the costumers to expect the best from them. Pandora has proven to optimize their value 

chain, which support the high quality, and recently they have transformed their value chain to focus on 

using and reuse the resources as best as possible. This has been acknowledged by some of the world’s 

biggest brands and Pandora has obtained an important partnership with Disney back in 2014 which has 

only grown since then. 

After knowing the Company strategically, it is possible to dive deeper into an accounting analysis. The 

analysis shows that Pandora has been highly influenced by Covid-19 but shows a good resilience. They have 

shown good results compared to expectations and competitors. The accounting budget analysis is based 

upon a period of five years and one terminal year. The short period was chosen because Pandora is a 

cyclical company. 

The information the accounting analysis has provided the foundation of a valuation. Firstly, Pandora is 

analyzed with a quick and easy valuation called Adjusted Multiples. It shows that Pandora is relatively 

cheap pricewise, and that their competitors have been even harder hit by the crisis. This quick analysis 

cannot stand alone, and therefore a full analysis is needed. This has been made through four valuations 

called DFC-, RIDO, Dividend and RI-models. 

The conclusion show that based on the full valuation, Pandora’s fair price should be 962 kr. which is much 

higher than the current price. Overall, Pandora shows strengths through the pandemic and investors should 

be happy in the long term.  
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2. Indledning 
Pandora fremstiller en bred vifte af smykker i en høj kvalitet, som de selv designer og markedsfører ud til 

hele verden. Priserne ligger fra middel til høj, alt efter hvad man søger. Pandora sælger sine smykker i mere 

end 100 lande, igennem 7.000 salgssteder, her af 2.700 konceptbutikker, som er fordelt rundtom i verden. 

Pandoras hovedkontor ligger i København, hvor deres nyeste lancering ”The Digital Hub”1 også ligger 

placeret. Pandora er med til at beskæftige mere end 26.000 ansatte i hele verden. Til fremstillingen af deres 

smykker bruger de hovedsageligt genbrugsmetaller i form af guld og sølv. Pandora har stort fokus på den 

grønne omstilling, og de er i gang med en større planlægning for at blive CO2 neutral inden udgangen af 

2025.2 

Da Pandora den 5. oktober 2010 blev børsnoteret, havde de en kurs på 263 kr. Allerede et år efter 

Pandoras børsnotering, ramte deres aktier en værdi på 36,93 kr. pr. aktie, men siden da er Pandoras aktier 

steget jævnt over den lange bane, frem til midt 2016, hvor de har haft en svingende kurs. Pandoras 

aktiekurs fik et ordentligt dyk i starten af 2020, hvor Covid-19 pandemien tog sit indtog i hele verden og 

ramte en kurs på 195,20 den 16.03.2020. Pandoras aktiekurs lå den 31.12.2020 med en værdi på 681 kr. pr. 

aktie. 

Pandora er et godt eksempel på en cyklisk virksomhed. Når økonomien går godt i samfundet, sælger 

Pandora bedre, da forbrugerne har flere penge, og dermed er mere tilbøjelige til at købe accessoires. 

Smykker er ikke en nødvendighed men en form for udsmykning og forkælelse. 

I denne opgave fokuseres der på Pandoras regnskab samt en værdiansættelse heraf. 

3. Problembeskrivelse 
Pandora har stået overfor en stor udvikling og ikke mindst på onlineområdet, som er i markant vækst. Med 

baggrund i årsregnskaberne værdiansættes Pandora og virksomheden analyseres strategisk. Herudover 

undersøges det, hvorvidt Pandora er blevet ramt af Covid-19 i årsrapporten for 2020, samt om man kan 

analysere og konkludere nogle udfordringer eller muligheder for fremtiden. 

På baggrund af ovenstående tekst er nedenstående problemformulering dannet. 

3.1.Problemformulering 
”Hvordan bliver en smykkeforretning som Pandora påvirket i sit regnskab af pandemien og hvordan er 

Pandoras aktiekurs sammenholdt med den beregnede værdiansættelse pr. 31.12.2020.” 

 
1 https://pandoragroup.com/about/pandora-in-brief/pandora-milestones 
2 https://pandoragroup.com/about 

https://pandoragroup.com/about/pandora-in-brief/pandora-milestones
https://pandoragroup.com/about
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Ud fra problemformuleringen, er udarbejdet følgende underspørgsmål. 

3.1.1 Underspørgsmål: 
1. Hvordan er Pandoras strategi? 

2. Hvordan er Pandora blevet påvirket af Covid-19? 

3. Hvilke udfordringer og muligheder har Pandora i fremtiden? 

4. Hvordan har Pandoras finansielle nøgletal udviklet sig i perioden 2015-2020? 

5. Hvordan værdiansættes Pandora, og er der noget man kan konkludere for fremtiden? 

3.2 Afgrænsning 
Indsamling af data for udarbejdelsen af denne afhandling er til og med den 31.03.2021. Dette valg er truffet 

for at få så meget data med som muligt omkring Covid-19, og hvordan den har påvirket både Pandora som 

virksomhed, samt hvordan den har ændret, hvordan vi som mennesker agerer på markedet. 

Til brug for den strategiske analyse vil der blive gjort brug af følgende modeller: PESTEL, Porters Five Forces, 

Værdikædeanalysen, VRIO, samt en opsamling via SWOT. Disse modeller vurderes at være tilstrækkelige i 

forhold til at afdække grundlaget for værdiansættelsen af Pandora, samt danne et godt overblik over 

Pandoras eksterne og interne forhold på både godt og ondt. 

I regnskabsanalysen af Pandora, vil der være fokus på årsregnskaberne fra 2015 til og med 2020. 2020 

tallene er taget med for at kunne analysere, hvordan Covid-19 regnskabsmæssigt har påvirket Pandora, og 

hvilke områder, som virkelig har været hårdt ramt. På baggrund af de anvendte årsregnskaber udarbejdes 

der nøgletal, som er med til at danne grundlag for værdiansættelsen af Pandora. 

Selve værdiansættelsen af Pandora bliver udregnet på baggrund af fire værdiansættelsesmodeller med 

udgangspunkt i de absolutte værdiansættelsesmodeller samt prismultiple, som er relativ. Her vil den 

strategiske- og regnskabsmæssige analyse, samt analytikernes forventninger til fremtiden, danne grundlag 

for budgetforudsætningen for Pandora. Beregningen for modellerne er fortaget som et skønsmæssigt 

resultat for fremtiden. 

I forbindelse med analyse af prismultiple er der taget udgangspunkt i virksomheder af relativt samme 

størrelse og regnskabsmæssigt tilfredsstillende grundlag. Mange af de nærtstående konkurrenter 

offentliggør ikke deres årsregnskaber, eller har ikke tilfredsstillende nok grundlag, f.eks. med gamle 

regnskaber eller anderledes regnskabspraksis. Top 10 smykke virksomheder i verden er undersøgt for 

udarbejdelse af denne analyse. 

I forbindelse med Pandoras selskabsskat vil der i budgetforudsætningen kun blive taget udgangspunkt i den 

danske selskabsskat, hvilket ligger tæt på, hvad de gennemsnitligt har betalt. Dette skyldes, at udsvingene i 
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de andre lande Pandora opererer i svinger meget, og derved er svære at budgetforudsætte. Dertil ligger 

deres hovedkontor i Danmark, og deres årsregnskaber er vist i danske kroner, hvilket vægter valget for den 

danske selskabsskat højt. 

4. Metodevalg 
I den nedenstående oversigt 1 er vist et grafisk overblik over hvordan opgaven er struktureret, og hvordan 

den er udarbejdet. Formålet med modellen er at skabe en rød tråd igennem opgaven. 

 

4.1 Indledning 
Undervejs i opgaven vil der først fokuseres på den strategiske analyse, som danner grundlaget for 

regnskabsanalysen. Herunder vil hvert analyseområde kort blive beskrevet og efterfølgende udformes en 

kritisk analyse heraf. Regnskabsanalysen ser på regnskabsudviklingen, og danner grundlaget for 

værdiansættelsen og evalueres kritisk. 

4.2 Strategisk analyse 
Den strategiske analyse har til formål at vise den vej, som Pandora skal tage for at opnå sine mål, og hvad 

der kan påvirke værdiansættelsen af Pandora. Analysen indeholder følgende punkter, PESTEL, Porters Five 

Forces, Værdikædeanalyse, VRIO og afslutningsvis en opsamlende SWOT-analyse. 

4.2.1 Ekstern analyse 

PESTEL 

I starten af den strategiske analyse, vil der blive gjort brug af PESTEL-analysen. Det er en model, der har til 

formål at analysere de makroøkonomiske faktorer, som der er i omverdenen. Dertil analyseres hvordan de 

er med til at påvirke Pandora i forbindelse med den fremtidige vækst i virksomheden, samt deres 

indtjeningsmuligheder. I denne analyse bliver der gjort brug af 6 områder af omverden. De 6 områder er 

følgende: (P)Politisk, (E)Økonomisk, (S)Social, (T)Teknologisk, (E)Miljø, (L)Lovgivning. I forbindelse med 

selve brugen af modellen, vil der både blive set på det nationale og globale plan. En af de helt store grunde 

til, valget af PESTEL og ikke PEST analysen, er fordi Pandora er en produktionsvirksomhed, og derfor skal de 
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bruge nogle ressourcer som har stor indflydelse på miljøet, samt de lovgivninger som kan gå ind og påvirke 

Pandora og selve smykkeproducenterne.3 

Porter Five Forces 

Efter PESTEL-analysen vil der herefter blive gjort brug af Porters Five Forces. Denne model bliver brugt til at 

analysere konkurrencesituationen for branchen, som Pandora befinder sig i. Porters Five Forces har fem 

konkurrencekræfter, som til sammen danner et billede af konkurrencesituationen i branchen. De fem 

områder er følgende: Kundernes forhandlingsstyrke, Leverandørernes forhandlingsstyrke, Konkurrence fra 

substituerende produkter, Truslen fra potentielle nye konkurrenter og Konkurrencesituationen i branchen.  

Denne analyse er med til at gøre Pandora opmærksom på, hvilke områder de skal være særligt 

opmærksomme på, da det kan påvirke dem negativt. Det handler om at stå stærkt på alle, eller de fleste 

områder.4 

4.2.2 Intern analyse 

Værdikæde-analyse 

Efter Porters Five Forces, vil Pandora blive analyseret på deres værdikæde, for at se, hvilke faktorer i 

værdikæden, som er med til at skabe værdi for Pandora. I denne analyse bliver det muligt at vurdere 

aktiver og processer, som Pandora skal igennem i forbindelse med produktionen af deres smykker. Der er i 

værdikæden fokus på de primære- og støtteaktiver.5 

VRIO Framework 

Med baggrund i de tidligere strategiske analyser vil Pandora blive analyseret ud fra VRIO, som er med til at 

vise, hvilke ressourcer og kompetencer, som skaber enten en vedvarende konkurrencefordel eller en 

midlertidig fordel for Pandora. Dertil bliver det også tydeligt at belyse hvilke ressourcer og kompetencer, 

som ikke er en konkurrencefordel for Pandora, da konkurrenterne har mulighed for at gøre de samme ting.6 

SWOT-analyse 

Til slut i den strategiske analyse vil SWOT-analysen blive brugt til at opsummere Pandoras stærke og svage 

sider, samt hvilke muligheder og trusler som Pandora kommer til at møde i fremtiden.7 

4.3 Regnskabsanalyse 
Den efterfølgende fase, består af en regnskabsanalyse for at vurdere og analysere Pandoras evne til at 

skabe værdi for deres kunder. 

 
3 Penman, Stephen H. ”Financial Statement Analysis and Security Valuation”, 2007. s. 34-48 
4 Penman, Stephen H. ”Financial Statement Analysis and Security Valuation”, 2007. s. 64-74 
5 Penman, Stephen H. ”Financial Statement Analysis and Security Valuation”, 2007. s. 107-111 
6 Penman, Stephen H. ”Financial Statement Analysis and Security Valuation”, 2007. s. 98-107 
7 Penman, Stephen H. ”Financial Statement Analysis and Security Valuation”, 2007. s. 115-118 
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I selve regnskabsanalysen vil der primært være fokus på perioden 2015-2020, men nye artikler fra 2021, 

som har relevans i forhold til Covid-19 pandemien vil også blive brugt i analysen. Dertil vil der også blive set 

tilbage på ældre artikler, hvis disse giver mening for selve regnskabsanalysen. Regnskabsanalysen har til 

formål at vise hvordan Pandora har udviklet sig hen over en periode. Det gælder både som Pandora i sig 

selv som helhed, men også hvordan de har udviklet sig i forhold til den branche de befinder sig i. 

I regnskabsanalysen vil der blive foretaget reformulering af egenkapital, balance, totalopgørelse samt 

pengestrømsopgørelse. Dette er for at kunne udlede og identificere både drifts- og finansieringsaktiver for 

at måle rentabiliteten samt de finansielle value-drivere, som der bliver anvendt igennem analysen. I selve 

analysen i forbindelse med value-driver vil der blive taget udgangspunkt i DuPont-modellen, og 

efterfølgende gennemføres en trendanalyse, for at danne sig et overblik over den samlede udvikling i 

forhold til basisåret. 

4.4 Budgettering 
Efter både den strategiske- og regnskabsmæssige analyse, bliver disse to samlet sammen i forbindelse med 

budgetteringen af Pandoras fremtid. Budgetteringen er et meget centralt element til at kunne 

værdiansætte Pandora ud fra det budgetterede cash flow. Ligeledes benyttes et forecast fra Pandoras 

analytikere, som ser tre år frem i tiden, hvilket er med til at danne grundlag for de første tre år i 

budgetteringen. 

4.5 Værdiansættelses modeller 

Til at starte med analyseres først de relative værdiansættelsesmodeller i form af prismultiple, som er den 

hurtigste og mindst nøjagtige analyse. 

Til slut vil der laves en værdiansættelse på baggrund af de absolutte værdiansættelsesmodeller af Pandora, 

som er baseret ud fra den budgettering, der er udformet. Selve værdiansættelsen af Pandora er bygget op 

på fremtidige forudsætninger med baggrund i den strategiske analyse samt rentabiliteten. 

I selve værdiansættelsen vil der blive gjort brug af fire værdiansættelsesmodeller, der vil blive set på de 

direkte- og indirekte modeller. De fire modeller er som følgende: Dividende-modellen, DCF-modellen, RI-

modellen og RIDO-modellen, de fire modeller skal gerne give samme resultat, da der ellers vil være noget 

forkert i enten reformuleringen eller selve budgetteringen af Pandora. 

5. Kritik af modeller 
I følgende afsnit, vil der blive kommenteret på de modeller som er benyttet i selve analysen af Pandora, og 

der vil blive set på, hvilke udfordringer der er ved brugen af de følgende modeller. Nogle modeller er meget 
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svage, hvis de står alene, men i sammenhæng med andre modeller står de stærkere, da de opvejer 

hinanden og skaber en rød tråd. 

5.1 PESTEL 
PESTEL-analysen er en model der kigger på omverdenen, og de eksterne forhold som går ind og påvirker 

Pandora. Modellen bliver kritiseret for at den kun ser på et begrænset omfang, da der kun bliver set på de 

eksterne faktorer, derfor fungere PESTEL bedst i sammenhæng med interne analyser. En anden stor kritik 

er at man kigger på fortiden, og derved ikke ser på fremtiden. Derfor er det vigtigt, at man ved brug af 

PESTEL forholder sig kritisk til den information, som man finder for at kunne forholde sig til, hvad der 

eventuelt kan ske i fremtiden.8 

5.2 Porters Five Forces 
Porters Five Forces, kigger bagud i forhold til at analysere, hvilke kræfter, som den pågældende virksomhed 

kan blive påvirket af. Dette medfører en svaghed, da det kun giver et øjebliksbillede, hvilket hurtigt kan 

ændre sig i forbindelse med den globale verden. Herudover ændre digitale platforme sig hurtigt. En anden 

udfordring er, at det kan være svært at definere branchen klart. Det er derudover vigtigt at huske på, at der 

typisk er en eller to kræfter som opvejer de andre kræfter. Dette er en analyse, som bliver brugt i 

sammenhæng med analyser som PESTEL, værdikædeanalysen med mere.9 

5.3 Værdikædeanalysen 
Porters værdikæde viser kun de områder i virksomheden, som der er med til at skabe værdi. Den ser ikke 

på de områder, som der ikke indgår i Pandoras værdikæde, som f.eks. deres leverandører mm. Ved at 

benytte værdikædeanalysen kan man risikere at den strategiske opfattelse går tabt ved at se på 

mikrodetaljerne, i stedet for at tage de store briller på.10 

5.4 VRIO 
VRIO er en let model at anvende for at kunne identificere hvilke ressourcer og kompetencer, der skaber 

værdi, og hvilke som ikke bliver udnyttet fuldt ud. En af de helt store ulemper med denne model omhandler 

at den er svær for mindre virksomheder og startups at benytte, da de ikke har opbygget nok ressourcer og 

kompetencer til at udforme denne analyse.11 

 
8 https://bizfluent.com/info-8468735-disadvantages-using-pestle-analysis.html 
9 https://www.investopedia.com/articles/investing/103116/pitfalls-porters-5-forces.asp 
10 https://www.investopedia.com/ask/answers/061115/what-are-some-advantages-and-disadvantages-value-chain-
analysis.asp 
11 https://expertprogrammanagement.com/2019/11/vrio-framework/?fbclid=IwAR3FQ9i8kJBKW5p3DIQ-
L_XCZpV4LATO2m6AraoxBL3xo_EYucNbeyFNGVI 

https://bizfluent.com/info-8468735-disadvantages-using-pestle-analysis.html
https://www.investopedia.com/articles/investing/103116/pitfalls-porters-5-forces.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/061115/what-are-some-advantages-and-disadvantages-value-chain-analysis.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/061115/what-are-some-advantages-and-disadvantages-value-chain-analysis.asp
https://expertprogrammanagement.com/2019/11/vrio-framework/?fbclid=IwAR3FQ9i8kJBKW5p3DIQ-L_XCZpV4LATO2m6AraoxBL3xo_EYucNbeyFNGVI
https://expertprogrammanagement.com/2019/11/vrio-framework/?fbclid=IwAR3FQ9i8kJBKW5p3DIQ-L_XCZpV4LATO2m6AraoxBL3xo_EYucNbeyFNGVI
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5.5 SWOT 
SWOT-analysen er en meget god model til at give et overblik ud fra de interne og eksterne analyser. 

Modellen er en meget simpel model, da SWOT opstiller styrker, svagheder, muligheder og trusler, men den 

arbejder ikke videre med forslag på, hvad virksomhederne skal gøre for at forbedre sig på disse områder. 

Det bliver blot belyst.12 

6. Kildekritik 
I selve hovedopgaven vil der både blive gjort brug af kvalitativt og kvantitativt data. Den kvalitative data 

kommer til udtryk i form af relevant litteratur, som f.eks. artikler, tidsskrifter, faglig litteratur såsom 

studiebøger og lånt litteratur fra biblioteket. Information på nettet vil der blive forholdt sig kritisk hertil, da 

troværdigheden og validitet kan variere. Her er der derfor taget en vurdering af de brugte kilder. Dertil 

fremgår også de anvendte teorier og modeller i opgaven, som har indgået i undervisningen på CBS. 

Den kvantitative data fremkommer via data, tal og lignede informationer som fremgår i Pandoras 

årsrapporter mv. Informationerne for Pandoras årsrapporter er relativt valide, da deres resultater skal 

fremgå korrekt. Dog skal man huske på, at Pandoras årsrapport er udformet af ledelsen, og derfor bør man 

forholde sig lidt kritisk hertil, da ledelsen altid har det ønske om at få Pandoras regnskab til at fremstå så 

godt som muligt, inden for lovens rammer. Årsregnskaberne er udarbejdet i samarbejde med de eksterne 

revisorer Ernst & Young. 

7. Pandora historisk 

7.1 Pandoras vision og mission 
Pandora er verdens største smykkevirksomhed, hvis man kigger på, hvor mange smykker de sælger pr. år. 

De producerer smykker af høj kvalitet, og distribuerer det til mere end 100 lande. Pandoras charms giver 

forbrugerne uendelig mulighed for at personalisere deres smykker på sin helt egen måde. Pandora giver en 

stemme til folkets kærlighed. 

Pandoras mission går ud på, at de ønsker at kunne give kvinder verden over mulighed for smykker af høj 

kvalitet, og til en overkommelig pris. Pandoras smykker er med til at fortælle en historie, og giver kvinder 

mulighed til at fortælle den igennem deres smykker. 

Pandora har en vision om at være det brand, som leverer de mest personaliserede smykker, samt give en 

unik oplevelse for forbrugeren.13 

 
12 Hall, Ole: Pandora Danmarks vildeste væksteventyr, s. 508-509 
13 https://www.memorablecharms.com/pandora-concept/about-us.html 

https://www.memorablecharms.com/pandora-concept/about-us.html
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7.2 Historie 
Pandoras historie starter tilbage i 1982, hvor Per Enevoldsen som var guldsmed og hans kone Winnie 

Enevoldsen grundlagde Pandora. De tog til Thailand for at finde smykker, som de importerede til Danmark i 

takt med at efterspørgslen steg, begyndte de at føre engrossalg. I 1989 begyndte de selv at fremstille deres 

egne smykker nede i Thailand.14 

I 2000 lancerede de deres meget velkendte og populærere charmarmbånd, hvor man som forbruger selv 

får mulighed for at kombinere og skabe sin egen stil. Det er også i 2000, at navnet Pandora blev til 

virkelighed.15 

Efter at charmarmbåndskonceptet var blevet meget populært på det danske marked, og efterspørgslen 

steg, så valgte Pandora at ekspandere på det internationale marked. I 2003 kom de ind på USA’s marked, 

som i dag er deres største. I 2004 kom de på det Tyske og Australske marked, som også er en stor del af 

deres marked i dag.16 

Deres produktion af deres smykker foregår udelukkende i Thailand, hvor de i 2005 åbnede en stor 

produktionsfabrik i Gemopolis. I 2017 åbnet de deres anden fabrik i byen Lamphun. I 2018 åbnede Pandora 

deres guldfabrik i Gemopolis.17 Pandora har mere end 26.000 ansatte rundt i verden, hvor 11.500 af dem 

arbejder i Thailand, på deres produktionsfabrikker.18 I 2006 åbnede Pandoras første Concept Store i 

Hamborg, og siden har de åbnet 2.700 rundt i hele verden.19 

I 2008 opkøbte Axcel 60% af Pandora, hvor målet var til dels at styrke og udbygge selve virksomheden på 

international plan, samt at sikre Pandoras generationsskifte. Dertil skete der også udskiftning i ledelsen, 

samt at Pandora fik et nyt logo.20 I løbet at nogle få år, har Axcel fået 40 gange sin investering igen. Axcel 

har løbende solgt ud af deres Aktier i Pandora, og i 2014, havde de kun 3,7% tilbage ud af de 60% i 2008.21 

I 2010, blev Pandora børsnoteret,22 med en kursværdi på 263 kr. pr. aktie. Efter børsnoteringen faldt aktien 

kraftigt til 36,93 kr. pr. aktie. Aktien har sidenhen været støt stigende. 

 
14 https://pandoragroup.com/about/pandora-in-brief/the-pandora-story 
15 Hall, Ole: Pandora Danmarks vildeste væksteventyr, s. 33 
16 https://dk.pandora.net/da/pandoras-univers/historie/ & https://pandoragroup.com/about/pandora-in-brief/the-
pandora-story 
17 https://pandoragroup.com/about/pandora-in-brief/pandora-milestones 
18 http://krevi.dk/pandora-en-virksomhed-i-evig-udvikling/ 
19 https://dk.pandora.net/da/pandoras-univers/historie/ 
20 https://penge.borsen.dk/nyheder/penge/milliardaerfamilie-saelger-pandora-til-kapitalfond-3z8g3 
21 https://www.berlingske.dk/aktier/axcel-har-tjent-20-mia.-kr.-paa-pandora 
22 https://pandoragroup.com/about/pandora-in-brief/the-pandora-story 

https://pandoragroup.com/about/pandora-in-brief/the-pandora-story
https://dk.pandora.net/da/pandoras-univers/historie/
https://pandoragroup.com/about/pandora-in-brief/the-pandora-story
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https://pandoragroup.com/about/pandora-in-brief/pandora-milestones
http://krevi.dk/pandora-en-virksomhed-i-evig-udvikling/
https://dk.pandora.net/da/pandoras-univers/historie/
https://penge.borsen.dk/nyheder/penge/milliardaerfamilie-saelger-pandora-til-kapitalfond-3z8g3
https://www.berlingske.dk/aktier/axcel-har-tjent-20-mia.-kr.-paa-pandora
https://pandoragroup.com/about/pandora-in-brief/the-pandora-story
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I 2014 lancerede Pandora deres første Disney X kollektion, og det er blot startskuddet til samarbejdet med 

Disney. Det helt specielle ved Disney charms er, at nogle få charms kan du kun købe i selve Disneyland, og 

de er derfor ekstra specielle. De er blevet særlige samlerobjekter for både Disney- og Pandorafans. I 2018, 

lancerede Pandora deres Reflexions, som er en ny kollektion, hvor deres charms er flade i stedet for de 

runde, som forbrugerne kender. I 2019 indgik Pandora et helt nyt partnerskab med Warner Brothers 

omkring Harry Potter charms.23 

7.3 Markeder 
Pandora har fire hovedmarkeder for salg af deres Pandorasmykker, hvor USA er klart det største marked. 

Ud fra nedenstående graf 1 er vist fordelingen på Pandoras omsætning for 2020. 

 

USA er klart den, som har bidraget mest i forhold til Pandoras omsætning for 2020. Det er tydeligt at se, at 

Kina er et af de lande, som ikke har bidraget så meget til omsætningen i 2020, hvilket især skyldes Covid-19. 

Ser man på 2019 er det primært andre og måske mindre velhavende lande som givet en relativ mindre 

omsætning. Trods Covid-19 har Pandora sikret sig en god omsætning i Storbritannien, hvilket skyldes, at 

den britiske befolkning har taget godt imod den online shopping mulighed, hvilket også gælder mange af de 

andre lande. Italien som også er et stort marked for Pandora, har ikke haft nogen særlig vækst i 2020, fordi 

der har været butikslukninger og lockdown, grundet at Covid-19 lukkede landet ned. Forbrugerne i Italien 

 
23 https://dk.pandora.net/da/pandoras-univers/historie/ 

https://dk.pandora.net/da/pandoras-univers/historie/
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har en klar præference i at købe deres varer fysisk. Dertil er Kina forsat præget af de store nedlukninger, 

der har været igennem 2020.24 

7.4 Platform 
I forlængelse af at forbrugerne bliver mere digitale, har Pandora en del forskellige platforme, som de 

kommunikerer på. Ud over deres egen hjemmeside, benytter de sig både af Facebook, YouTube, Instagram, 

Twitter og Pinterest. En af grundene til at de bruger så mange forskellige platforme, det er fordi, de ønsker 

at fange så mange af deres forbrugere som muligt, da de benytter forskellige platforme, så måden hvorpå 

Pandora kan ramme flest, er ved at have så mange platforme som muligt.25 

Internetbaseret markedsføring er nemt at føre statistik på, og virksomhederne kan nemmere målrette sin 

reklame. Statistikerne viser, at verdens befolkningen er mere på sociale medier end nogensinde før. Af 

statistikerne fremgår det blandt andet, at der er over 3,6 mia. brugere verden over. Blandt de sociale 

platforme er især Facebook, YouTube og Instagram nogle af de største medier. Facebook er den største og 

har 2,74 mia. aktive brugere. Et hurtigt voksende socialt medie er Instagram med 1 mia. månedlige aktive 

brugere. Den største demografi af Instagram brugerne er kvinder mellem 18-24 år, hvilket især er en 

attraktiv målgruppe for Pandora. 

Forventningerne til sociale medier er, at de stiger fra 3,6 mia. brugere til 4,41 mia. i 2025 hvorfor det giver 

god mening, at Pandora øger sit fokus herpå. 26 

7.5 Virksomhedens planer for fremtiden 
En af de helt store mål for fremtiden hos Pandora, som de kom frem med i starten af 2020. Det er, at de 

ønsker at blive CO2 neutrale inden udgangen af 2025 for deres egne områder, og at de inden udgangen af 

2020 tilstræber at køre 100% vedvarende energi på deres fabrikker. En af deres store fokusområder er at 

minimere deres vandforbrug og affaldet på deres fabrikker. 27 I 2020 genanvendte de 90% af deres proces 

affald. 

Pandora brugte i 2020 over 970.000m3 vand på deres fabrikker, og 16% af vandet genbrugte de i deres 

produktion. Pandora har ambitioner om at kunne genbruge endnu mere af deres vandforbrug for at passe 

 
24 Årsrapport 2020 s. 42 & 57 
25 https://dk.pandora.net/da/ 
26 https://sproutsocial.com/insights/social-media-statistics/?amp&fbclid=IwAR1DZPww--
u2Hygv_LBlk20tY3XS_tylv1xUugGWLZ5OOfDQ7dVDzK6Br6Y 
27 https://pandoragroup.com/sustainability 

https://dk.pandora.net/da/
https://sproutsocial.com/insights/social-media-statistics/?amp&fbclid=IwAR1DZPww--u2Hygv_LBlk20tY3XS_tylv1xUugGWLZ5OOfDQ7dVDzK6Br6Y
https://sproutsocial.com/insights/social-media-statistics/?amp&fbclid=IwAR1DZPww--u2Hygv_LBlk20tY3XS_tylv1xUugGWLZ5OOfDQ7dVDzK6Br6Y
https://pandoragroup.com/sustainability
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på miljøet.28  Pandora gør mest brug af kunstigt fremstillede sten, som bliver kaldt kubisk Zirkonia. Denne 

type sten belaster miljømæssige kun 0,001% i forhold til en naturlig diamant.29 

Pandora ønsker også at blive CO2 neutrale igennem hele deres værdikæde, da mere end 90% af Pandoras 

drivhusgasser fremkommer i værdikæden udenfor deres egen drift.30 

Pandora genanvender allerede en stor del af det guld og sølv de bruger til at fremstille deres smykker, og 

det har de gjort i mange år. Pandora er oppe på at 71% af det guld og sølv de benytter er genanvendt. Det 

er mere miljøvenligt at genanvende metallerne, end at det kommet fra minerne. Der bliver brugt mindre 

ressourcer på genanvendelsesprocessen frem for på nye metaller.31 

8. Strategisk analyse 
Herunder analyseres den strategiske analyse, hvor der startes med den eksterne analyse, dernæst den 

interne, og afslutningsvis opsamles det i en SWOT-analyse og delkonklusion. 

Ekstern analyse 

8.1 PESTEL 

8.1.1 (P) Politiske 
I og med at al Pandoras produktion befinder sig i Thailand, vil det f.eks. i tilfælde af krig eller politiske 

konflikter kunne påvirke Pandora negativt. Pandora har to fabrikker i Thailand, den første åbnede i 2003 i 

Bangkok og deres anden fabrik åbnede i 2016 i Lamphun.32 Thailand er især i de sydlige provinser præget af 

en del konflikter, og man fraråder folk at rejse dertil grundet risiko for terror. Der har i Bangkok været 

eksplosioner både i 2015, 2017 og senest i 2019. Dette er også en af grundene til, at Pandora har etableret 

en fabrik længere nord på for at mindske deres risiko i forbindelse med større terrorangreb. Rejser til 

Thailand frarådes i forbindelse med Covid-19, som erhvervsmæssigt kan give problemer, hvis Pandora 

bliver forhindret i disse rejser.33 

Pandora har som mange andre virksomheder også været påvirket af Coronasituationen. Rent politisk har 

man valgt at lukke en del af detailbutikkerne rundt om i hele verden. Forlystelsesparkerne Disney, hvor 

Pandora har butikker, har også været lukket ned. Denne politiske ændring har tvunget Pandora til at 

gentænke sin strategi, hvor man tidligere har åbnet den ene butik efter den anden. Nu er det gået den 

 
28 Årsrapport 2020, s.25 
29 https://dk.pandora.net/da/pandoras-univers/baredygtighed/ 
30 https://pandoragroup.com/investor/news-and-reports/press-releases/newsdetail?id=23526 
31 https://pandoragroup.com/sustainability/circular-and-sustainable-jewellery/silver-and-gold 
32 https://pandoragroup.com/careers/pandora-in-your-region/thailand-pandora-production 
33 https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/thailand/ 
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modsatte vej og enkelte butikker lukkes permanent. Dertil fokuseres der på onlinehandel og digital 

markedsføring. 

Pandora har åbnet fuld adgang til hele deres sortiment online, og de har sågar åbnet flere forskellige 

digitale initiativer til at forbedre onlinehandel under Covid-19, herunder “Virtual Try-on” samt digital online 

shopping assistent hvor man kan live videochatte med en medarbejder. Pandoras varehuse gennemgår 

også ofte og dybdegående rengøring.34 

8.1.2 (E) Økonomiske 
Under de økonomiske forhold er Pandora meget følsom over for ændringer i priserne på råmaterialet, især 

på priserne for guld og sølv.35 En af de store grunde til de er meget følsomme overfor ændringerne i deres 

råvarepriser, det er fordi det har en afgørende betydning for, hvor stor en fortjeneste de vil have pr. solgt 

vare. Pandora handler deres råvarer i USD36, og hvis man ser på, hvordan prisen på guld og sølv har ændret 

sig over de sidste par år, er det tydeligt at se, at priserne på begge materialer igennem de sidste fem år er 

steget markant. Hvis vi tager en kig på, da covid-19 ramte hele landet, skabte det stort kaos på 

aktiemarked, og da så man et stort faldt på priserne for guld og sølv. Det er tydeligt at, se at de er steget 

hurtigt igen. 

 

Især sølvpriserne er steget voldsomt i forhold til, hvordan kursen lå før covid-19. Sølv ramte en kurs på 

13,94 USD den 31. marts 2020, og et år efter Covid-19 ligger sølvkursen på 24,38 USD, som vist på graf 2 

ovenfor. En af de måder hvorpå, Pandora mindsker den økonomiske risiko er ved at benytte sig af nogle 

 
34 https://pandoragroup.com/covid-19-response 
35 Årsrapport 2019 s. 22 
36 Årsrapport 2020, s. 82-84 
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forskellige former for finansielle instrumenter, i form af kontrakter, sølv- og guldswaps, optioner, valuta- og 

renteswaps.37 

På nedenstående graf 3, lå kursen for guld den 31. marts 2020 på 1.574,90 USD, og et år efter ligger kursen 

på 1.707,39 USD. Kursen for guld blev ikke lige så hårdt påvirket som sølv gjorde, da Covid-19 brød ud. 

Guldprisen havde en stigning på aktiekursen frem til 3. august 2020, hvor den har været svingende. men i 

en nedadgående retning.38 

 

Pandora opdeler deres risiko i forskellige grupper, alt efter om det er finansiel, råvare, valuta, kredit, 

likviditet eller rente risiko. En af de helt afgørende ting for, at Pandora mindsker deres risiko, er ved, at 

sikre deres køb, og det gør de typisk af mindst 1 måned til max 12 måneder. Det vil sige, at Pandora f.eks. 

sikrer deres køb 12 måneder frem i tid. Det betyder, at selv hvis priserne på f.eks. guld stiger drastisk, så er 

de sikret, at købe guldet til den pris, som de har sikret guldet til.39 Metoden Pandora benytter sig af i dette 

eksempel er det finansielle instrument kaldet forward. Målet er at sikre minimum 70% jævnfør 

nedenstående graf 4.40 

Når råvarepriserne stiger, eller dollaren stiger, påvirker det Pandora direkte bundlinjen. Af ovenstående 

graf fremgår det, at Pandora forsikrer sig en del hen af året, hvorefter prisen for at forsikre sig bliver for 

dyr. Dette er et bevidst valg fra organisationsbestyrelsen. 

 
37 https://www.tradingview.com/symbols/XAGUSD/ 
38 https://www.tradingview.com/symbols/XAUUSD/ 
39 Årsrapport 2020 s. 82-84 
40 Årsrapport 2020, s. 82 

https://www.tradingview.com/symbols/XAGUSD/
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Pandora har en vis risiko imod at opgøre alle sine positioner i DKK, men størstedelen af deres omsætning er 

i anden valuta. Primært EUR, USD, CAD, AUD, GBP, CNY, THB. Deres største eksponering er uden tvivl imod 

USD på godt og ondt. Stiger dollarens værdi er deres relative handelsomsætning højere, men ligeledes 

stiger deres materiale priser som alt sammen handles i USD. For 2021 har Pandora sikret sig 70% af deres 

cash flow via de store valutaer.41 

På følgende diagram 1 kan man se Pandoras eksponering. Det er her tydeligt at se, at størstedelen af deres 

indtægter ligger i henholdsvis i EUR og USD. Det ses at de har 25% af deres indtægt i USD og 28% i EUR. 

 

 
41 Årsrapport 2020, s. 83 
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Pandora har endvidere to økonomiske risici. Den første er kredit risiko, altså en modpartsrisiko herunder 

franchise, og tredje part ikke kan overholde den aftale, som de har indgået med Pandora. Pandora kan have 

leveret nogle af deres smykker på kredit i forbindelse med en eventuel aftale om, at deres franchise og 

tredje part, betaler Pandora i rater alt efter hvor meget, som de får solgt. I 2020 havde Pandora 797 

franchise butikker og 511 tredje parts butikker, som står for en andel af Pandoras samlet salg.42 

Herudover har de en likviditetsrisiko. Pandora er en vækstvirksomhed, og de har for at kunne vækste store 

kreditfaciliteter. Hvis bankerne ikke længere kan stille disse til rådighed i tilfælde af en finanskrise eller 

andet, så vil det have massiv påvirkning på Pandora. Pandora vurderer dog selv at have en lav risiko med 

kreditfaciliteter på 6.998mio. kr. samt 2.976mio. kr. lån.43 

8.1.3 (S) Socio-kulturelle 
I forbindelse med at hele verden er i en konstant ændring, så sker der også ændringer i måden, som man 

lever på, og det kan have konsekvenser for Pandora. Hvis man ser på Thailand, hvor Pandora har 

størstedelen af deres ansatte medarbejdere, så kan fødselsraten i Thailand påvirke Pandora negativt, da 

der igennem de seneste 25 år er blevet født færre end 2 børn pr. kvinde. Dette betyder at befolkningstallet 

i fremtiden vil falde, og der bliver flere ældre end unge. I 2020 blev der i Thailand født 1,5 barn pr. kvinde.44 

En anden ting der kan påvirke Pandora, er hvis de kulturelle forhold ændrer sig. Forbrugerne ændrer deres 

livsstil og de værdier de præferer. Her er det vigtigt, at Pandora altid er opdateret med den nyeste mode og 

trends indenfor smykker. For at Pandora holder sig opdateret, så lancerer de mere end 400 nye designs 

hvert år.45 I 2020 har Pandora haft fokus på at beholde nogle af deres kollektionsserier og tilføje nye charms 

og smykker til for at holde liv og skabe variation i deres design.46 

Pandora lever af, og ånder for at skabe smykker, som er i den øvre ende af Maslows behovspyramide og 

derfor ikke er en nødvendighed for overlevelse som menneske. Dette betyder, at det er et produkt med 

stor indflydelse af ego og selvrealisering. Dette ændrer sig fra land til land, og kulturen vil også være 

forskellig. I nogle lande kan visse produkter sælges, mens i andre kan de ikke. Et spændende 

markedsområde er den gradvist stigende andel af middelklasse i Kina, som over de næste mange årtier 

forventes at blive en endnu vigtigere målgruppe for luksusbrands.47 

 
42 Årsrapport 2020, s. 42 
43 Årsrapport 2020, s. 84 
44 https://www.worldometers.info/demographics/thailand-demographics/ 
45 Årsrapport 2020, s. 16 
46 Årsrapport 2020, s. 17 
47 https://www.china-briefing.com/news/chinas-middle-class-5-questions-answered/ 

https://www.worldometers.info/demographics/thailand-demographics/
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Et andet centralt punkt er aldersgruppen for deres kunder. Generelt verden over bliver 

verdensbefolkningen ældre og ældre, og for visse markedsområder bør Pandora overvejer at have en større 

portefølje af produkter. F.eks. på det japanske marked hvor en stor del af samfundet er seniorer.48 

8.1.4 (T) Teknologiske 
Verden i konstant forandring, og der kommer hele tiden ny teknologi. Man skal altid holde sig opdateret 

især omkring hvad for noget teknologi, som ens konkurrenter gør brug af, fordi man kan risikere at halte 

bagud. Især på forbrugermarkedet ændrer forbrugerne den måde de shopper på i forbindelse med den 

teknologiske udvikling. En af Pandoras helt nye tiltag i 2019 var, at de introducerede en 

indgraveringsmaskine i udvalgte butikker, for at give forbrugeren mulighed for at personliggøre deres 

Pandora smykker.49 Graveringsmaskinerne50 er forsat i testfasen, og findes derfor ikke i Danmark, men det 

er muligt at benytte denne graveringsmaskine i to butikker i Storbritannien. 

Pandora har ligeledes ændret nogle af deres butikker, som forsat er i testfasten, den nye butikskoncept 

findes blandet andet i USA, Storbritannien, Kina og Italien. Her kommer man ind i en butik, som er 

anderledes end de andre, der er en varm belysning, og udsmykningen er nøje udvalgt, og man kan også få 

lov til at røre smykkerne samt sammensætte ens egen kombination ved deres Charm bar.51 

En anden ting under den teknologiske udvikling der kan give udfordringer for Pandora, det kunne være 3D-

printere, som de selv nævner i deres Årsrapport 2019, fordi det skaber en risiko for dem, hvis ikke de kan 

omstille sig til denne teknologi, da 3D-printere på det seneste er blevet ret populære. Man kunne forestille 

sig, at Pandoras konkurrenter gør brug af denne teknologi.52 

Pandora er fuld i gang med at komme 100% ind på onlinemarkedet. Det har især taget fart, efter Covid-19 

pandemien, har gjort, at mange at Pandoras butikker har været tvunget til at holde lukket i flere lande. Det 

har medført at forbrugerne er mere på det digitale marked end nogensinde før, og derfor har Pandora stort 

fokus på at få et supergodt digitalt marked, i 2020 er deres onlinesalg steget med 103%.53 

I forbindelse med de teknologiske forhold, har Pandora nogle patenter, som beskytter Pandoras produkter 

og som sikrer sig mod kopiering af unikke funktioner i deres produkter. Disse patenter omhandler 

 
48 https://www.populationpyramid.net/japan/2019/ 
49 Årsrapport 2019, s. 16 
50 https://uk.pandora.net/en/jewellery/featured/pandora-engraving-bar/ 
51 Årsrapport 2019, s. 17 
52 Årsrapport 2019, s. 22 
53 Årsrapport 2020, s. 11 & 14 

https://www.populationpyramid.net/japan/2019/
https://uk.pandora.net/en/jewellery/featured/pandora-engraving-bar/
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beskyttelse af deres ophavsrettigheder, designrettigheder, varemærke, beskyttelse af deres armbånd, med 

mere.54 

En af de helt unikke ting er Pandoras slangekædearmbånd. Det unikke ved dem er, at disse armbånd har 

mellemled, hvor man har mulighed for at sætte et klemmeled på, der holder styr på de andre charms.  

Ligeledes har de patent på deres armbåndslås. En ekstra ting som Pandora benytter sig af for at sikre deres 

produkter er, at få dem mærket med deres eget logo samt initialerne ALE, som står for Algot Enevoldsen, 

som er stifteren Per Enevoldsens fars navn. Dertil stempler de også deres smykker med S925 og G585 eller 

G750, for at fortælle forbrugeren, hvilken kvalitet smykket er i.55 Pandoras patent i USA udløber i 2023, hvis 

ikke de fornyer dette. Patententerne i Europa, Australien, og Kina udløber i 2024. 

8.1.5 (E) Miljømæssige 
Det der på de miljømæssige forhold kan være med til at påvirke Pandora, det kan i høj grad være 

befolkningens tilgang og holdning til miljøet. Forbrugerne er igennem de seneste par år, blevet mere 

bevidste på, at passe på miljøet, og tænke over, hvordan ressourcer bliver brugt. 

Pandora har udmeldt i deres seneste årsrapporter, at de ønsker at være CO2 neutrale inden udgangen af 

2025, og at de også ønsker kun at benytte sig af genbrugs sølv og guld. Der er stort fokus på, at de hos 

Pandora får vedvarende energi på deres fabrikker i Thailand, så de undgår at belaste miljøet.56 Dertil har 

Pandora i 2020 opnået at genbruge 90% af deres spildprodukter,57 frem for at det bare bliver kasseret. I 

2019 genbrugte de allerede 88% af deres spildprodukter. 

Forbrugere kan vælge at boykotte Pandora, hvis ikke de lever op til de etiske krav, der stilles til dem. Her 

har Pandora sikret sig ved, at de kun køber deres materialer fra certificerede leverandører. De går meget op 

i menneskerettigheder, og Pandora har deres egen menneskerettighedspolitik, og de tager det meget 

alvorligt, hvis en medarbejder føler sig diskrimineret. Pandora forventer at deres leverandører lever op til 

områder indenfor menneskerettigheder, miljø, arbejdsrettigheder samt forretningsintegritet.58 

8.1.6 (L) Lovmæssige 
De lovmæssige forhold der kan gå ind og påvirke Pandora, det kan f.eks. være hvis Folketinget og 

regeringen vedtager en lov om, hvor meget CO2 udslip Pandora må have i forhold til forskellige faktorer. Ud 

fra Pandoras seneste årsrapport 2020, her har de et ønske og en plan om at blive CO2 neutrale, og har i 

 
54 Årsrapport 2015, s. 38 
55 http://static.pandora.net/campaigns/Training/10587_Legal_folder_brand_protection_screen_06.pdf 
56 Årsrapport 2020, s. 24-25 
57 Årsrapport 2020, s. 25 
58 Årsrapport 2020, s. 25 

http://static.pandora.net/campaigns/Training/10587_Legal_folder_brand_protection_screen_06.pdf
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2020 valgt at følge 1.500 andre organisationer i at støtte ”The Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures” (TCFD) anbefalinger, og er dermed på vej til at gøre verden et bedre sted.59 

En anden faktor der kan påvirke Pandora er EU. De fastsætter regler som EU-landene skal følge. Det kunne 

være, at EU satte krav, at alle medlemslande skal overholde en række bestemte lovkrav. En vigtig del som 

medlem af EU, er at være opfattet af handelsaftalen. Man skal frit kunne bevæge varer over 

landegrænserne i unionen. 

8.1.7 Delkonklusion af PESTEL 
Ud fra PESTEL analysen er det gjort klart, at Pandora har en masse udefra kommende faktorer, som kan 

påvirke dem i fremtiden. Den seneste helt store trussel er Covid-19, som har ændret folks adfærdsmønstre, 

og verden er i dag forsat påvirket af pandemien. Der kommer til at gå en rum tid før man opnår den 

tilværelse der var før Covid-19, hvis man nogensinde kommer tilbage. Der er sket en stor ændring hos 

forbrugerne, de er blevet mere tilbøjelige til at købe deres produkter online, og derved ikke komme fysisk 

ind i butikkerne. Pandora er klar til denne omstilling og har bevist under pandemien at kunne håndtere 

ændringen. 

Et område Pandora forsat skal have stor fokus på, det er hvordan den politiske situation udvikler sig i 

Thailand, for at kunne være på forkant, hvis der skulle ske markante ændringer. I bund og grund er Pandora 

meget sårbar, hvis der skulle komme for meget politisk uro i Thailand, da hele deres produktion foregår på 

deres to fabrikker. 

Andre områder hvor Pandora altid skal holde sig opdateret, det er i forbindelse med spredningen af deres 

risici, og i hvilken valuta de sikrer sig, da en negativ udvikling i deres sikring kan påvirke deres 

pengestrømme i fremtiden. 

Det er vigtigt, at Pandora altid er opdateret på, hvad der trender, og hvad deres forbrugere har af 

præferencer. De vil potentielt kunne miste deres kunder, såfremt de ikke følger trenden i samfundet. 

Den teknologiske verden er i konstant forandring, og det er vigtigt for Pandora altid er være med på, hvad 

der rører sig på det digitale marked. I 2020 udrullede Pandora deres Digitale Hub, som procesmæssigt er 

blevet skubbet hurtigere i gang på grund af pandemien, som startede i starten af 2020. 

Forbrugere er blevet mere miljøbevidste, hvilket Pandora også er blevet. De har et stort ønske om at blive 

CO2 neutrale inden udgangen af 2025, dette er de godt på vej til, taget i betragtning af de tiltag og 

ændringer, som de har og er i gang med. 

 
59 Årsrapport 2020, s. 24 
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8.2 Porters Five Forces  

8.2.1 Kundernes forhandlingsstyrke 
Pandora har to former for kunder, der er forhandlere og forbrugere. Pandora har deres egene 

konceptbutikker, hvor man som forbrugere kun kan købe Pandoras egne produkter. Pandora har også en 

mindre gruppe af smykkeforretninger, som sælger Pandoras smykker, men også har deres egne smykker og 

andre mærker. Ses der på de to grupper af forhandlere, så har de en meget lille forhandlingsstyrke, da 

Pandora har retningslinjer, som både konceptbutikkerne og de mindre smykkebutikker skal følge. 

Betragtes forbrugeren, skal Pandora altid holde sig opdateret med, hvad der trender hos dem. I dag ønsker 

Pandoras kunder at kunne få så personligt et produkt som muligt. Et af Pandoras nye tiltag i 2019 var en 

indgraveringsmaskine, der kan tilføjes en tekst til det købte charm.60 I og med Pandora har en bred vifte at 

prisklasser i deres sortiment, rammer de derved også en stor del af deres potentielle kunder. Pandoras 

kunder har en forholdsvis lav forhandlingsstyrke, da Pandora gør meget ud af at informere om deres 

kvalitetsniveau i deres smykker. Dertil så er Pandora også udbredt på verdensplan, og derved en stor spiller 

på markedet for smykker. Den enkle forbruger har ikke den store forhandlingsstyrke. Men hvis der f.eks. er 

en gruppe af forbrugere der har haft dårlige oplevelser, kan det være med til at skabe et dårligt ry for 

Pandora, som de ville skulle håndtere hurtigt. 

Ser man samlet på forhandlingsstyrken for kunderne, så er den forholdsvis lav, da Pandora er en stærk 

spiller på markedet, både over for forhandlere men også over for forbrugeren. 

8.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke 
I forbindelse med analysen af PESTEL, blev det gennemgået, hvordan Pandora bliver påvirket af priserne for 

guld og sølv, da dette har en stor indflydelse på, hvordan Pandoras indtjeningsevne bliver. Dertil har 

Pandora også mange CSR-krav, som de stiller til deres leverandører. Pandora ønsker at deres 

råvarematerialer kommer fra steder hvor der bliver taget højde for menneskerettigheder, samt at de 

råvarer, som Pandora bruger, de ikke kommer fra konfliktzoner.61 

Hvis Pandoras leverandører ikke lever op til Pandoras CSR-krav, så kan Pandora vælge at skifte leverandør. 

Dette kan også have betydning for råvarepriserne, da der ikke findes uanede leverandører. 

Det vurderes at forhandlingsstyrken for leverandørerne ligger på et middel niveau, da et skift kan resultere i 

ændrede råvarepriser, som kan have betydning for Pandoras indtjeningsevne. 

 
60 Årsrapport 2019, s. 16 
61 Årsrapport 2020, s. 25 
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8.2.3 Konkurrence fra substituerende produkter 
Substituerende produkter, som kan erstatte Pandoras produkter, er høj i og med, at forbrugere hele tiden 

holder sig opdateret med de nyeste nye trends. De produkter som kan substituere Pandoras produkter, kan 

være alt fra samme kategori af produkter, til produkter, som dækker de samme behov for kunderne, eller 

det kan være noget helt andet, hvor kunden kan få samme tilfredshed. 

Hvis man ser på produkter i samme kategori, kan det være andre smykkekæder, som også sælger øreringe, 

ringe, halskæder mm. Det kan også være selvstændige guldsmede, som har deres eget lille værksted. Her 

vil man som forbruger kunne opleve, at man skaber et unikt smykke, andre ikke har, da man her har 

mulighed for selv at være inde over designet. Forbrugeren vil her kunne skabe en anden tilknytning til 

produktet, da de har været med til at designe det, hvilket Pandora også prøver at efterligne i mindre grad 

med deres indgraveringsmaskiner. 

Produkter som kan dække samme behov kunne f.eks. være et ur, en taske, en hat eller noget helt fjerde. 

Smykker er ikke en nødvendighed, men en form for accessoires, som kan erstattes af ovenstående, hvis 

forbrugeren er villig til at substituere til nogle af de nævnte eksempler. 

Hvis vi ser på produkter, som er noget helt andet, kunne dette være en god middag, eller anden form for 

oplevelse for eksempel en tur i teatret eller måske biografen. 

I og med at konkurrencen for de substituerende produkter er høj, så skal Pandora hele tiden holde øje med, 

hvad der sker i verden, og de skal gøre sig bemærkede via deres brand og den kvalitet, som deres smykker 

har. 

8.2.4 Truslen fra potentielle nye konkurrenter 
Smykkebranchen er et forholdsvis nemt marked at komme ind på, da der ikke er nogen særlige 

adgangsbarrierer. En nystartet virksomhed på smykkemarkedet, har man ikke særligt store 

etableringsomkostninger, da man kan starte med at producere smykker derhjemme, indtil man har 

etableret en kundegruppe. Dette er selvfølgelig, hvis man ser bort fra de omkostninger man har til de 

råvarer, som man skal benytte, samt værktøjet dertil. I og med at verden er blevet mere digital, har 

internettet også været med til at sænke adgangsbarrieren, da man via en hjemmeside og de digitale medier 

har mulighed for at nå ud til en stor gruppe af potentielle kunder. 

Ud fra dette vil truslen for potentielle nye konkurrenter for Pandora være høj. Det er nemt at komme ind 

på markedet, da adgangsbarriererne er lave og det ikke kræver det store i kapital for at starte op. Men 

Pandora har nogle meget loyale kunder, og derved kan det være svært på andre nye spillere at konkurrere 
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med Pandora. De er en af de største i smykkebranchen, så hvis man tager et helhedsbillede, er truslen for 

nye konkurrenter mellem til høj. 

8.2.5 Konkurrencesituationen i branchen 
Smykkebranchen er en branche i meget hård konkurrence med hinanden, og man skal som 

smykkeproducent som Pandora altid være et skridt foran, eller i hvert fald have lagt planer for fremtidens 

kollektioner. Pandora er meget kendt for sine charms, og i 2020 lå 50,7% af alt deres salg via charms, som 

kan ses ud fra graf 5 hvilket også gælder for 2019, hvor deres charm salg stod for 52,1% af deres 

omsætning. Ved at så stor en andel af salget for Pandoras er charms, er de også forholdsvis udsatte, hvis en 

anden stor konkurrent får skabt et lignede produkt, som kunderne tiltrækkes af, i samme omfang som 

Pandoras charmarmbånd. 

 

Ses der på verdensplan, har Pandora følgende konkurrenter såsom Tiffany & Co., Cartier, Signet og Chow 

Tai Fook mm.62 Tiffany & Co er en smykkeudbyder, som ligger i en meget høj prisklasse, og de henvender 

sig til en helt anden målgruppe end Pandora, men konkurrer stadig på kundeplan. Tiffany & CO blev 

etableret tilbage i 1837, og de opererer også i hele verden, og de arbejder også på at nedbringe deres CO2 

udledning.63 

 
62 https://www.tharawat-magazine.com/facts/the-top-ten-jewellery-companies-in-the-world/ og 
https://www.marketing91.com/top-10-pandora-jewelry-competitors/ 
63 https://press.tiffany.com/our-story/tiffany-flagship/ 

https://www.tharawat-magazine.com/facts/the-top-ten-jewellery-companies-in-the-world/
https://www.marketing91.com/top-10-pandora-jewelry-competitors/
https://press.tiffany.com/our-story/tiffany-flagship/
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Cartier er ligeledes en stor konkurrent til Pandora, men ikke på helt samme måde, da de ikke sælger 

charms, som Pandora og derved bliver kundegrupperne delt op. Men Cartier sælger mange andre smykker 

og endda også tasker, som kan tiltrække en bred gruppe af kunder.64 

Signet er også en at de større smykkekæder. De har mange smykkemærker under sig, og kan derved ramme 

en stor kundegruppe, da ikke et mærke er ens, og de forskellige mærker som vises på deres hjemmeside, 

tiltaler forskellige forbrugere.65 

Chow Tai Fook er også en stor konkurrent til Pandora. De konkurrerer i de asiatiske lande, hvor de har 

fysiske butikker i Hong kong og Macau, og ellers har de deres onlineshop.66 

Betragtes det danske marked, har Pandora også her en del konkurrenter. Det kunne f.eks. være Dyrberg 

Kern, Trollbeads og Pilgrim. Trollbeads er Pandoras største konkurrent på det danske marked, da de begge 

producerer charms. Trollbeads kerneområde er deres glas charms, samt låsene til deres armbånd.67 

Dyrberg Kern henvender sig til en anden gruppe af kunder, og deres smykker består heller ikke af samme 

mængde sølv og guld, som Pandora.68 Pilgrim er en billig smykkeprocent. Deres base består af enten zink 

eller messing, som efterfølgende er belagt med sølv eller guld.69 

Dertil oplever Pandora også tit trussel i form af kopivarer, som prøver at udgive sig for at være Pandora. 

Derfor har Pandora gjort sit for at kunne skille sig ud, så forbrugere derved har mulighed for at tjekke, om 

den vare de nu køber også er Pandoras eget og ikke en billig kopivare. For at kunne identificere om man 

står med et ægte Pandora produkt er et godt at kigge efter, om den er stemplet med ALE, og den er 

placeret korrekt. 

En ekstra kvalitetsmærkning består i, at Pandora mærker deres sølv med S925 og guld bliver stemplet med 

G585 for 14 karat guld og G750 for 18 karatguld. Smykker før 2011 har ikke bogstavet stemplet på, dette er 

en ekstra sikkerhed Pandora har indført for at de viser de står inde for deres kvalitet.70 Pandora advarer 

også deres forbrugere om, at Pandora kun sælges via autoriseret forhandler, og at ingen af deres smykker 

bliver solgt fra deres autoriseret forhandler i gennem f.eks. Ebay. Dette er enten privatpersoner eller 

kopivare.71 

 
64 https://www.cartier.com/en-dk 
65 https://www.signetjewelers.com/brands/default.aspx 
66 https://www.ctfeshop.com.hk/shop/?r=0&c=0&a=undefined&t=0&kwd= 
67 https://www.trollbeads.com/da-dk/search?cgid=new-products 
68 https://www.dyrbergkern.dk/faq.aspx 
69 https://www.pilgrim.dk/blogs/inspiration/how-to-care 
70 https://pandoragroup.com/products/brand-protection/identifying-authentic-pandora-products 
71 https://pandoragroup.com/products/brand-protection/authorised-pandora-retailers 

https://www.cartier.com/en-dk
https://www.signetjewelers.com/brands/default.aspx
https://www.ctfeshop.com.hk/shop/?r=0&c=0&a=undefined&t=0&kwd=
https://www.trollbeads.com/da-dk/search?cgid=new-products
https://www.dyrbergkern.dk/faq.aspx
https://www.pilgrim.dk/blogs/inspiration/how-to-care
https://pandoragroup.com/products/brand-protection/identifying-authentic-pandora-products
https://pandoragroup.com/products/brand-protection/authorised-pandora-retailers
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Ud fra disse oplysninger så ligger konkurrencesituationen på et middel niveau, da Pandoras kunder er 

trofaste over for Pandora, og ikke lige skifter til en anden producent. 

8.2.6 Delkonklusion af Porters Five Forces 
Ud fra ovenstående analyse af Porters Five Forces er der følgende områder, som Pandora skal holde øje 

med, i forhold til branchen, de befinder sig i, og de vurderes overordnet til at være i hård konkurrence. 

Kundernes forhandlingsstyrke i forhold til Pandora vurderes til at være forholdsvis lav, og det gælder både 

Pandoras forhandlere samt forbrugeren. Pandora står stærkt over for forbrugeren, da de henvender sig til 

en bred målgruppe, og har forskellige prisklasser, men de fleste ting ligger på et middel niveau. 

Selve leverandørernes forhandlingsstyrke ligger på et middel niveau, da Pandora vil kunne vælge at skifte 

leverandør, hvis deres råvare leverandør ikke lever op til de krav og standarder Pandora har fokus på. Det 

har dog den konsekvens, at Pandoras indtjeningsevne kan blive påvirkeret, da andre leverandører måske 

kræver en højere pris. 

Konkurrencesituation fra substituerende produkter er vurderet til at være høj, da der er mange muligheder 

for at substituere Pandoras produkter. Man kan både vælge at købe hos en anden smykkeforhandler, eller 

for eksempel købe en ny taske eller hat, og en helt tredje ting kunne være en middag mm. 

Truslen fra potentielle nye konkurrenter vurderes også til at være mellem til høj, da det ikke koster noget 

særligt at komme ind på markedet, hvis man har de redskaber man skal bruge, og den digitale verden har 

gjort det nemmere at ramme en stor målgruppe. Men Pandora er en stærk spiller på markedet, og burde 

ikke blive påvirket for meget af nye konkurrenter. 

Konkurrencesituationen er høj på markedet, da der er mange aktører indenfor smykkebranchen. Derfor 

skal Pandora altid holde sig opdateret, og være opmærksom på, hvad der rører sig, og gerne være de første 

og dem, som rammer deres kunders ønsker bedst muligt. 

Intern analyse 

8.3 Værdikæde-analyse 
Værdikæden består af primære- og støtte aktiviteter. I nedenstående analyse vil der startes med de 

primære aktiviteter. 

8.3.1 Primære aktiviteter 

8.3.1.1 Indgående logistik 

I Pandoras indgående logistik indgår både modtagelse, lagring og selve distributionen af deres råvarer, samt 

hvordan de lagerstyrer deres råvarer. I forbindelse med Pandoras råvarer er deres primære materialer i 

form af udarbejdelse af deres smykker, sølv og 14k guld. De gør også brug af naturlige ædelsten, 
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menneskeskabte sten, perler, glas og læder.72 I 2020 var 60% af det sølv og guld Pandora brugte i deres 

smykker af genanvendelse. Derudover gør de hovedsageligt brug af menneskeskabte sten. For er være 

mere præcis var 99% af stenene menneskeskabt,73 hvilket de også tydeliggør for forbrugeren ved at skrive 

stenen er Kubisk zirkonia. En af de store grunde til at de laver menneskeskabte sten, er fordi det giver en 

mere ensartet farve, og det er muligt at lave dem i utallige farver, hvilket også gør dem interessante samt 

selve kvaliteten af stenen er også meget god.74 

Pandora gør også brug af diamanter. Disse diamanter er bæredygtige og kommet kun fra deres 

leverandører, som er certificerede medlem af ”Responsible Jewellery Conucil”. I 2020 fremstillede Pandora 

et Club charm, det eneste i deres kollektion som havde en ægte diamant.75 Dette er også en meget stor 

indikation af at Pandora ønsker at passe på jorden og minimere deres CO2 tryk mest muligt. I 2018 var kun 

0,04% stenene af naturlig ædelsten, og de bliver tjekket nøje og Pandora benytter kun ansvarlige 

leverandører, da Pandora ikke ønsker ædelsten fra konfliktområder.76 Pandora benytter sig af FIFO-

princippet, hvilket betyder, at de råvarer, som er kommet først ind, er også dem som bliver brugt først i 

forbindelse med selve produktionen.77 

8.3.1.2 Produktion 

Pandoras produktion af deres smykker foregår i Thailand og på deres egene fabrikker. Her bliver smykkerne 

skabt til live af en masse dygtige medarbejdere, som har forskellige specialer i forbindelse med 

udarbejdelsen af smykkerne. Et smykke kommer igennem 30 par hænder, fra selve udformningen til det 

færdige resultat.78 I forbindelse med udarbejdelsen af smykkerne er der fire hovedprocesser, i form af gips, 

glas, voks og gummi. I 2020 genbrugte de 90% af deres procesaffald. De arbejder også på at kunne 

genbruge endnu mere af deres vandforbrug. I 2020 lykkes det Pandora at genbruge 16% af deres 

vandforbrug.79 Pandora arbejdede også på at reducere plastindholdet i deres smykkeskrin og poser i 2020.80 

Under Covid-19 har Pandora fulgt de retningslinjer, som regeringen har krævet i de lande, som Pandora 

befinder sig i. Selve deres fabrikker i Thailand forsætter med at køre videre uden de store ændringer og 

forstyrrelser fra pandemien.81 

 
72 https://pandoragroup.com/products/jewellery-materials 
73 Årsrapport 2020, s. 25 
74 https://pandoragroup.com/products/jewellery-materials/man-made-stones 
75 https://dk.pandora.net/da/pandoras-univers/materialer/sten/diamant/ 
76 https://dk.pandora.net/da/pandoras-univers/materialer/sten/natursten/ 
77 Årsrapport 2020, s. 75 
78 https://pandoragroup.com/sustainability/workplace-and-society 
79 Årsrapport 2020, s. 25 
80 https://pandoragroup.com/sustainability/climate-and-environment/greener-jewellery-crafting    
81 https://pandoragroup.com/covid-19-response 
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8.3.1.3 Udgående logistik 

Den udgående logistik omfatter de mange butikker Pandora har. Disse er spredt rund på 100 markeder 82 

med 7.092 salgssteder, hvoraf 2.690 er konceptbutikker. De resterende 4.402 butikker samarbejder med 

Pandora og sælger et udsnit at deres smykker. Ud af de 2.690 konceptbutikker ejer Pandora selv 1.382, 

Pandora har derudover 797 franchise konceptbukker, og de sidste 511 er tredjepart, hvilket er med til, at 

vise at Pandora selv ønsker at eje en stor del af deres egne butikker.83 Dette er med til at sørge for, at 

Pandora er meget udbredt i hele verden. Covid-19 har gjort, at Pandora har haft lukket mange af deres 

fysiske butikker ned, og har også skabt en ændring i, hvordan forbrugeren få fat i varen. Pandora haft stort 

fokus på deres onlineplatform i forbindelse med at nå ud til forbrugerne, og har skabt nogle nye 

funktionaliteter, som Pandoras forbruger har taget godt imod.84 

Tilbage i 2014 indgik Pandora et større samarbejde med Disney, som er verdenskendt for deres elskede 

tegnefilm samt de velkendte figurer såsom Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og Pluto. Det var et stort 

spring for Pandora, og har vist sig at være en rigtig godt valg for deres kollektion. 85 Det har resulteret i, at 

Pandora sælger smykker i deres konceptbutikker, online og via smykkebutikker i selve Disney parkerne. 

Disney er en vigtig samarbejdspartner især forbindelse med det amerikanske marked, hvor der alene i Walt 

Disney i Orlando er et besøgstal på over 52 millioner årligt.86 

Tilbage i 2019 lancerede Pandora et nyt og spændende samarbejde med Warner Brothers i forbindelse med 

en Harry Potter kollektion, som blot er første skud på et interessant og spænende samarbejde.87 

8.3.1.4 Marketing og salg 

I forbindelse med at Pandora lancerer en ny kollektion, reklamerer de om dette på deres forskellige 

platforme, og de gør meget ud af, hvordan reklamen fremstår, for at fange forbrugeren, og gøre deres 

produkt interessant, samt at det fremstår flot. 

En af Pandoras helt nye tiltag er deres nye konceptbutik, som stadig er i testfasen i Storbritannien, USA, 

Kina og Italien. Denne butik er langt fra de butikker, som er i Danmark. I deres konceptbutik har 

forbrugeren mulighed for at personliggøre deres charms, så det er helt unikt. I selve butikken har de 

 
82 https://pandoragroup.com/about/pandora-in-brief/the-pandora-story 
83 Årsrapport 2020, s. 42 
84 https://pandoragroup.com/covid-19-response 
85 https://www.lux-review.com/2015-pandora-and-disney-announce-new-strategic-
alliance/?fbclid=IwAR3yDdlwUEk5tPgrZB4ZSSeNtMd67DIguovFPwqHbtFR-_TJQqp7BisGzTc 
86 https://www.guide-usa.dk/walt-disney-world-orlando-indledning/ 
87 https://www.prnewswire.com/news-releases/pandora-launches-harry-potter-collection-300966104.html 
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arbejdet på, at butikken både ser indbydende ud, samt at energiforbruget er reduceret med 20% i forhold 

til deres andre butikker.88 

I et tæt samarbejde med Disney designer de nye charms i fællesskab, da Disney også går efter et bestemt 

udseende, og ønsker at de fremstår så perfekte som muligt.89 I selve marketingen af de nye tilføjelser til 

Disney kollektionen, er den seneste Alice i Eventyrland, indsat på Pandoras hjemmeside. Der er tænkt 

meget over, hvordan den nye kollektion bliver præsenteret, og der er fremstillet en lille video, hvor man får 

fornemmelsen af selve filmen, hvor Alice hopper ned i kaninhullet.90 Der er en massiv branding og 

marketingsstrategi via Disney, som både fremgår via Pandoras hjemmeside og i selve udstillingsvinduerne i 

deres konceptbutikker. Det selvsamme gælder et forholdsvis nyt samarbejde med Warner Brothers. I dette 

samarbejde er der en stor gruppe af fans inde for Harry Potter- og troldmandsuniverset.91 

I forbindelse med Covid-19 har Pandora haft en kraftig ændring af, hvordan forbrugerne handler hos dem, 

da langt de fleste af Pandoras konceptbutikker er blevet lukket ned i forbindelse med regeringernes 

udmeldinger. Dertil er Pandoras onlinesalg i 2020 steget med 103% som følge af global nedlukning. I selv 

samme forbindelse har Pandora lanceret ”The Digital Hub”. Her sidder omkring 100 softwareingeniører 

som arbejder på design af hjemmesiden, samt skabelsen af den bedste brugeroplevelse. På grund af Covid-

19 er der blevet udviklet nye tiltag, som giver forbrugeren mulighed for Remote shopping, hvor forbrugeren 

virtuelt kan afprøve det smykke, som de ønsker at købe.92 

Pandora har ligeledes indgået et samarbejde med UNICEF for at være med til at støtte op om de mest 

sårbare børn i verden, og hjælpe dem til et sundere og mere sikkert liv. Samarbejdet løber over en treårig 

periode. Pandora vil igennem salg af deres smykker og andre initiativer skaffe midler, der er med til at 

hjælpe de børn og unge, som har brug for den hjælp. I 2019 samlede Pandora 3,4 millioner dollars ind til 

UNICEF samt de gav en donation på 1 million dollars. 22% af de unge mellem 15 og 24 år, har ikke nogen 

uddannelse, eller beskæftigelse, og ud af de 22% er hele 68% piger og unge kvinder, hvilket Pandora ønsker 

at ændre på.93 

 
88 Årsrapport 2019, s. 17 
89 https://www.mirror.co.uk/3am/style/shopping/pandora-collaborates-disney-creates-charms-21809239 
90 https://dk.pandora.net/da/smykker/disney-collection/?backsz=72#position=top&src=categorySearch 
91 https://www.prnewswire.com/news-releases/pandora-launches-harry-potter-collection-300966104.html 
92 Årsrapport 2020, s. 11 
93 https://pandoragroup.com/sustainability/partnerships/unicef 
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8.3.1.5 Service efter salg 

Et nyt tiltag i forbindelse med Covid-19 situationen, er at Pandora har udvidet deres returneringsservice til 

60 dage fra den dag, de får lov til at åbne deres butikker igen.94 

De har også en meget udførlig kundeservice på deres hjemmeside, der blandet andet beskriver hvordan 

man skal rengøre og opbevare sine smykker for at undgå eventuelle skader på disse. Pandora ønsker 

nemlig, at deres forbrugere passer så godt som muligt på deres smykker.95 Derudover fremgår der af 

hjemmesiden også generelle spørgsmål, som Pandoras forbruger ofte stiller. Der er en masse vejledninger 

og forklaringer på spørgsmål og svar omkring returnering og ombytning, hvilke leveringsmuligheder man 

som forbruger har, samt hjælp til hvordan man bestiller, annullere og lignede. Hvis ikke man finder sine 

svar under FAQ, har Pandora også en online chat funktion, hvor man først kommer i kontakt med en robot, 

og hvis den ikke kan hjælpe en videre, kan man efterspørge at komme i kontakt med en fysisk 

medarbejder.96 

Pandora yder to års garanti på deres smykker i forbindelse med fabrikationsfejl. Dertil får man et nyt 

smykke, hvis det er inden for garantien, og den ikke kan repareres. Hvis uheldet er ude og ens smykke går i 

stykker efter garantiens udløb, anbefaler Pandora, at man tager forbi en af deres konceptbutikker, som vil 

kunne vurdere selve skaden samt sende den til reparation om muligt.97 

En måde hvorpå, Pandora sikrer sig at forbrugeren får en fuldendt og tilfredsstillende oplevelse, de har på 

deres hjemmeside en hel fane, som omhandler inspiration, og dette er alt fra hvordan man kan style de 

forskellige metaller og farver med hinanden, og herved hjælpe en til, hvordan man bedst sammensætter 

sine charms og smykker til ens stil.98 

8.3.2 Støtte aktiviteter 

8.3.2.1 Infrastruktur 

Pandora er en international virksomhed med mere end 28.000 medarbejdere99 fordelt rundt omkring i 

verden, heraf er mere end 11.000 af Pandoras medarbejdere beskæftiget på produktionsfabrikkerne i 

Thailand. Pandora samarbejder på tværs af grænserne, og de deler gerne ideer med hinanden. 

Hovedkontoret ligger i Danmark, nærmere bestemt København. Men selv om deres kontorer er fordelt 

rundt om i verden, har de fortsat et meget tæt samarbejde.100 

 
94 https://dk.pandora.net/da/covid-19/ 
95 https://dk.pandora.net/da/pandoras-univers/pleje-og-vedligeholdelse/#position=top&src=categorySearch 
96 https://help.pandora.net/dk/s/ 
97 https://help.pandora.net/dk/s/topic/0TO3i000000D4jkGAC/garanti-reparationer 
98 https://dk.pandora.net/da/inspiration/stories/how-to-kombiner-metaller/ 
99 https://pandoragroup.com/about 
100 https://pandoragroup.com/careers/working-at-pandora/our-way-of-working 
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8.3.2.2 Menneskelige ressourcer 

En af de helt store områder i forbindelse med menneskelige ressourcer er, om menneskerettigheder der er 

for de folk der arbejder i minerne samt dem der forarbejder materialerne som bruges i forbindelse med 

smykkeudarbejdelsen overholdes, hvilket Pandora som virksomhed har meget fokus på i deres 

forsyningskæde. De ønsker ikke at være en del af dårlige vilkår for de folk der arbejder hos leverandørerne. 

Pandora har valgt kun at bruge deres materialer fra certificeret leverandører, og derved mindske 

undertrykkelsen af menneskerettighederne.101 Det er ligeledes en af de helt store grunde til, at Pandora 

selv håndterer største delen af deres egen fremstilling af smykker. De kan derved bedre kan sikre sig, at 

menneskerettighederne bliver overholdt. 

Pandora har meget stor fokus på ligestilling i hele virksomheden, helt fra deres smykkefabrikker til toppen 

af ledelsen, og de tolererer ikke nogen form for diskrimination. I Pandora kræver de, at der er mindst 

repræsenteret 40% af er hvert køn i deres bestyrelse og øverste ledelse. I bestyrelsen er 75% kvinder, og 

25% mænd, hvilket er en betydelig stigning i forhold til fordelingen sidste år. I ledelsen sidder 12,5% kvinder 

og 87,5% mænd. Dette betyder, at Pandoras eget mål om at have 40% af hvert køn er således ikke blevet til 

noget i 2020. Derfor vil Pandora fortsat have stort fokus på både i bestyrelsen og ledelsen, da de ønsker at 

komme så tæt på en 50/50 fordeling som muligt.102 

8.3.2.3 Teknologiske ressourcer 

Som følge af Covid-19, så har Pandora haft stor fokus på deres Digitale Hub, hvor de hele tiden arbejder på 

at udvikle sig digitalt, og skabe den bedst mulige oplevelse for deres kunder. De har hertil i 2020 opbygget 

et digitalt team på deres hovedkontor i København med mere end 100 ansatte.103 De vil bruge den Digitale 

Hub til at forbedre deres onlineplatform. Pandora får også mulighed for at udarbejde analyser, så de kan 

bruge data til at personalisere det for den enkelte forbruger, og hermed skabe det bedst mulige oplevelse 

for forbrugeren.104 Ud fra årsrapporten for 2020 har den Digitale Hub haft en positiv virkning for Pandora. 

Deres hjemmeside er blevet stærkere og den er blevet mere personaliseret for den enkelte forbruger, samt 

at de har opbygget Click and Collect til næsten 300 butikker i USA og i det meste af Storbritannien. Tiltaget 

er sket i forbindelse med Covid-19 pandemien.105 

8.3.2.4 Indkøbsfunktion 

I forbindelse med de råvarer som Pandora indkøber for at kunne udforme deres smykker, har de nogle 

særlige krav deres leverandører skal leve op til, før at de ønsker at entrere med dem. Det er for at sikre, at 

 
101 https://pandoragroup.com/sustainability/workplace-and-society/human-rights 
102 Årsrapport 2020, s. 25 
103 https://pandoragroup.com/careers/digital#readmore 
104 Årsrapport 2019, s. 97 
105 Årsrapport 2020, s. 18 
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de råvarer de indkøber kommer fra certificerede og ansvarlige raffineringsvirksomheder. Pandora får deres 

leverandører til at underskrive samt overholde Pandoras etiske regler, som Pandora også selv følger. 

Pandora følger ti principper som er defineret i ”De Forenede Nationer Global Compact”, for at sikre sig, at 

de køber råvarer af ordentlige leverandører.106 

8.3.3 Delkonklusion af værdikædeanalysen 
Ud fra værdikædeanalysen, kan det konkluderes, at Pandora har nogle stærke sider i værdikæden. En af de 

helt store områder er, at de har deres egne produktionsfabrikker, hvor de producere alle deres smykker. 

Ses der på den indgående logistik er det især genanvendelse, som er Pandoras fokusområde. De går meget 

op i at genbruge så meget guld og sølv som muligt. Pandora har optimeret sin værdikæde til at kunne 

designe smykker i mange forskellige materialer samtidig med, at de gør alt, hvad de kan for at minimere 

deres CO2 udledning. 

Analyserer man Pandoras udgående logistik ses det her, at Pandora har delt deres afsætning op så de dels 

selv sælger, men også uddeler til franchise og tredje part. Pandora er fordelt på 100 markeder, med i alt 

7.092 salgssteder, heraf er 4.402 ikke Pandoras egne butikker. Under Covid-19 pandemien har Pandora haft 

stor fokus på deres onlinemarked, og har ændret og udvidet måden hvorpå de når ud til deres forbrugere. 

Måden hvorpå forbrugerne handler har ændret sig meget, da butikkerne flere steder har skulle holdes 

lukket, som følge af nedluningen igennem 2020. 

Pandoras service efter salg er under Covid-19 ændret til, at forbrugerne har 60 dages returneringsfrist, fra 

den dag Pandoras butikker åbner igen. De gør meget ud af at give deres kunder den rette information og de 

har en masse FAQ, som kunderne kan benytte sig af. Hvis ikke de finder svar på deres spørgsmål, kan de 

henvende sig til deres supporttelefon eller chatten, hvor de så vil kunne få den rette hjælp. 

I Pandora har de meget fokus på ligestilling både hvad der angår deres fabrikker samt deres direktion og 

bestyrelse. Dertil har Pandora også meget stor fokus på, at deres leverandører ikke undertrykker deres 

medarbejdere, og at de arbejder under ordentlige forhold. Pandora har et samarbejde med UNICEF om, at 

passe på de mest sårbare børn i verden, og hjælpe dem videre til et bedre og sundere liv. 

Den digitale verden er hele tiden i forandring. Pandora arbejder hårdt på at skabe den bedste oplevelse 

både online og fysisk for deres kunder, samt de hele tiden følger med på de trends der er her, og gerne skal 

være på forkant med forandringer. 

 
106 Årsrapport 2019, s. 35 
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I Pandoras indkøbsfunktion stiller de store krav, som deres leverandører skal efterleve. Dette er for at sikre, 

at de råvarer og andre materialer, som de køber. De kommer fra ordentlige arbejdsforhold. Dertil følger 

Pandora ti etiske principper som er defineret af De Forenede Nationers Global Compact. 

8.4 VRIO-framework 
VRIO har fire grundlæggende elementer, som danner grundlag for hvor meget værdi deres ressourcer og 

kompetencer skaber, og ud fra dette danner et billede, om hvorvidt de værdier har en konkurrencemæssig 

fordel. Value, omhandler om ressourcen er værdifuld. Rarity, ser på om ressourcen er sjælden, og om 

konkurrenterne også råder over denne ressource. Imitiability, her vil der blive set på, om ressourcen kan 

efterlignes, og om den er svært for konkurrenterne at anskaffe. Organization omhandler, om virksomheden 

udnytter ressourcen korrekt, og drager fordelene af denne. 

Dertil opstilles Pandoras ressourcer og kompetencer, og dette danner et overblik over Pandora, som 

efterfølgende bliver opstillet i VRIO-modellen for at se om ressourcerne og kompetencerne opfylder alle 

fire kriterier i VRIO, således at Pandora har en vedvarende konkurrencefordel heraf. Se følgende tabel 1. 

 

8.4.1 Finansielle ressourcer 
Lejede lokaler: Pandora har en meget stor andel af lejede lokaler, blandt alle deres fysiske butikker. 

Pandora er udbredt til over 100 lande, og derved når de ud til en meget stor gruppe af forbrugere, hvilket 

skaber værdi for Pandora. Ressourcen for Pandoras andel af lejede lokaler er ikke unik, da Pandoras 
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konkurrenter også kan åbne butikker i de samme lande som Pandora, og derved også brede sig lige så 

meget ud. Dette betyder at ressourcen er nem at efterligne for Pandoras konkurrenter. Måden Pandoras 

organisation udnytter denne ressource mulighed er at dele deres forretning op i forskellige niveauer. De 

benytter sig både af franchise og tredje part. 

8.4.2 Fysiske ressourcer 
Produktionsfabrikker: Pandora har egen produktion af deres smykker, og fremstillingen af alle Pandoras 

smykker foregår på deres to fabrikker i Thailand. Her kommer smykkerne igennem 30 par hænder fra start 

til det færdige produkt, hvilket er blevet analyseret i Pandoras værdikæde. Selve deres 

produktionsfabrikker er ikke en unik ressource, da andre smykkevirksomheder har mulighed for at åbne 

deres egne fabrikker, hvis de ønsker dette. Dog kan dette godt kræve en større sum penge, i forbindelse 

med opførelse produktionsfabrik. Pandora får udnyttet denne ressource godt igennem en optimeret 

værdikæde, hvor de selv står for produktionen, og derved selv har kontrollen over, hvad og hvor meget de 

producerer. 

8.4.3 Teknologiske ressourcer 
Online salg: Pandora er en stor andel i online salg. Analyseret i PESTEL er det tydeligt at se, at Pandora er i 

fuld gang med at bevæge sig mere og mere ind på onlinemarked. I 2020 som meget tydelig blev påvirket af 

nedlukninger globalt, måtte Pandora ændre sit fokus, og satse mere på det digitale marked. Deres seneste 

lancering til deres online salg hvor forbrugerne virtuelt har mulighed for at prøve de smykker, de ønsker at 

købe, før de beslutter sig herfor. Under Covid-19 oplevede Pandora en stigning på 103% salg af deres 

onlinemarked. Deres onlinemarked er ikke sjældent, da konkurrenter verden over også nemt kan 

promovere sig på de samme onlineplatforme og derved også har mulighed for at nå ud til de samme 

kundegrupper, som Pandora besidder. Det er en nem ressource og nemt at efterligne, da man skal have et 

godt team i ens salgs-, marketings- og distributionsafdeling. Pandora får udnyttet denne ressource igennem 

deres softwareingeniører, samt design- og dataanalytiker i deres organisation. 

Graveringsmaskine: Et nyt og meget interessant tiltag Pandora tog i 2019, var indførelsen af en 

graveringsmaskine i nogle af deres udvalgte butikker i England. Her har forbrugeren fået mulighed for at 

personliggøre deres charm eller smykke endnu mere ved at benytte sig af graveringsmaskinen, og herved 

tilføje en tekst eller symbol, som har en betydning for forbrugeren. Dette er et nyt tiltag, som skaber værdi 

for Pandora. Hvis man blot ser på en graveringsmaskine generelt, så er denne funktionalitet ikke unik eller 

sjælden, men i og med at denne maskine står fremme i butikken, og medarbejderen her hjælper 

forbrugeren med at gravere deres charm eller et andet smykke, skabes der en form for unikhed i selve 

oplevelsen for forbrugeren. Det skal siges at Pandoras konkurrenter har mulighed for let at skabe samme 
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funktion i deres butikker. Graveringsmaskinen hos Pandora er i en testfase i udvalgte butikker, og er derfor 

ikke understøttet af hele Pandora. Såfremt den leverer de ønsket resultater og efterspørgsel, vil Pandora 

dog relativt nemt kunne skalere muligheden op. 

Bæredygtighed: I forbindelse med at forbrugerne og investorer er blevet mere opmærksomme på, hvordan 

de forskellige virksomheder behandler miljøet, hvilket også, fremgår ud fra tidligere analyseret i PESTEL og 

værdikæden. Her arbejder Pandora på at blive CO2 neutrale inden udgangen af 2025, og er allerede godt på 

vej. De har stor fokus på at genanvende deres guld og sølv, samt mindske spild af deres råvarer ved at 

genbruge deres proces affald optimalt. Pandora ønsker at være et forgangsbillede for bæredygtighed, og 

inspiration til andre virksomheder i samme branche. Dette er en ressource, som skaber værdi for Pandora, 

da de viser, at der er en anden og bedre vej at gå i fremtiden. Bæredygtighed er i sig selv ikke sjælden, da 

andre smykkeproducenter kan vælge at gøre de samme tiltag for at mindske deres CO2 aftryk på kloden. 

Den er forholdsvis let at efterligne. Måden hvor Pandoras understøtter denne ressource, og tiltag gør de på 

flere forskellige områder. Ud fra Pandoras værdikæde er det tydeligt, at Pandora har fokus på at blive mere 

bæredygtig. Deres første led handler om den indgående logistik hvor det fremgår at deres råvarer, 

herunder at deres guld og sølv udelukkende kommer fra genbrug som i 2020 var på 60%. Dertil er 99% af 

alle deres sten i 2020 var menneskeskabte, hvilket også belaster miljøet mindre end at udvinde dem fra 

miner. Derudover er Pandora i gang med en større ændring i forbindelse med deres produktion, hvor de 

ønsker at kunne genbruge så meget som muligt, af deres råvare, samt at mindske deres vandforbrug. Men 

det er også en større proces at sætte i gang, som kræver tid. 

8.4.4 Arbejdskraft 
Kvalificeret arbejdskraft: Pandoras personale er primært delt op i tre grupper. Den første gruppe er 

detailbutikkerne, den anden er fabrikkerne i Thailand og den sidste gruppe er Pandoras hovedkontor i 

Danmark mm. Ansættelser hos Pandora foregår meget professionelt via en solid HR-afdeling. De går i 

ansættelsen meget op i at afspejle deres kunder og derved have diversitet i deres medarbejderstab. Dette 

medfører, at fra produktionslinjen og helt op til ledelsen er der forskellige køn og etniciteter. Pandora 

ønsker som minimum at have et 40/60 spektrum mellem køn. På butiksniveau er der hovedsageligt 

kvindelige medarbejdere og hele 90 procent plus af ansøgere til disse stillinger er kvinder. Pandora 

opfordrer og vil meget gerne have mandlige medarbejdere med forudsætning af de har de rette 

kvalifikationer, og interesse for smykker og service.107 

Pandora anerkender, at de har ansatte i hele verden og områder med stor fattigdom. De gør deres bedste 

for at sikre sig, at de menneskelige rettigheder overholdes, samt at man efterlever Pandoras strategi. Selve 

 
107 https://pandoragroup.com/sustainability/workplace-and-society/diversity 
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det at fokusere på menneskerettigheder er ikke en unik egenskab, og den er let at efterligne for 

konkurrenterne, dog er det vigtigt for Pandoras omdømme samt forbrugernes kendskab til 

virksomheden.108 Menneskerettigheder og medarbejdervilkår gennemsyrer hele Pandoras organisation. 

Samarbejde med leverandører: Hos Pandoras leverandører, kræver man at de underskriver og overholder 

Pandoras etiske regler, der er ti principper som fremkommer fra De Forenede Nationers Global Compact. 

Dette indeholder især et fokus på at have ordentlige medarbejder forhold, herunder frihed, mindre 

diskrimination og retten til fagforening. Pandora har endvidere en international whistleblowerordning, hvor 

man anonymt kan rejse bekymringer og efterspørge hjælp. Det er ikke sjældent at have sådan et 

samarbejde med leverandører og derfor vil det være nemt for Pandoras konkurrenter at efterligne sådan 

en aftale. Pandoras samarbejde med deres leverandører, understøttes af deres indkøbsfunktion i deres 

værdikæde. 

Kundeservice: Pandoras niveau for kundeservice, ligger meget højt. I deres fysiske butikker har de 

uddannet deres personale til at yde den bedste service til kunderne, og derfor skabe en god oplevelse i 

deres butikker. Den skaber meget stor værdi for Pandora, da utilfredse kunder kan skade deres image 

meget. Glade kunder øger deres salg, da man som glad kunde, der bliver behandlet godt og med respekt, er 

mere tilbøjelig til at købe noget fremfor en dårlig oplevelse. Den er ikke sjælden, da andre let vil kunne 

skabe samme oplevelse, da de blot skal uddanne deres personale til samme niveau som Pandora, hvis ikke 

bedre. Kundeservicen hos Pandora bliver understøttet af deres markedsføring og salg, samt service efter 

salg i værdikæden. 

8.4.5 Innovation og kreativitet 
Patenter: Pandora har en del konkurrenter og nogle ønsker at kopiere deres produkter. Pandora har derfor 

patenter, som beskytter dem og deres produkter. Pandora er beskyttet i deres ophavsrettigheder, 

designrettigheder varemærker, samt deres armbånd, da den er udformet på en helt anderledes måde end 

konkurrenternes. På den måde beskytter de sig, og sikrer sig, at andre ikke kopierer deres unikke funktioner 

i deres smykker. Pandoras klemmeled til deres charm armbånd må ingen kopiere, da de har patent på 

denne funktion, og den kompetence er unik for Pandora. De har patent på en række af deres smykker, og 

derfor må deres konkurrenter ikke efterligne eller lave dem magen til, med mindre Pandoras patenter 

udløber eller de ikke fornyer dem. Grundet Pandoras omfattende produktlinje inklusiv patenter, gør det 

svært for konkurrenter at efterligne Pandoras produkter. Pandora har stort fokus på at beskytte deres 

produkter via deres patenter, som nævnt under PESTEL-analysen. 

 
108 https://pandoragroup.com/sustainability/workplace-and-society/human-rights 
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Stempel: Pandora har ud over deres patenter et særlig kendetegn som fremgår i deres stempel, hvor deres 

smykker bliver stemplet med ALE. Det er for at forbrugeren har mulighed for at kunne identificere Pandoras 

egne smykker fra kopivarer, som er blevet mere og mere udbredt i takt med, at den verden bliver mere 

digital igennem tiden. Det er derved også let at sælge kopivarer, og udgive sig for at være Pandora. Derfor 

skal man som forbruger være mere opmærksom, og kigge efter de initialer, som Pandora stempler deres 

smykker med. Alle Pandoras smykker er stemplet ALE, hvis ikke smykket er for småt. Dette indikerer at det 

er et originalt Pandora smykke, hvilket tidligere er analyseret i Porters Five Forces. Forbrugerne skal stadig 

forholde sig kritisk, da kopivarer godt kan have disse stempler, men at de typisk er placeret forkert. 

Pandoras kendetegn er ikke særlig sjælden, da kopivarer kan efterligne dem, men de arbejder hårdt på at 

fjerne falske produkter, som udgiver sig for at være Pandora. Stemplet understøttes i selve produktionen 

hos Pandora, da det er en af de faser, som deres smykker kommer igennem, før de er færdig. 

The Digital Hub: Den seneste nye tilføjelse til Pandoras onlineplatform er deres Digitale Hub, hvor de 

arbejder på at skabe den mest personaliserede oplevelse for den enkelte forbruger, hvilket der er 

analyseret i PESTEL og Porters Five Forces. Selve implementeringen af den Digitale Hub er blevet skubbet 

frem i forhold til den oprindelig plan, som følge af Covid-19, der tog sit indtog globalt siden starten af 2020, 

hvor mange lande blev lukket helt ned. Her har den Digitale Hub skabt en masse nye funktioner for deres 

onlinemarked. Her er det blevet muligt for forbrugeren at prøve smykkerne i en virtuel simulation, hvor de 

kan se, hvordan smykket vil se ud på dem, inden de køber smykket. Dertil har forbrugerne også fået 

mulighed for at booke møder online. Denne kompetence er ikke unik, men det kræver lidt tid for andre 

smykkevirksomheder at gøre brug af samme funktioner. I forhold til understøttelse af Pandora organisation 

bliver deres Digitale Hub understøttet igennem deres teknologiske ressourcer. 

Samarbejde med Disney: Pandora har indenfor de seneste par år skabt et samarbejde med Disney. I 2014 

startede Pandora et helt nyt kapitel for deres virksomhed, da de startede et større samarbejde med Disney, 

som er folkekendt i hele verden. Dette samarbejde ser ud til at være et rigtig godt valg for Pandora. Det 

første charm de lancerede i samarbejde med Disney, er stadig i Pandoras kollektion på grund af 

efterspørgslen på det. Samarbejdet med Disney skaber helt klart værdi for Pandora, da ikke alle lige med 

det samme kan få sådan en aftale bagt i stand. Deres samarbejde med Disney må siges at være unikt, og 

ikke alle i smykkebranchen har sådan et samarbejde. Det er muligt for Pandoras konkurrenter at efterligne, 

hvis de ønsker at forsøge på at lave en samarbejdsaftale med Disney, de kan ikke være sikre på at Disney 

ønsker et samarbejde med dem. Samarbejdet med Disney bliver understøttet af Pandoras produktion samt 

marketing og salg. 
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Samarbejde UNICEF: Ud over samarbejdet med virksomheder som Disney, har Pandora også startet et tre 

årigt samarbejde med UNICEF tilbage i 2019. Sådan et samarbejde med UNICEF er et meget stærkt træk for 

Pandora, da UNICEF er kendt af hele verden. Deres mål sammen med UNICEF er at støtte de mest sårbare 

børn i verden, samt hjælpe dem videre til et sundere og mere sikkert liv, ved at hjælpe dem til en 

uddannelse. Den er delvis sjælden, da UNICEF kun ønsker at indgå samarbejde med virksomheder som de 

vurderer at være det rette match. Det er muligt for andre at efterligne. Hvis de ønsker at danne et 

samarbejde med UNICEF, en anden eller helt tredje organisation, som hjælper børn i nød. Det kunne også 

være Naturfredningsforeningen, eller et ønske om at passe på dyrelivet. Funktionen for UNICEF 

understøttes igennem Pandoras marketing og salg, da de via promovering samt salg af produkter, skaber en 

god relation til deres forbruger, om de ønsker at hjælpe sårbare personer. 

8.4.6 Omdømme 
Kvalitets smykker: Pandora er meget kendt for, at deres smykker er lavet af god kvalitet, og dette kommer 

også til udtryk i deres stempelmærkning af deres smykker. Her gør de deres forbrugere opmærksomme på 

hvilken kvalitet deres smykket er i, da man som smykkeproducent ikke må sætte andre stempler på en hvad 

produktet indeholder. Deres sølvsmykker er stemplet med S925, hvilket betyder at smykket består er 92,5 

procent sølv og resten alloy. 14 karat guld er stemplet med G585 og indeholder 58,5 procent guld og resten 

alloy. Alloy som oversat til dansk betyder legering. Dette er en blanding af flere metaller, som giver denne 

betegnelse. Det er ikke en sjælden ressource, da Pandoras konkurrenter kan efterligne stemplerne, men de 

må som sagt kun stemple med det som smykket indeholder. 

Brand: Pandora har opbygget et stærkt brand siden startet i 1982, og begyndte en rejse til Thailand for at 

finde smykker af den helt rette kvalitet til import i Danmark. I takt med, at efterspørgslen steg, skete der 

større ændringer. Tilbage i 1889 begyndte produktion af Pandoras egne smykker i Thailand, i 2000 blev det 

populære charmarmbånd lanceret, og det sælger forsat godt. USA og Storbritannien er de største markeder 

for Pandora.109 Brand er sjælden, og kan for konkurrenternes side ikke efterlignes, da det er opbygget over 

lang tid, og er Pandoras kendetegn. 

Afslutningsvis opstilles opsummeret VRIO Framework, som danner et overblik over, hvordan Pandoras 

ressourcer og kompetencer fordeler sig, og viser om den har en konkurrencemæssig fordel i disse 

ressourcer. Denne analyse bliver også brugt i forbindelse med den indledende fase i forhold til budgettering 

af Pandora. 

 
109 https://dk.pandora.net/da/pandoras-univers/historie/ 
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8.4.7 Delkonklusion VRIO 
Ud fra ovenstående analyse af VRIO, samt den opstillede tabel 2, er det tydeligt at se, at der ikke er mange 

områder, som skaber en konkurrencemæssig fordel for Pandora. Det som er en stor konkurrencemæssig 

fordel, er områder, som forbedrer deres brand og image. Især deres samarbejdet med Disney og UNICEF 

som er vigtige partnere for det samlede brand. Dertil ses der også områder, hvor de måske bør gå endnu 

mere i dybden, og se, om Pandora har mulighed for at skabe noget, som ikke er så let at efterligne. 

De områder via tabel 2 som ikke skaber en konkurrencemæssig fordel for Pandora, gør det hermed muligt 

for Pandora, at undersøge, hvad der skal til for at de kan være med til at skabe en konkurrencemæssig 

fordel og skille sig ud fra konkurrenterne. Det er stadig en hård opgave med den konkurrence, som 

smykkefirmaerne står over for. 

8.5 SWOT 
I forbindelse med ovenstående eksterne og interne analyser, kan det hermed summeres ned i en SWOT-

analyse, som vist på nedenstående tabel 3. 
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8.5.1 Stærke sider 
Nogle af Pandoras stærke sider ligger, i at de har deres egen produktion i Thailand, samt at de benytter sig 

af kvalificeret arbejdskraft. Ligeledes går de meget op i at deres medarbejdere arbejder under ordentlige 

forhold, og gør det samme gældende for deres leverandører. Derudover har Pandora et samarbejde med 

UNICEF om at støtte børn og unge, især unge piger. Her arbejder UNICEF og Pandora sammen om, at de 

udsatte børn får ordentlige forhold, samt en uddannelse. Et andet og vigtigt samarbejde for Pandora både i 

forhold til image og markedsføring er Disney. Pandora genbruger en stor del sølv og guld, samt at de skaber 

mange af deres sten i et laboratorie. Disse forhold er med til at skabe et mindre CO2 udslip, og er derfor 

bedre for miljøet, hvilket Pandora som virksomhed går meget op i. De ønsker at være et forbillede for 

andre virksomheder. 

8.5.2 Svage sider 
En af Pandoras svagheder er, at deres charms forsat udgør en meget stor andel af deres salg i forhold til de 

andre produktgrupper i deres sortiment. Pandora er selv godt klar over, at det er en svaghed for dem, og de 

prøver så vidt muligt at skabe nye designs, som hænger sammen igennem flere af deres produkter. Dette 

gør det muligt for forbrugeren at se produkterne som et sæt, eller selv sammensætte nogle designs, og 

skabe deres eget sæt. Det kan være en svaghed for Pandora, hvis de laver gennemgribende prisstigninger 

på deres produkter, da de risikerer at miste nogle af deres kundegrupper. I nogle lande er Pandora et 

meget dyrt mærke, mens det i Danmark ligger på et middel niveau. Pandora har selvfølgelig også nogle 
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produkter, som er dyrere. I og med at Pandora er en cyklisk vækstvirksomhed er dette en svag side for 

Pandora, fordi de let bliver påvirket af, hvordan den økonomiske situation er rundt omkring i verden. Hvis 

verden rammer ind i en krise, vil nogle forbrugere fravælge at købe smykker, da det er en accessoires og 

ikke en nødvendighed. Pandora har mange fysiske butikker, som for eksempel under Covid-19 pandemien 

har stået tomme og været lukket i en lang periode. Selvom de er lukket, skal der stadig betales husleje mm., 

og det er med sikkerhed en post, som har fyldt meget i 2020, da ikke alle lande har kunne yde de samme 

hjælpepakker som i Danmark. 

8.5.3 Muligheder 
Der er store muligheder for at Pandora udvider deres online salg endnu mere, hvilket de via deres Digitale 

Hub. Den Digitale Hub er deres nye måde at skabe en masse nye muligheder. Det kunne også være en 

mulighed for Pandora at bevæge sig ud på flere nye markeder, hvor de endnu ikke er til stede på. Pandora 

kunne starte via det digitale marked, da den digitale verden gør det endnu nemmere i dag for Pandora, at 

komme ind på markeder, som de ikke i forvejen er på. Et andet stort og vigtigt område, som Pandora 

allerede har stort fokus på, er at blive mere bæredygtige og dermed udlede et mindre CO2 fod tryk på 

verden. De har et mål om at blive CO2 neutrale inden udgangen af 2025, og er allerede godt på vej. 

Forbrugerne bliver også mere opmærksomme på virksomheder, der har fokus på miljøet. Man vil i 

nærmeste fremtid kunne se forbrugere vælge virksomheder fra, hvis ikke de går nok op i miljøet. 

8.5.4 Trusler 
De trusler som Pandora står overfor, kommer fra mange sider, og de skal som virksomhed hele tiden prøve 

at være på forkanten med disse, og se på muligheder, der kan løse deres trusler. Valutakurserne ændrer sig 

hver dag, og man kan risikere store udsving på markedet. Pandora har så vidt muligt prøvet at sikre sig ved 

at låse nogle af deres handler fast til en bestemt kurs, hvilket har gjort truslen lidt mere. En anden ting 

Pandora kan komme ud for, kunne eventuelt være at råvarepriserne stiger på f.eks. guld og sølv. Der er ikke 

uendeligt mængder af disse råvarer. Pandora er allerede i gang med en omstilling til kun at benytte 

genbrugsmetaller. Pandora bliver på daglig basis truet af billige kopivarer, og de holder hele tiden nøje øje 

med eventuelle kopismykker, der kan true deres salg. 

Forbruger kan ændre præferencer og derfor skal de altid holde øje med hvor deres forbruger er på vej hen. 

Hvis den politiske uro i Thailand spreder sig til et større område, eller i værste tilfælde hele landet, vil 

Pandora få store udfordringer, da hele deres smykkeproduktion foregår på deres to fabrikker i landet. 

Globale kriser og pandemier kan påvirke Pandora. Verden er lige nu i en pandemi, og ved ikke, hvor længe 

og hvordan det vil påvirke verden i fremtiden, da det er usikkert, hvad den bringer med sig. Her har 
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Pandora sat stort ind på deres onlineplatform, hvilket har ført dem godt på vej i gennem den hidtil krise, 

uden at vide om krisen er over. 

9. Regnskabsanalyse 
I regnskabsanalysen er formålet at danne et grundlag for en værdiansættelse. Dette indebærer en 

gennemgang af årsregnskaberne, hvilket inkluderer den praksis der er blevet benyttet, samt reformulering 

af regnskabstallene. Dette leder videre i en rentabilitetsanalyse, samt herefter en trendanalyse. Alt 

sammen danner grundlaget for en værdiansættelse af Pandora som medfører en kursværdi. 

9.1 Anvendt regnskabspraksis 

Ser man på Pandoras og den anvendte regnskabspraksis som de benytter sig af, så er den stort set helt 

uændret. Hvis man sammenligner 2020 og 2019110, har Pandora valgt at samle deres aktiebaserede 

betalinger, hvor det førhen har været opdelt. Et andet sted hvor Pandora også har ændret deres 

regnskabsopstilling, er under balanceopgørelsen mellem 2018 og 2017, her har Pandora haft større fokus 

på returpolitikken end hidtil, og derfor fremgår denne postering først på balancen i 2017, som en 

korrektion for årsregnskabet for 2017. Pandora opstiller resultatopgørelsen som en funktionsopdelt 

resultatopgørelse. I de fleste produktionsvirksomheder benytter de sig af den funktionsopdelte 

resultatopgørelse, da produktionsomkostningerne bliver adskilt fra de andre sekundære aktiviteter for 

Pandoras vedkommende i form af salgs-, distributions- og markedsførings- samt 

administrationsomkostninger. 

9.2 Ledelsespåtegning 
Direktionen og bestyrelsen i Pandora skriver i deres ledelsespåtegning, at deres regnskaber er udarbejdet i 

overensstemmelse med IFRS’s standarder fra EU for de børsnoterede selskaber samt yderligere krav, som 

fremgår i den danske årsregnskabslov. I selve ledelsespåtegningen bekræfter de også, at deres 

årsregnskaber viser et retvisende billede af både koncernen og moderselskabet. Dertil har de også 

opfattelsen af at regnskaberne giver et korrekt billede af både væsentlige risici og usikkerheder, som 

Pandora har både i koncernen og moderselskabet.111 

9.3 Revisorpåtegning 
I forbindelse med Pandoras årsrapport afgiver deres revisor en erklæring om, at det arbejde de har udført i 

forbindelse med revidering af årsrapporten. I gennem hele den analyserede periode 2015-2020 er Ernst & 

Young tilknyttet som revisor for Pandora. Revisionen udformer en erklæring, hvor de oplyser, at revisionen 

af årsrapporten overholder lovgivningen både IFRSs standarder samt krav i den danske årsregnskabslov. 

 
110 Årsrapporten 2020, s. 48 & årsrapporten 2019, s. 56 
111 Årsrapport 2020, s. 52 
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Derfor er der ikke anledning til særlige forbehold for Ernst & Youngs revidering af Pandoras årsrapporter. 

Revisionen er valgt af ejerne hos Pandora, og bliver vedtaget på hver generalforsamling.112 

9.4 Reformulering af årsregnskaberne 

9.4.1 Reformulering af egenkapital 
For at reformulere egenkapitalen for Pandora, bliver egenkapitalopgørelsen opdelt imellem transaktioner 

med de ordinære ejer og totalindkomsten. I den reformulerede egenkapital ses der på perioden fra 2015 til 

2020. Ud fra den analyserede periode har Pandora i 2020 haft et atypisk år i forhold til transaktioner 

mellem ordinære ejere. På grund af Covid-19 pandemien suspenderede Pandora deres 2020 program i 

forbindelse med et aktietilbagekøbsprogram, og tilbagekøbte derfor egne aktier for 31 mio. kr. Pandora 

valgte ligeledes den 5. maj at sælge 8 mio. egne aktier, via metoden book-building, hvilket er en anderledes 

måde at øge kapitalen på. Her undgår de en masse ekstra omkostninger, som man ville have haft via et salg 

over Børsen. Den reformulerede egenkapital fremgår af bilag 1. Formålet med at reformulere Pandoras 

egenkapitalopgørelse er at kunne afdække hvilke posteringer og transaktioner, som er med til at påvirke 

aktionærernes egenkapital. 

Første step i reformuleringen går ud på at korrigere egenkapitalen og fjerne eventuelle posteringer i form 

af præferenceegenkapital og minioritetsinteresserne, da de skaber støj i egenkapitalen. Når disse poster er 

fjernet, fremgår posterne for de ordinære ejere, som efterfølgende deles op i transaktioner mellem 

ordinære ejere og totalindkomsten. 

9.4.2 Reformulering af balancen 
Den reformulerede balance har det formål at vise Pandoras evne til at skabe overskud. I forbindelse med 

reformulering af balancen handler det overordnet om at få opdelt balancen i drifts- og finansieringsposter. 

Derefter skal aktiverne opdeles i driftsaktiver og driftsforpligtelser, og passiverne kan opdeles i finansielle 

aktiver og finansielle forpligtelser. 

For at kunne opdele posterne i balancen korrekt skal man se på hvilen type virksomhed Pandora er, og 

hvad deres kerneaktivitet er. Pandora producerer og sælger smykker, og derved hører Pandoras poster 

indenfor produktion og salg af både produkter og tjenesteydelser til driftsaktiver, hvor de andre poster 

hører til finansieringsaktiver. 

Bilag 2 viser den reformulerede balance for Pandora, hvor at det i opdelingen fremgår tydeligt mellem 

driftsaktiver og driftsforpligtigelser, samt opdelingen af de finansielle forpligtelser og egenkapitalen. 

 
112 Årsrapport 2020, s. 95 
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9.4.3 Reformulering af resultatopgørelse 
I forbindelse med at reformulere resultatopgørelsen for Pandora gælder det om, at spore sig frem til 

Pandoras samlede totalindkomst. Det gøres ved at opdele det i driftsoverskud og nettofinansielle 

omkostninger. Disse poster skal senere bruges til beregning af nøgletal i forbindelse med vurdering af 

rentabiliteten for Pandora i form af deres drifts- og finansielle aktiviteter. Pandoras skatteomkostninger 

bliver fordelt på drifts- og finansieringsdelen for at få posterne efter skat. 

For at få den mest korrekte reformulering af resultatopgørelsen opstilles totalindkomstopgørelsen efter 

Coreposter, det vil sige poster i indtægter og omkostninger, som man forventer er tilbagevendende for 

Pandora. Derudover er det vigtigt at fjerne ikke tilbagevendende poster, da de giver støj. De poster der 

giver støj af klassificeret som usædvanlige poster. 

Første step i forbindelse med reformuleringen udregnes core-driftsoverskuddet fra salg ved, at 

afskrivninger lægges til både Pandoras produktionsomkostninger samt salgs- distributions-, marketings- og 

administrationsomkostninger. Dette er for at få omkostningerne før afskrivninger, og derved udregne core-

driftsoverskuddet. Afskrivningerne fra Pandora er fundet via deres note 3.1 og 3.2. Det er vigtigt i 

reformuleringen, at kontrollere at afskrivningerne for Pandora kun indeholder afskrivninger, og ikke 

gevinster eller tab ved salg, samt nedskrivninger, da disse poster bliver anset som usædvanlige poster, og 

dermed ikke er tilbagevende.113 Dernæst fratrækkes afskrivningerne, og man kan derefter udregne Core-

driftsoverskud fra salg før skat. 

Core-driftsoverskuddet fra salg efter skat, opgøres med fradrag fra den allokerede skat samt selve skatten 

fra resultatopgørelsen. Den allokerede skat er medtaget her, fordi Pandoras aktiviteter har skattemæssige 

konsekvenser, og derved skal allokeres op på skat, for at kunne udregne det korrekte core-driftsoverskud 

fra salg efter skat. 

Det næste step omhandler selve opgørelsen af usædvanlige driftsposter for Pandora. I 2015 indgik SKAT et 

forlig med Pandora på 364 mio. kr.114 I 2019 og 2020 havde Pandora nogle restruktureringsomkostninger i 

forbindelse med deres ”Programme Now”, som de har stoppet den 31.12.2020, hvorfor de to posteringer 

anses som værende usædvanlige poster, der ikke forventes at komme igen. Skatten på 

restruktureringsomkostningerne allokeres til skat på EBIT. 

Selve driftsoverskuddet bliver efterfølgende korrigeret for Dirty Surplus poster, som der er blevet bogført 

på selve totalindkomsten. 

 
113 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 5. udgave. s. 221 
114 Årsrapport 2016, s. 69 
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Efter at Pandoras usædvanlige driftsposter er opgjort, laves en opgørelse for Core-nettofinansielle 

indtægter og omkostninger, her bliver Pandoras finansielle indtægter og omkostninger opgjort. Pandoras 

skat allokeres op under skat på EBIT. 

Den reformuleret resultatopgørelse kan ses i bilag 3. 

9.4.4 Reformulering af pengestrømsopgørelsen 
Pengestrømsopgørelsen for Pandora skal reformuleres for at kunne finde frem til Pandoras evne til at 

genere pengestrøm eller beskrevet på en anden måde, så skal der ses på Pandoras cash flow. Selve 

pengestrømsopgørelsen danner derved i høj grad grundlaget for værdiansættelse af Pandora via DCF 

værdiansættelsesmetoden. Pengestrømsopgørelsen bliver i reformuleringen opdelt i driftsaktivitet, og 

finansieringsaktivitet. Cash flow er ligeledes udtryk for Pandoras evne til at betale deres gæld af, samt 

betale udbytte til deres aktionærer. 

Det frie cash flow kan beregnes ud fra Driftsaktiviteten og dertil vises to metoder til at beregne Det frie 

cash flow (FCF) som danner grundlag for en DCF-værdiansættelse. Metode 1. har følgende formel FCF = DO 

- ∆NDA. Det betyder, at man tager DO (driftsoverskuddet) og derefter fratrækker man forskellen i NDA 

(Nettodriftsaktiverne) og der ud fra får man FCF og de to tal er udregnet via den reformuleret balance og 

totalopgørelsen. I metode 2. bliver FCF udregnet via følgende formel FCF = NFO - ∆NFF + d + MINRES - 

∆MIN. Her er d (dividende), NFO (nettofinansielle omkostninger) og NFF (nettofinansielle forpligtigelser) 

udregne via den reformulerede egenkapital, balance samt totalopgørelse. MINRES (minoritetsinteressernes 

resultatandel) kommer fra den reformulerede pengestrømsopgørelse. Hvis der har været ∆MIN (ændring af 

minoritetsinteresser), udregnes ændringen i løbet af året. 

Den reformulerede pengestrømsopgørelse fremgår af bilag 4. 

9.5 Rentabilitetsanalyse - DuPont-Pyramiden 
På baggrund af reformuleringen af både egenkapitalen og balancen vil der her blive foretaget en 

rentabilitetsanalyse af Pandora for at danne et overblik over hvad, der driver Pandora, og hvordan Pandora 

befinder sig økonomisk. Denne analyse vil senere i rapporten danne grundlag danne grundlag for 

budgetteringen. 

Først og fremmest går DuPont-Pyramiden ud på at dekomponere egenkapitalens forretning (ROE) for 

Pandora for at finde frem til hvilke value-drivere, der driver Pandora. ROE er afhængig af, hvordan 

udviklingen er i afkastgraden (ROIC). ROIC er en måde hvorpå man kan måle, hvor god Pandora er til at 

skabe profit, og hvor godt profitten bliver udnyttede. En højre ROIC giver også et højere afkast til ejerne. 
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For at forbedre ROIC kan man gå ned i niveau 2, og analysere de underliggende value-drivere, og her se på, 

hvad der kan ændres på for, at ROIC stiger. Man kan enten øge overskudsgraden (OG), som ser på det 

overskud man generer pr. salgskrone, eller man kan øge aktivernes omsætningshastighed (AOH), som viser 

hvordan salg pr. investeret kapitalkrone udvikler sig. Disse to faktorer bliver påvirket af underliggende 

value-drivere, som undersøges nærmere i niveau 3. 

9.5.1 Niveau 1: Opdeling af driftsaktiviteter, finansieringsaktiviteter og finansiel gearing 
Her udregnes nøgletallene for, opdelingen af både driftsaktiver og finansieringsaktiverne. Her skabes der en 

sammenhæng for egenkapitalens forretning (ROE), og derved bliver det tydeligt, hvordan disse områder 

påvirker Pandoras ROE. Driftsaktiviteterne er med til at skabe overskud, og finansieringsaktiviteterne kan 

både skabe finansielle indtægter eller omkostninger. Den finansielle gearing (FGEAR) ser på Pandoras 

finansiering, og hvordan dette går ind og påvirker Pandoras ROE. 

ROE kan man bryde ned i tre faser, den første fase omhandler afkastgraden (ROIC) som tager det samlede 

driftsoverskud og dividere med den gennemsnitlige investeret kapital. Den anden fase ser på finansielle 

gearing (FGEAR), som bliver udregnet via gennemsnitlige nettofinansielle forpligtigelser og dividere med 

den gennemsnitlige ordinære egenkapital. Den sidste fase er SPREAD, den viser forskellen mellem ROIC og 

r, hvor r er lig med nettofinansielle omkostninger divideret med de gennemsnitlige nettofinansielle 

forpligtigelser. 

Set ud fra tabel 6, ses det hvordan de forskellige nøgletal fordeler sig i forhold til ROE. Det er her meget 

tydeligt at analysere ud fra nøgletalsanalysen, at afkastningsgraden er faldet markant over de sidste 5 år, og 

at det samme gælder udviklingen i SPREAD. 

I forbindelse med reformuleringen af balancen er opdelingen mellem driftsaktiver og finansieringsaktiver 

blevet tydelig, og det er derfor muligt, at lave en mere præcis måling af, hvordan Pandoras evne er til at 

skabe afkast. Afkastet er blevet forringet, da Pandora har haft en faldende post i forhold til det samlede 

overskud. 
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Ud fra Niveau 1 ses det at ROIC overstiger netto låneomkostninger (SPREAD) i procent, hvilket fører til, at 

ROE dermed overstiger ROIC. Alt afhængig af selve størrelsen på SPREAD, samt FGEAR. Afkastet til 

virksomhedens ejere er igennem de sidste 5 år blevet væsentlige forringet. Det store fald fra 2019 til 2020 

udgør 39,7%-point, hvilket især skyldes Covid-19 pandemien, som har ramt hele verden. Pandemien har 

medført nedlukkede butikker, som har skabt udfordringer for Pandora. 

Ses der på udviklingen fra ROE, så falder den fra 2016 til 2017 med 12,9%-point. Denne udvikling skyldes, at 

Pandora har haft øgede omkostninger til deres marketing, samt at der har både været lidt udsving på 

valutakurserne, og en større overtagelse af konceptbutikker i 2017.115 I 2018 oplevede Pandora større 

produktomkostninger i forbindelse med nogle af deres nyeste kollektioner, samt større udsving på deres 

valutakurser, som har bevirket en afvigelse på gennemsnitlig 10% i priserne på guld og sølv, hvilket påvirker 

ROE negativt.116 2020 blevet et meget anderledes år, som ingen virksomhed vil glemme, nogle er blevet 

ramt hårdt og andre er kommet godt igennem 2020. Pandora har i 2020 oplevet et stort fald i ROE, og den 

store synder til den negative udvikling skyldes Covid-19. I starten af 2020 blev Pandora tvunget til at lukke 

mange af deres butikker ned, og måtte omstille sig til onlinesalg, som har krævet en del omkostninger. Det 

har også vist sig, at de fleste af Pandoras trofaste kunder forsat køber smykker hos dem.117 

Den finansielle gearing (FGEAR) for Pandora viser, hvordan deres forhold er mellem deres finansielle 

forpligtigelser og egenkapitalen. Den er med til at fortælle hvor stor en andel af selskabet som er 

finansieret med gæld. Dette er et nøgletal, som har en stor interesse for potentielle investorer, da FGEAR 

fortæller hvor stor risiko, der er forbundet ved at investere i Pandora.  Ses der på udviklingen for FGEAR er 

den igennem hele analyseperioden steget, hvor den toppede med 1,157 i 2019. FGEAR er fra 2016 til 2020 

steget med 61%-point. Udviklingen skyldes de nettofinansielle forpligtigelser, da både de langfristede, men 

især de kortfristede lån er steget markant i forhold til tidligere. 

Udviklingen for r viser, hvordan den gennemsnitlige lånerente har udviklet sig igennem analyseperioden, 

den starter i 2016 med -10,5% og slutter af med at ligge på 2,6% i 2020. De -10,5% fremkommer i 

forbindelse med, at Pandora har flere nettofinansielle indtægter end omkostninger, som skyldes at Pandora 

har tjent på deres finansielle instrumenter samt på de lån, som de har ydet.118 

SPREAD er med til at vise, hvordan forholdet er mellem Pandoras afkast pr. genereret krone, set i forhold til 

det afkast, som det koster Pandora at låne pr. krone. Hvis Pandoras SPREAD er positiv, tjener de penge på 

 
115 Årsrapport 2017, s. 52 
116 Årsrapport 2018, s. 49 
117 Årsrapport 2020, s. 42-44 
118 Årsrapport 2016, s. 109 
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at arbejde med deres gæld, hvilket de gør igennem hele analyseperioden. Udvikling fra 2016 til 2020 har 

været faldende, og SPREAD er faldet med 70,7%-point, hvilket betyder at de i perioden er blevet dårligere 

til at tjene på deres gæld, men Pandora formår forsat at tjene på at arbejde med gælden. 

9.5.2 Niveau 2:  Dekomponering af ROIC 
Næste fase i DuPont-Pyramiden, dekomponeres ROIC for at måle hvor god Pandora er til at udnytte sine 

netto driftsaktiver til at skabe et driftsoverskud. ROIC dekomponeres op i overskudsgrad (OG) og aktivernes 

omsætningshastighed (AOH). OG viser hvor meget overskud der er for en krones salg ud fra Pandoras 

driftsaktiver. AOH måler salg pr. krone investeret i Pandoras netto driftsaktiver. Efter udregningen af AOH, 

kan man via følgende formel 1/AOH få et udtryk for, hvor stor en andel, der er bundet i netto 

driftsaktiverne, for at skabe en krones salg. 

Ud fra nøgletallene vist i tabel 7, er det tydeligt at både OG og AOH er faldet i forbindelse med faldet i ROIC. 

 

Udviklingen for OG er faldet væsentligt over analyseperioden. For 2020 skaber de et overskud på 9,2% for 

en krones salg ud fra Pandoras netto driftsaktiver. Denne udvikling skyldes både at nettoomsætningen samt 

det samlede driftsoverskud er faldet for Pandora. Deres salgs- distributions- og 

markedsføringsomkostninger er steget, i forbindelse med Pandoras investeringer i konceptbutikker, samt 

deres stigende arbejde på deres digitale platforme. I PESTEL blev der analyseret at Pandora under Covid-19 

har åbnet flere digitale alternativer, til at forbedre deres onlinehandel. Denne udvikling har været med til at 

påvirke Pandoras ROIC negativt. 

AOH er også faldet gennem periodens nøgletalsanalysen. Her er Pandoras salg pr. krone investeret i netto 

driftsaktiver faldet. Tager man et kig på den investerede værdi af AOH ved at kigge på 1/AOH for at se hvor 

meget, der er bundet i Pandoras netto driftsaktiver. Her kan man konstatere, at der er en stigende tendens 

til, at Pandoras investerede mere i driftsaktiverne end førhen. Ud fra den reformulerede balance som ses i 

bilag 2, er det tydeligt, at Pandora har haft flere omkostninger til leverandørgæld igennem hele 

analyseperioden, hvor denne gæld er steget. De er blevet dårligere til at generere salg pr. krone investeret i 

nettodriftsaktiverne. 
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Ud fra nedenstående tabel 8 fremgår, at Pandora i 2020 bruger 0,63 øre for at skabe en krones salg, det er 

en væsentlig forringelse i forhold til 2016, hvor Pandora kun brugte 0,41 øre. Nøgletallene viser, at Pandora 

bruger flere penge på deres driftsaktiver i forhold til deres nettoomsætning. Denne udvikling giver også 

meget god mening, da verden er og bliver mere og mere digital. Der bliver derved brugt flere omkostninger 

til den digitale markedsføring samt styring af de digitale platforme. Udviklingen af Covid-19 har også 

fremskubbet processen for implementering og udvidelse af deres digitale marked, som beskrevet tidligere i 

rapporten. 

 

9.5.3 Niveau 3: Analyse af overskudsgraden og omsætningshastigheden 
I det sidste niveau, går man endnu dybere ned og nedbryder både OG og AOH for at se hvilke 

underliggende poster, der driver selve udviklingen i nøgletallet, og derved få et billede af, hvilke områder 

Pandora skal være opmærksomme på. 

Første step i Niveau 3 går ud på at dekomponerer OG. OG repræsenterer Pandoras samlede efter-skat 

driftsoverskud divideret med nettoomsætningen. For at få den bedste forståelse samt se på hvilke 

områder, som påvirker OGs udvikling, bliver der set på hver komponent i efter-skat driftsoverskuddet. Her 

er hovedparametrene EBITDA-, EBIT- og NOPAT-margin, som alle er beregnet ud fra den reformulerede 

resultatopgørelse for Pandora. EBITDA er meget populært blandt analytikere, og bliver ofte fortolket som 

kontantbaseret overskud. EBITDA er udtryk for overskuddet før renter, skat, afskrivninger og 

amortiseringer hos Pandora. EBIT bliver udtrykt som driftsoverskuddet fra salg før skat. EBIT er nyttig til at 

måle Pandoras lønsomhed ud fra deres kerneaktivitet. NOPAT giver det samlede billede af Pandoras 

lønsomhed fra handel med kunder og leverandører set i forhold til deres kerneaktivitet, da NOPAT afspejler 

alle de driftshandlinger som har relation til deres kerneaktivitet.119 

 
119 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 5. udgave. s. 290-292. 



HD 2. del regnskab og økonomistyring Afgangsprojekt Mette Nørskov Kristiansen 

Side 50 af 93 
 

 

Via tabel 9 kan man se Pandoras udvikling for OG og hvilke poster, som driver den. Kigger man på 

udviklingen for EBITDA, er det tydeligt, at den har været faldende igennem hele perioden. EBITDA er 

forholdet mellem Pandoras nettoomsætning og omkostningerne. Det er her tydeligt, at deres 

produktionsomkostninger ligger forholdsvis stabilt igennem alle fem år, dog falder de en lille smule. Deres 

produktionsomkostninger er faldet med 2,1%-point fra 2016 til 2020. De stigninger, som Pandora har 

oplevet i deres produktionsomkostninger i 2017 og 2019, kan skyldes udsving i valutakurserne i forhold til 

deres råvarer i guld og sølv, som udgør en stor andel af deres produktion af deres smykker. 

De to områder som virkelig påvirker udviklingen på Pandoras EBITDA er salgs-, distributions- og marketings- 

samt administrationsomkostninger. Disse omkostninger er for Pandora steget meget over de sidste par år, 

hvilket også skyldes den udvikling, som Pandora og alle andre virksomheder står over for.  Verden bliver 

mere og mere digitale hvilket betyder, at flere omkostninger går til promovering og administration. 

Tidligere beskrevet, har Pandora investeret i flere konceptbutikker igennem hele perioden. I 2016 havde 

Pandora 2.138 konceptbutikker, og i 2020 var antallet steget til 2.690. Pandora har i 2020 været nødsaget 

til at lukke 80 butikker på grund af nedskæringer i forbindelse med Covid-19. 

Salgs- distributions- og markedsføringsomkostninger er steget fra 2016 til 2020 med 17,9%-point, dette er 

en voldsom stigning. Forbrugerne bliver mere og mere digitale, hvilket Pandora forsøger at følge med på. 
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Deres Digital Hub, har medført større omkostninger til markedsføring, og dette har været direkte forbundet 

med Covid-19, da man har haft behov for at fremskynde den digitale markedsføring.120 

Pandoras administrationsomkostninger er i samme periode steget med 2,8%-point hvilket indikerer, at 

deres omkostninger til det administrative personale er steget, herudover afskrivninger og nedskrivninger på 

aktiver, som administrationen anvender. 

Pandoras EBIT falder igennem hele perioden. Dette skyldes stigende afskrivninger, som et led i, at deres 

omkostninger oppe under EBITDA er steget. Pandoras EBIT i perioden 2016 til 2020 faldet med 21,9%-point, 

hvilket bevirker at Pandoras driftsoverskud fra salg før skat er faldet. 

Udviklingen for Pandoras NOPAT er også faldet meget igennem perioden. Fra 2016 til 2020 er det samlede 

fald på 17,4%-point. Udvikling viser, at Pandoras lønsomhed i forhold til deres kerneaktivitet er faldende. 

Skatten har også været en medvirkende faktor til at deres NOPAT falder, især i perioden 2016 til 2018, som 

er et faldt på 7,2%-point. Faldet i skatten fra 2019 til 2020 på 1,6%-point skyldes, at den effektive skattesats 

blev reduceret med en ikke skattepligtig indkomst fra Thailand, som følge af Pandoras Board of investment-

aftaler, samt en lavere indkomst før skat.121 Samlet set er Pandora blevet dårligere til at skabe overskud 

igennem analyseperioden, men det store fald i 2020 skyldes Covid-19, og hvordan den på lukket hele 

verden ned. 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) er det andet nøgletal, som driver ROIC. For at analysere hvad der 

driver Pandoras AOH dekomponeres den ned i flere faktorer, for at kunne se hvad der påvirker deres ROIC. 

Ved at dekomponere Pandoras AOH i arbejds- og anlægskapital er det muligt for analytiker at vurdere selve 

effektiviteten af deres kapitaltilpasning, samt opgøre hvor meget arbejdskapital der skal til for, at Pandora 

skaber en krones salg. Det er positivt, hvis tallene er lave, da det betyder at der bliver brugt mindre kapital 

til at skabe en krones salg. Anlægskapitalen går ud på, hvor god Pandora f.eks. er til at styre deres lagre. Det 

viser Pandoras evne til at skabe en balance, samt at kunne effektivisere deres kapital bedst muligt.122 

Pandora har bundet flere af deres driftsaktiver i deres investeret kapital, og for at undersøge udviklingen i 

AOH, bliver der derfor set dybere ned i hvilke poster, der påvirker Pandoras AOH, samt hvad udviklingen 

skyldes. 

 
120 Årsrapport 2020, s. 14 
121 Årsrapport 2020, s. 63 
122 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 5. udgave. s. 293-295  
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Tabel 10, viser udviklingen for Pandoras AOH, og selve opdelingen mellem arbejds- og anlægskapital. Ses 

der på den samlede udvikling for Pandoras arbejdskapital, kan det ses, at i 2016 lå arbejdskapitalen på 5,4 

øre, for at skabe en krones omsætning. I 2020 er arbejdskapitalen blevet reduceret til -6,1 øre, hvilket er et 

samlede fald på 11,4%-point. 

Udviklingen i Pandoras varebeholdning i forhold til deres nettoomsætning ligger meget stabilt, og den er 

endda faldet lidt i 2020. Denne udvikling skyldes, at Pandora har meget fokus på, at deres varelager ikke 

vokser sig for stort. Pandora producere i takt med efterspørgslen, og benytter sig af FIFO-princippet. Dette 

betyder i praksis, at de vare der er produceret først, også er det som forlader deres lager først. I tilfælde af 

at de har for mange vare tilbage af f.eks. charms, som ikke har haft det ønskede salg, bliver omsmeltet og 
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lavet til et nyt smykke, og derfor går materialerne ikke til spilde men bliver genbrugt.123 Covid-19 har 

påvirket at deres omsætning er faldet, og derved har de produceret mindre end de plejer, deres varelager 

er fra 2016 til 2020 faldet med 1,8%-point. 

Den markante udvikling i Pandoras leverandørgæld i 2019 skyldes deres ”Programme Now”, som kort sagt 

har omhandlet at stabilisere Pandoras topline, samt opretholde deres rentabilitet. Pandora stopper 

programmet pr. 31.12.2020, hvor efter de forventer, at hæve deres lagerniveau og minimere deres 

leverandørgæld.124 

Pandoras anlægskapital er igennem hele analyseperioden steget, hvilket er en negativ udvikling for 

Pandora. I 2016 lå deres anlægskapital på 35,5 øre og i 2020 er den steget til 69 øre, hvilket er en stigning 

på 33,5%-point. Pandora har fra 2015 til 2020 bundet flere af sine penge i anlægskapital. 

Ændringen i Pandoras anlægskapitals skyldes hovedsageligt den store stigning i 2019 og 2020, og som 

udløses af ændrede regler hos IFRS for 2019, hvor indregningen af leasing aftaler, som virksomheder kunne 

vælge at ændre det pr. 01.01.2019, eller med fuld tilbagevirkende kraft.125 Ud fra Pandoras årsrapport for 

2019, har de valgt at gøre det fra 01.01.2019.126 Under Pandoras leasingaftaler ligger deres konceptbutikker 

som Pandora driver, som lejere.127 

Udviklingen i Pandora immaterielle anlægsaktiver er fra 2016 til 2020 steget med 10,2%-point. Det skyldes, 

at Pandoras goodwill er steget meget. 

De materielle aktivers udvikling er steget med 4,8%-point fra 2016, hvor de lå på 7,4 øre, og i 2020 ligger på 

12,2 øre. Udviklingen skyldes, at Pandora har haft en stigning i grunde og bygninger i forhold til deres 

nettoomsætning. Dertil er posten for anlæg og maskiner også steget igennem hele analyseperioden, med 

hele 2,3%-point. Pandora har haft flere investeringer til maskiner og anlæg, som følge af deres tiltag til at 

blive mere CO2 neutrale, her ville det typisk være mere innovative maskiner, som udnytter ressourcerne 

bedst muligt. 

Den samlede udvikling for Pandora anlægskapital er negativ, og indikerer en forringelse af 

kapitaltilpasningen hos Pandora. 

 
123 Årsrapport 2020, s.75 
124 Årsrapport 2020, s. 17 & 44 
125 https://www.pwc.dk/da/nyt/2018/ifrs-16.pdf 
126 Årsrapport 2019, s. 61 & 79-80 
127 Årsrapport 2020, s. 8 

https://www.pwc.dk/da/nyt/2018/ifrs-16.pdf
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Ses der på tabel 11 ovenover, så viser den hvordan Pandoras låneomkostninger fordeler sig. Tilbage i 2016 

tjente Pandora på deres låneomkostninger. Deres afkast på de finansielle aktiver var væsentlig højere end 

deres låneomkostninger. Denne udvikling skyldtes at de i 2016 havde store valutagevinster, samt 

finansieringsaktiverne fra afledte finansielle instrumenter128 i forbindelse med at udligne Pandoras udsving i 

råvarepriser og lignede.129 Både i 2017 og 2020 har Pandora oplevet større omkostninger til lån end 

afkastet af deres finansielle aktiver, hvilket skyldes optagelse af mere gæld både kort- og langfristet. 

9.5.4 Delkonklusion rentabilitetsanalyse 
Rentabilitetsanalysen er med til at danne grundlag for selve budgetteringen af Pandoras forventninger til 

fremtiden. 

DuPont-pyramiden er opdelt i 3 niveauer, som hver går dybere ned end det foregående og, de er med til at 

forklare udviklingen af hvordan Pandoras ROE. Det er via rentabilitetsanalysen muligt at analysere de 

underliggende områder, som påvirker ROE. 

I niveau 1, analyseres nøgletal som indgår i udregningen af Pandoras ROE. Nøgletallene er som følgende, 

ROIC, FGEAR og SPREAD. Her bliver det gjort klart, hvordan de forskellige nøgletal, hænger sammen med 

ROE. Igennem analyseperioden er Pandoras ROE faldet som følge af faldende ROIC, stigning i Pandoras 

FGEAR samt fald i deres SPREAD. En af de helt store syndere for den faldende ROE i 2020, er først og 

fremmest Covid-19 som kom som et chok. r viser, hvordan lånerenten for Pandora har udviklet sig, og har 

været meget svingende. Pandoras SPREAD viser, at Pandora igennem hele analyseperioden er blevet 

dårligere til at tjene på deres gæld. 

Niveau 2 dekomponerer ROIC, for at undersøge de underliggende nøgletal, som påvirker udviklingen for 

ROIC. Her analyseres OG og AOH, som begge er faldet igennem hele analyseperioden. Faldet for Pandoras 

OG skyldes især stigninger i deres sags-, distributions- og markedsføringsomkostninger som følge af mere 

digitalisering, samt åbning af flere konceptbutikker. Dertil har Pandora bundet flere af deres investeringer 

til deres driftsaktiver end før, hvilket fører til et fald i AOH. 

 
128 Årsrapport 2016, s. 109 note 4.6 
129 Årsrapport 2016, s. 102 
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Niveau 3, ser på de poster, som påvirker Pandoras OG og AOH, det bliver herved muligt for Pandora at 

analysere, hvor de bruger flere omkostninger end før, og som medvirker til en negativ udvikling for deres 

ROE. 

Overordnet ses det af de 3 niveauer, hvorledes Pandoras ROE igennem hele perioden har været faldene og 

er blevet påvirket, samt hvilke underliggende nøgletal, som har været med til at forværre denne nedgang. 

9.6 Vækstanalyse 
I forbindelse med rentabilitetsanalysen, blev det gjort klart, hvilke områder som er med til at påvirke 

Pandoras ROE, samt oplyse om, hvilket niveau de forskellige drivere har. For at kunne lave en budgettering 

af Pandora, skal resultaterne for rentabilitetsanalysen bruges til at udarbejde en prognose for, hvordan 

Pandora fremtidig rentabilitet ud fra det nuværende niveau vil ændre sig. I vækstanalysen vil der blive 

analyseret hvad der driver ændringerne i deres investeringer. 

En Common-size-analyse er et vigtigt led i selve rentabilitetsanalysen, da den som analyseret viser hvordan 

omkostningerne fordeler sig, samt hvilke poster som påvirker udviklingen for Pandoras ROE. Derudover er 

en Trendanalyse også et vigtigt led i selve vækstanalysen. Trendanalysen skal vise den historiske vækst for 

Pandora, og den skal kunne forklare væksten i de forskellige poster. Der vælges et basisår, som bliver sat til 

indeks 100, ud herfra ses den historiske udvikling. Det vil herved være muligt at se, om Pandora har lavet 

investeringer i deres netto driftsaktiver, og til hvilken vækstrate. Der er også mulighed for, at se på hvordan 

de har investeret i deres gældsætning via de nettofinansielle forpligtigelser. Af resultatopgørelsen er det 

muligt at se hvordan Pandoras overskud udvikler sig, samt hvilke faktorer der påvirker denne udvikling. 

I trendanalysen for Pandora er 2015 sat som basis år. I bilag 5 og 6 kan man se, hvordan de enkelte poster 

har udviklet sig i forhold til tallene fra 2015. I trendanalysen for Pandora, ses det ud 

totalindkomstopgørelsen, at nøgletallet NOPAT, viser en negativ udvikling, i hele analyseperioden, her er 

driftsoverskuddet fra salg, efter skat faldet med 49,5%-point hvilket er en forringelse i forhold til basisåret. 

Hvis man betragter perioden 2015 til 2017 er NOPAT steget med 33,3%-point. Her har Pandora været bedre 

til at skabe et driftsoverskud fra salg efter skat end i 2020. Den store nedgang i 2020 skyldes især Covid-19, 

som har påvirket mange virksomheder, inklusiv Pandora som er blevet dårligere til at styre deres 

omkostninger i forhold til deres indtægter, som kan ses i bilag 5. 

Et andet fokusområde i totalindkomsten, som også har haft en negativ udvikling igennem perioden er 

Pandoras totalindkomst den er faldet til indeks 40,8%-point. Det hænger tæt sammen med hvad, der er 

sket for Pandoras NOPAT, som også er faldet igennem perioden. I 2016 og 2017 havde Pandora et 

højdepunkt på henholdsvis 55,8 og 38,8%-point, denne udvikling skyldes at Pandoras samlede 
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driftsoverskud har været væsentligt højere i 2016 og 2017 end de efterfølgende år. Ligeledes har en positiv 

nettofinansielle omkostninger efter skat, været med til at hæve totalindkomsten for Pandora, det fremgår i 

bilag 5. 

Ved at se på Pandoras balance ud fra trendanalysen, som kan ses i bilag 6 kan det ses, at Pandoras 

nettodriftsaktiver samlet er steget igennem hele perioden. I 2020 er nettodriftsaktiverne steget med 28%-

point i forhold til basisåret 2015. Deres samlede nettodriftsaktiver er steget mere en deres 

nettoomsætning, hvilket betyder at Pandoras kapitaltilpasning er blevet forværret. Det skyldes især en 

kraftig stigning på Pandoras goodwill. Derudover er Pandoras grunde og bygninger, samt anlæg og 

maskiner steget. Hvilket kan skyldes en vis sandsynlighed for eventuel udvidelse af deres nuværende 

fabrikker, samt deres mål for at blive CO2 neutrale. 

De samlede nettofinansielle forpligtigelser for Pandora, er i 2020 steget med 57%-point i forhold til 

basisåret 2015, denne udvikling kan ses i bilag 6. Forklaringen bag denne udvikling ses ud fra deres 

årsopgørelse under note 4.3. Heraf fremgår det, at særligt den kortfristede gæld er steget. Pandora har ikke 

udspecificeret denne post, men kortfristede gæld udgør typisk lån under et år, hvilket kan være 

kassekreditter, momsbetalinger samt leverandørgæld. 

Endvidere er deres egenkapital steget med 20%-point i forhold til basisåret 2015. Dette skyldes som 

beskrevet under regnskabsanalysen, at Pandora har solgt 8 mio. af deres egne aktier. 

9.6.1 Delkonklusion Trendanalyse 
Pandora er en virksomhed som oplever store svingninger igennem konjunkturerne, dette kan især 

konkluderes via trendanalysen, som viser at tallene ikke er stabile. NOPAT viser at Pandora er blevet 

dårligere til, at skabe et driftsoverskud ud fra deres salg. Især Covid-19 har påvirket NOPAT kraftigt. 

Pandoras samlede totalindkomst viser en negativ udvikling igennem hele analyseperioden, her er det 

tydeligt at deres totalindkomst har oplevet en stor nedgang, som skyldes udviklingen i Pandoras 

driftsoverskud fra salg, også kaldet NOPAT. 

Trendanalysen viste også hvordan Pandoras nettodriftsaktiver og nettodrifts forpligtigelser er steget 

igennem hele perioden. I Forhold til nettodriftsaktiverne er Pandoras kapitaltilpasning blevet forværret, og 

via deres nettodrifts forpligtigelser har Pandora oplevet en stigning på deres kortfristede gæld. 

Prognosen for Pandoras fremtid kan således være, at de bliver nød til at fokusere på deres omkostninger og 

øge deres indtjening ved forsat at skabe nye designs i deres kollektion. Deres omkostninger til salg, 

distribution og markedsføring er som nævnt i rentabiliteten steget markant i forbindelse med den digitale 
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verden, der hele tiden er i udvikling. Herfor kan man efterstræbe en stigning i deres indtjening for 

fremtiden. 

9.7 Budgettering 
Der udfærdiges en budgettering af Pandora for at danne et forecast, som efterfølgende benyttes til 

værdiansættelsen af Pandora. Der bliver i budgetteringen, set på de forventninger, som analytikerne har 

haft. Dertil er der kigget på den gennemsnitlige udvikling for perioden 2015-2020 med forbehold for, at der 

i 2020 er nogle udregninger som er trukket ud, da regnskabet ikke ligner de andre år grundet Covid-19. 

Ingen havde regnet med at Covid-19 skulle påvirke verden så meget, samt hvad fremtiden bringer. I 

nedenstående afsnit vil der blive refereret til bilag 7, som omhandler budgetteringen. 

Pandora er en cyklisk virksomhed, der let bliver påvirket af, hvordan verden og samfundet ændrer sig, 

hvorfor at budgetforudsætningen er fastsat til 5 år. Pandora er en smykkevirksomhed i hård konkurrence, 

og det vurderes, at Pandora er en moden virksomhed, da de har været på markedet i en lang periode, samt 

at der er mange konkurrenter på markedet, og der kommer flere som dagen går. På baggrund af VRIO-

frameworket som blev analyseret i den strategiske analyse, fremkom at Pandora ikke har særligt mange 

konkurrencemæssige fordele, som er vedvarende. Konkurrencen er hård, da virksomhederne har mulighed 

for at efterligne hinanden. Med lav vækstudsigt og lidt til ingen konkurrencemæssige fordele vurderes det, 

at en budgetperiode på 5 år er retvisende. 

Til brug for budgetforudsætningen for Pandora, tages der udgangspunkt i både rentabilitetsanalysen og 

trendanalysen. Derudover vil der også blive benyttet et 3-årigt estimat fra Pandoras eksterne analytiker.130 

Konsulent estimatet anses som værende troværdigt, da det er analytikernes forventninger til fremtiden, og 

ikke Pandoras egne forventninger. Oversigten fremgår af bilag 8. Dertil er der også hentet data fra I/B/E/S 

via Eikon, hvor der er trukket data for Pandora, som fremgår af bilag 9. Disse to forventninger til fremtiden 

sammenholdes og der lægges stort vægt på analytikernes forventninger til fremtiden, samt opvejning af 

tidligere analyseret. 

9.7.1 Salgsvækstrate 
Som følge af Covid-19, og den nedgang den har skabt for Pandora i 2020, samt i forhold til den generelle 

vækst for Pandoras nettoomsætning vurderer analytikerne, at Pandora i 2021 vil vækste alt fra 9 til 13%.  

Analyseres der historisk på Pandoras salgsvækst fremgår det i rentabilitetsanalysen, at Pandoras 

nettoomsætning har haft en nedgang igennem hele analyseperioden, og i både 2019 og 2020 har haft en 

særdeles negativ udvikling i væksten. Det forventes i fremtiden, at Pandora vil opnå løbende vækst, i 

 
130 https://pandoragroup.com/investor/share-information/consensus-estimates 

https://pandoragroup.com/investor/share-information/consensus-estimates
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forbindelse med de massive ændringer og tiltag, som Pandora har fortaget. Både deres ”Programme Now”, 

som skulle skabe stabilitet, samt deres store fremskridt for at blive CO2 neutrale inden udgangen af 2025, 

inklusiv deres digitalisering. 

Ud fra disse informationer vurderes det, at Pandoras vækst i 2021 sættes til middel vækst på 11% ud fra 

analytikernes forventninger, da første kvartal i 2021 fortsat er påvirkede af Covid-19 med nedlukninger 

siden midt december 2020. Den efterfølgende vækst for henholdsvis 2022 og 2023 tages 

gennemsnitsvæksten, og efterfølgende går væksten ned til væksten på markedsniveau, som ligger på 

omkring 2-3%. Pandoras vækst i terminalåret er sat til 2,5%. 

9.7.2 1/AOH samt beregning for NDA 
Udviklingen i Pandoras 1/AOH blev analyseret i rentabilitetsanalysen, hvor det tydeligt fremgår, at der er 

foregået en stigning i Pandoras AOH. AOH er begyndt at investere flere penge i deres driftsaktiver. I 

rentabilitetsanalysen er det især stigningen i deres omkostninger der med de ændrede regler for indregning 

af leasede aktiver, som har skabt en markant ændring for driftsaktivernes udvikling, samt en øget 

leverandørgæld. Trods den faldende udvikling for Pandoras AOH, vil den i Pandoras forecast forblive 

konstant. Det er for at sikre, at nettodriftsaktiverne vokser med samme vækstrate, som salget gør. For at 

udregne 1/AOH tages gennemsnittet af den samlede udvikling for analyseperioden, udregnet til 50,44 %. 

AOH vil blive benyttet til udregningen af Pandoras nettodriftsaktiver, da NDA = salg x 1/AOH. 

Det som opvejer valget for udviklingen, er den strategiske analyse af Pandora, samt Porters Five Forces. Her 

blev det analyseret, at deres kunders forhandlingsstyrke er forholdsvis lav, samt at leverandørernes 

forhandlingsstyrke blev analyseret til at være på et middel niveau. På baggrund af dette vurderes Pandoras 

1/AOH til at være 53,6 %, hvilket skyldes at der i rentabilitetsanalysen blev analyseret, at der igennem hele 

perioden har været en stigning i Pandoras AOH. 

9.7.3 EBIT-margin og EBIT 
For at beregne Pandoras EBIT korrekt vil den rigtige metode være at budgettere de enkle omkostninger 

hver for sig. Denne form for budgettering vil være meget tidskrævende, samt at det kræver et vist 

kendskab til, hvordan Pandoras fordeling er imellem deres faste og variable omkostninger. Derfor vil der i 

stedet ses på, hvordan Pandoras EBIT har udviklet sig ud fra tidligere analyseret rentabilitet, samt hvad 

analytikerne forventer for fremtiden, og herved sammensætte dem i selve budgetteringen. 

Pandoras EBIT-margin, blev analyseret i rentabilitetsanalysen. Her er det tydeligt, at se at deres EBIT-margin 

har været faldende i hele analyseperioden, hvilket skyldes, at afskrivningerne er steget som følge af øget 

omkostninger. Dette forhold bevirker, at et gennemsnit på EBIT-margin ikke vil være retvisende for 

forecastet for Pandoras udvikling, hvorfor at der her er blevet set på hvad analytikerne forventer i 
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fremtiden for Pandora, samt at der også bliver taget højde for, hvordan udviklingen på EBIT før skat har 

været i analyseperioden. 

9.7.4 Effektiv skatteprocent 
Pandora havde en selskabsskat på 22,3% i 2020. Grunden til at selskabsskatten ikke er 22%, som gældende i 

Danmark skyldes, at de i 2020 blev påvirket negativt af justeringer fra tidligere år samt betalte kildeskat. De 

fleste af Pandoras hovedmarkeder har en højere selskabsskat end den danske, hvis man ser bort fra 

Thailand og Storbritannien. Hvilket har været medvirkende til, at den ikke er meget højere end de 22,3%. 

Selvom at Pandora betaler selskabsskat i andre lande end Danmark, bliver der i selve forecastet kun 

benyttet den danske skattesats på 22% og det vurderes derfor at den forbliver konstant på 22%. Denne 

skattesats ændres derfor ikke i forbindelse med forecastet for Pandora. 

9.7.5 Andet driftsoverskud efter skat / salg 
For at fastsætte hvordan Pandoras andet driftsoverskud efter skat divideret med salg skal budgettets, ses 

der først på udviklingen, for hvordan den har udviklet sig i den analyserede periode. Den har igennem hele 

perioden været meget lidt svingende, dog ligger udviklingen for 2020 på -2,15%, som der også vil blive 

taget højde for, da covid-19 har resulteret i et anderledes regnskabsår for Pandora i 2020. I gennemsnit 

ligger udviklingen for Pandoras andet driftsoverskud efter skat / salg på -0,27%. Pandoras andet 

driftsoverskud efter skat er en post, som ikke har nogen præcise underliggende drivere, og bliver derfor 

budgetterede på, hvordan man forventer udviklingen vil blive. Forecastet fastsættes til et mere stabilt 

niveau uden påvirkningen fra Covid-19, et gennemsnitligt niveau før pandemien er 0,2%, hvilket den 

fastsættes til. 

9.7.6 Finansiel Gearing og NFF 
Pandoras finansielle gearing har jævnfør rentabilitetsanalysen været stigende igennem hele perioden. 

Denne udvikling skyldes som tidligere nævnt, at de finansielle forpligtigelser har været stigende igennem 

analyseperioden, især deres kortfristede lån. Ud fra Rentabilitetsanalysen er Pandoras finansielle gearing 

steget med 215%. 

For budgetteringen af den finansielle gearing, sættes udviklingen til at forblive konstant, for at sikre, at de 

netto finansielle forpligtigelser, vokser med den samme vækstrate, som Pandoras salg. Dertil er der taget et 

gennemsnit for Pandoras finansielle gearing på baggrund af analyseperioden, hvilket giver en 

finansielgearing på 0,698. På baggrund, af hvordan Pandoras finansielle gearing før har været ud fra 

analyseperioden, sættes den derfor lavere end gennemsnittet. Det vurderes at den i fremtiden vil falde, 

hvilket den også er fra 2019 til 2020. I forecastet for Pandora sættes den finansielle gearing til 0,516 

igennem hele forecastet. 
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Pandoras nettofinansielle forpligtigelser bliver beregnet på baggrund af Pandora finansielle gearing og 

Pandoras nettodriftsaktiver ud fra følgende formel: 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 (𝑁𝐹𝐹) = (1 − (
1

1 + 𝑓𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
) · 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 

Formålet med de nettofinansielle forpligtigelser er at undersøge Pandoras gældsforpligtigelser fratrukket 

aktiver. 

9.7.7 Lånerenten og NFO 
Udviklingen for Pandoras lånerente, er blevet analyseret i rentabilitetsanalysen, hvor det tydeligt fremgår 

at den har været meget svingende I 2016 havde de en lånerente på -10,5%, og i 2020 kom de ud med en 

lånerente på 2,6%, som blev beregnet i rentabilitetsanalysen niveau 1. Der bliver der også set på, hvordan 

lånerenten i gennemsnit udvikler sig på hele markedet. I Danmark har den gennemsnitlige rente på 

erhvervslån faldet fra 3,6% helt ned til 2,3%.131 

For at udregne Pandoras lånerente er der i forbindelse med værdiansættelsen af Pandora lavet en 

udregning for lånerenten efter skat for at kunne udregne Pandoras WACC. Denne udregning bliver vist nede 

i udregningen af WACC. Pandoras lånerenten sættes i hele forecastet til at være 2,37%. 

Pandoras nettofinansielle omkostninger fremkommer ved at tage lånerenten efter skat og gange den med 

de nettofinansielle forpligtigelser. 

9.7.8 Beregning af det Frie Cash Flow (FCF) 
For at udregne Pandoras FCF bliver der i Pandoras forecast lavet to udregninger for at vise sammenhængen 

af FCF ud fra begge metoder. Den første metode tager driftsoverskuddet efter skat i alt, og trækker 

ændringen af nettodriftsaktiverne fra, hvilket giver FCF. 

𝐹𝐶𝐹 = 𝐷𝑂 −  ∆𝑁𝐷𝐴 

Den anden metode tager dividenden som er udregnet via nettooverskuddet fratrukket ændringen i 

Pandoras egenkapital. Derefter udregnes F ved, at de nettofinansielle omkostninger fratrækkes ændring i 

de nettofinansielle forpligtigelser. Hermed benytter man nettodividende plus nettopengestrøm til långivere 

som giver resultatet FCF. 

𝐹𝐶𝐹 = 𝑁𝑂 − ∆𝐸𝐾 + 𝑁𝐹𝑂 − ∆𝑁𝐹𝐹 

 
131https://finansdanmark.dk/nyheder/2020/lave-renter-giver-store-besparelser-til-
virksomhederne/?fbclid=IwAR2mqBz33RFdGU3XJO_DFVzRhpVRhrNOEKLL6Kgd9c-kbvJvKy715zaUDbU 

https://finansdanmark.dk/nyheder/2020/lave-renter-giver-store-besparelser-til-virksomhederne/?fbclid=IwAR2mqBz33RFdGU3XJO_DFVzRhpVRhrNOEKLL6Kgd9c-kbvJvKy715zaUDbU
https://finansdanmark.dk/nyheder/2020/lave-renter-giver-store-besparelser-til-virksomhederne/?fbclid=IwAR2mqBz33RFdGU3XJO_DFVzRhpVRhrNOEKLL6Kgd9c-kbvJvKy715zaUDbU
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Begge metoder skal give samme resultat, og validere derfor udregningen. I rapportens, udregning er 

samme resultat opnået, hvilket viser den sammenhæng, der er mellem de to metoder. FCF viser den værdi 

skabt ud fra Pandoras drift igennem forecast perioden. 

På baggrund af ovenstående budgettering vises Pandoras forecast i tabel 12. Den dybdegående beregning 

fremgår af bilag 7, som bruges i forbindelse med udregning af Pandoras værdiansættelse. 

 

10. Værdiansættelse 
Til værdiansættelsen af Pandora, findes der to metoder til brug for at estimere, hvad deres aktie er værd, 

eller burde være. De to overordnede metoder er relative og absolutte modeller. De relative modeller har 

ingen involvering af budgetter, hvor de absolutte kræver budgettering enten via direkte eller indirekte 

modeller. 

Relative værdiansættelsesmodeller 
Ved brug af relative værdiansættelsesmodeller, bliver Pandoras aktiv værdiansat relativt til et andet aktiv 

eller en gruppe af aktiver. Her gør man brug af prismultiple til at fastsætte værdien for, hvad Pandoras aktie 

bør være værdiansat til. Brugen af information til udregningen af prismultiple, gør brug af sparsom 

information, som fremgår i årsregnskabet. Dette gør, at de er nemme at udregne og er lette at 

kommunikere til andre. Selve prismultiple bruges i sammenhæng, og de står derfor ikke alene. 

Den mest kendte prismultiple er P/E, det er pris over nettooverskud. Her bliver markedsværdien divideret 

med nettooverskuddet. En anden prismultiple er P/B, pris over bogført værdi. Her tager man 

markedsværdien af egenkapitalen og dividere den med den bogførte værdi af egenkapitalen. Denne 

metode er afhængig af, at der er fuldstændighed i egenkapitalen for virksomheden, da immaterielle 

anlægsaktiver ellers kan give problemer ved udregningen af P/B, hvis dette ikke er tilfældet. Man kan også 

udregne P/S prisen over salg, hvor markedsværdien divideres med nettoomsætningen. Det er også muligt 
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at udregne P/CFO som er prisen over pengestrømme fra driften, udregnes ved at tage markedsværdien og 

dividere den med pengestrømme fra driften. 

Årsagen til at prismultiple aldrig bør stå alene er, at beregningsmetoden er relativt forsimplet og tager ikke 

højde for flere faktorer. Det er nemme nøgletal at sammenligne, men de viser ikke de bagvedliggende 

faktorer. Man kan derfor komme med nogle gode umiddelbare tanker, men de bør aldrig være hele 

grundlaget for en investeringsbeslutning. 

Når man sammenligner prismultiple er det også vigtigt at det er sammenlignelige virksomheder. 

Sammenligner man Pandora med en anden branche eller størrelse virksomhed vil man få et forkert 

sammenligningsgrundlag. 

10.1 Prismultiple 
Ved brug af den relative metode, laves en udregning for Pandora via prismultiple. Der er ligeledes udvalgt 

tre konkurrenter til Pandora, som kan sammenlignes med Pandora med hensyn til branche og størrelse. 

Pandora er verdens 8. største smykkefirma, de har en omsætning på 19 mia. DKK., og har 26.000 ansatte, 

opgjort ud fra deres årsrapport for 2020. For at komme frem til den bedst mulige værdi for Pandora, 

udregnes denne på baggrund af prismultible. 

Det første smykkefirma, Pandora sammenlignes med er mærket Signet, som er verdens 3. største 

smykkefirma, og har en omsætning på 37,4 mia. DKK, og 26.126 medarbejder, på baggrund at deres 

årsrapport for 2020.132 Det andet mærke er Richemont Group, som blandt andet ejer Cartier, som er det 4. 

største smykkefirma i verden, og har i 2020 en omsætning på omkring 105,9 milliarder DKK og 35.657 

ansatte.133 Det sidste smykke firma som bliver sammenlignet med Pandora er Chow Tai Fook, som er 

verdens 7. største smykke firma, de havde i 2020 en omsætning på 44,3 mia. DKK, og 29.700+ ansatte.134 

En række af virksomhederne fra verdens top-10135 største smykkefirmaer er ikke børsnoteret og 

offentliggør derfor ikke deres tal, hvorfor at f.eks. verdens 10. størstes omsætning er tilbage fra 2011. 

Årsagen til valget af de tre konkurrenter er, at de har offentlige og lettilgængelige regnskaber. De øvrige 

selskaber har enten ikke være mulige at beregne på, eller har ikke været relevante. Hvis man f.eks. havde 

målt på omsætning er nummer 1 Louis Vuiton som er 15 gange så stor som Pandora, og nummer 10 Harry 

 
132 Signet Årsrapport 2020 s. 12 
133 Ritchemont Årsrapport 2020 s. 151 
134 Chow Tai Fook Årsrapport 2020 s. 5 
135 https://www.tharawat-magazine.com/facts/the-top-ten-jewellery-companies-in-the-world/ 

https://www.tharawat-magazine.com/facts/the-top-ten-jewellery-companies-in-the-world/
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Winston udgør kun 8% i forhold til Pandoras omsætning. Der er meget stor forskel på top-10 og top-20 

størrelsesmæssigt, hvorfor der alene er sammenlignet med relevante virksomheder. 

Data for Pandora og tre af deres konkurrenter udregnet til følgende værdier, se tabel 13 nedenfor. 

 

Ud fra ovenstående tabel, er Pandoras P/E udregnet til 35,14. Dette betyder, at man som investor betaler 

35,14 kroner for hver krones nettooverskud, som Pandora skaber. Pandoras P/B er udregnet til 9,22, og det 

betyder, at en investor skal betale 9,22 kr. for hver krone af virksomhedens værdi. P/S det er hvor mange 

kroner man skal betale for at få en krones salg. Her er værdien for Pandora udregnet til 3,58. P/CFO viser 

driften i forhold til prisen, hvilket er endnu et nøgletal for investorerne at analyserer. 

De tre andre smykkevirksomheder er ligeledes udregnet fra deres årsregnskab for 2020, og ovenfor er vist 

deres værdier. Hvis man blot kigger på de fire selskaber, ville investorerne hælde mest til Signet, da man 

ikke betaler så meget for at aktieprisen pr krones overskud. Signet er den relativ billigste aktie baseret på 

P/E, med en værdi på 13,52, og som også gælder de øvrige parametre for Signet. Tidligere nævnt er tallene 

meget en dimensionerede og dette kan også ses på prismultiple i dette tilfælde. F.eks. er Richemont den 

klart dyreste virksomhed med en P/E på hele 83,51 hvilket lyder yderst usandsynligt, hvorfor vil en investor 

der har adgang til at købe alle virksomheder vælge Richemont. Prisen burde falde markant, hvis den alene 

baseres på prismultiple. Dette kan dog forklares med at ovenstående værdier er regnet med udgangspunkt 

i år 2020 som er påvirket af Covid-19. Smykkebranchen er en cyklisk branche, og især Richemont blev 

påvirket, men på trods heraf forventer analytikere og investorer fremadrettet god indtjening hvorfor at 

kursen ikke er faldet yderligere. 

Nedenfor i tabel 14, er vist gennemsnittet for de tre selskaber, for efterfølgende at kunne udregne 

Pandoras værdi på baggrund af værdierne for gennemsnittet af de udregnede prismultiple. 
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Ud fra gennemsnittet kan det ses at P/E er udregnet til at være 43,25 og at gennemsnittet for P/CFO er 

negativt med -97,53. Det kan herved konkluderes at branchen har været hårdt ramt at Covid-19, og at 

virksomheder som tidligere har haft positive cash flow og højere indtjening, de tærer nu på reserverne og 

P/E derved stiger. Da P/CFO er negativt fra nogle af de medtagne selskaber, bruges den ikke yderligere i 

udregningen, da dette vil give et forkert resultat af kursværdien. Derimod har Pandora formået at have 

klaret sig godt igennem krisen, Pandora er for alle nøgletal bedre end gennemsnittet. 

På baggrund af beregningen af de gennemsnitlige prismultiple for branchen kan man udregne, hvad 

Pandoras aktiekurs burde være. Udregningen er baseret ud fra de udregnede gennemsnit for P/E, P/B og 

P/S, ud fra nedenstående udregning i tabel 15 udregnes Pandoras gennemsnitlige værdi til 51.221,72 mio. 

kr. For at udregne værdien pr. aktie divideres gennemsnittet med antal aktier, som er 100 mio. Dette giver 

en værdi pr. aktie for Pandora på 512,22 kr. 

 

Kursværdi ud fra prismultiple er en meget forsimplet måde at udregne værdien for en virksomhed. Derfor 

udregnes Pandoras værdi via de absolutte modeller for at opnå en mere korrekt værdi. Selve 

værdiansættelsen ud fra multiple har en del faldgruber. Først og fremmest kræver det, at de valgte 

virksomheder har ens driftsaktiver, hvilket er meget vanskeligt især i smykkebranchen. Skaleringen er så 

forskellig, da ikke to virksomheder er ens, selvom man vælger dem fra samme branche og produktgruppe. 

Ved brugen af prismultiple, får man forskellige værdier alt efter, hvilken værdiansættelsesmetode man 

benytter til at udregne værdien. Tager man og udregner P/E og P/B får man to forskellige resultater, da P/B 

beregner værdien ud fra den bogførte værdi, hvor P/E ser ud fra nettooverskuddet. Ovenfor er taget et 

gennemsnit ud fra de tre prismultiple, men det indeholder en usikkerhed i forhold til prisfastsættelsen. En 
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anden udfordring ved prismultiple er udregning på baggrund af atypiske tal, f.eks. negative værdier, da det 

giver forkert resultat. 

For at få en mere præcis udregning for Pandoras værdi pr. aktie, udregnes værdien på baggrund af de 

absolutte værdiansættelsesmodeller, som udregnet nedenfor. 

Absolutte værdiansættelsesmodeller 
Der er fire værdiansættelsesmodeller, hvoraf to af modellerne bliver udregnet efter den direkte metode, og 

de resterende udregnes via den indirekte metode. Værdiansættelse ud fra en absolut 

værdiansættelsesmodel er også kendt som en nutidsværdimodel. Det er en metode, som tit bliver anset 

som værende den grundlæggende tilgang til at vurdere et selskabs aktieværdi. De to modeltyper også 

kaldet residualindkomst modeller eller de pengestrømsbaserede modeller, som deles op i de direkte 

modeller, hvor der beregnes via diskonteringsværdien, og indirekte modeller som beregnes ved først at 

udregne værdien af virksomhedens strømme til kapitalindskyderne.136 

Direkte metode 
Ved den direkte metode er der Dividende- og RI-modellen. Førstnævnte er budgetteret ud fra det frie cash 

flow. Her bliver Pandoras egenkapitalværdi udregnet via en tilbagediskontering af de fremtidige netto 

dividender, som er til de ordinære aktionærer, og deres afkast. Pengestrømmen til udregning af Dividende-

modellen, er den pengestrøm, som ultimativt er med til at bestemme værdien for aktionærerne. Denne 

model er derved grundmodellen til de andre værdiansættelsesmodeller. Der er også kritik af Dividende-

modellen, da det er vanskeligt at forudse hvad, der vil ske i fremtiden for de fremtidige nettodividender. 

Dividenderne er de udbetalinger som der har været til aktionærerne. Selve udbetalingerne skaber først 

værdi meget senere end selve den aktuelle værdiskabelse. Det er svært som analytiker at værdiansætte 

fremtidige nettodividender på baggrund af historiske dividender. Her er analytikere afhængige af finansielle 

opgørelse for at kunne lave budgetter for de fremtidige nettodividender.137 Dividende-modellen er den 

letteste model at værdiansætte ud fra, da de data man skal benytte er lettilgængelige samt nemme at 

forstå. Den vil også være den model, som giver det mest stabile resultat over tid i forhold til cash flow, men 

som før beskrevet så kan det være svært at bruge modellen i praksis, da virksomhedens bestyrelse kan 

undlade at betale dividende eller betale store beløb hertil, og derfor kan denne model være usikker at 

bruge, da terminalværdien er vanskelig at estimere korrekt.138 

 
136 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 5. udgave. s. 28 
137 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 5. udgave. s. 32-33 
138 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 5. udgave. s. 35-36 
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RI-modellen værdiansættes ud fra residualindkomstmodellen, hvor Pandoras egenkapitalværdi bliver 

beregnet ud fra sammenhængen mellem egenkapitalen i år nul, altså Pandoras værdiansættelsestidspunkt, 

bliver lagt sammen men nutidsværdien af de fremtidige residualindkomster til Pandoras ejere, samt ejernes 

afkastkrav. RI-modellen har den fordel, at den udtrykker selve værdien ud fra selve perioderegnskabet 

uden af konvertere det til pengestrømme. Modellen beskriver værdien på en indbydende måde, og selve 

værdien er drevet af vækst og rentabilitet. De to primære komponenter i RI-modellen er nettooverskuddet 

efter skat, og egenkapitalen, som er selve de poster som benyttes til at kunne lave en værdiansættelse ud 

fra RI. Den bygger på målinger fra årsregnskabet, som er med til at fremskynde indregningen af værdien. 

Nogle af fordelene ved at benytte RI-modellen omhandler, at terminalværdien udgør typisk et mindre 

beløb end ved de andre modeller. Den er bygget op af disponible regnskabsdata, og den kan også anvendes 

til værdiansættelse af selskaber som ikke udbetaler dividende, samt et negativ cash flow i en længere 

periode, samt hvis det er svært at forudsige FCF. Der er dog også ulemper ved at benytte RI-modellen, da 

den tit er bygget op på både regnskabsmanipulation samt nogle regnskabskonventioner fremstår diffuse.139 

Begge modeller indeholder nogle forventninger og forecast til fremtiden og de er derfor påvirket af 

analytikernes forventninger og analyser. 

Indirekte metode 
Derudover kan Pandora også værdisætte ud fra den indirekte metode, hvor der er ligeledes er to modeller, 

DCF- og RIDO-modeller. Den første model er DCF-modellen, tilbagediskonterer det budgetterede frie cash 

flow ved hjælp af WACC. DCF-modellen er den mest benyttede model til værdiansættelse. Dette skyldes at 

der henover tiden er dukket flere måder op for, hvordan man kan beregne det frie cash flow (FCF). Den 

metode som der vil blive gjort brug af i selve værdiansættelsen af Pandora, er via denne FCF-formel:140 

𝐹𝐶𝐹𝑡 = 𝐷𝑂𝑡 − (𝑁𝐷𝐴𝑡 −  𝑁𝐷𝐴𝑡−1) 

I formlen for FCF beregnes driftsoverskuddet efter skat, fratrukket ændringen i nettodriftsaktiverne. Her 

gør investorerne krav på de pengestrømme, der opstår fra nettodriftsaktiverne. Selve modellen beregner 

Pandoras værdi ud fra ejer- og långiveres synsvinkel. En stor fordel ved at bruge denne model er, at man 

ikke behøver at kende renteomkostningerne for de relevante år for at kunne beregne Pandoras FCF. Det er 

WACC og selve levetiden, som er de grundlæggende områder i udregningen af Pandoras værdi ud fra 

Denne model. DCF-modellen kræver, at man har godt kendskab til virksomheden, da oplysningerne til 

denne model ikke umiddelbart er lettilgængelige. FCF er derimod lettilgængelig få långivere og 

aktionærerne. Her spiller dividendepolitikken i virksomheden ingen rolle, og har man det nødvendige 

 
139 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 5. udgave. s. 28-29 & 37 
140 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 5. udgave. s. 33 
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kendskab til virksomheden, er DCF-modellen en nem model til værdiansættelse. DCF-modellen kræver, at 

man som analytiker har en vis form for professionalisme, hvilket bevirker at modellen til tider bliver koblet 

sammen med en diskussion om regnskabsinformationen og markedseffektiviteten.141 

RIDO-modellen har som fokus at tilbagediskontere både driftsoverskuddet og nettodriftsaktiverne. Denne 

model er en udvidelse af RI-modellen. Den er igennem tiden blevet mere populær at benytte i forbindelse 

med værdiansættelse. Denne model beregner aktionærværdien via en beregning af værdien for alle 

virksomhedens kapitalindskydere, hvor efter man fratrækker værdien af långiveres fordringer. Pandoras 

værdi kan derfor udregnes ved at tage NDA0 og tillægge nutidsværdien af de fremtidige RIDOt.142  

Alle fire værdiansættelses modeller vil blive udregnet og analyseret for at vise sammenhængen mellem de 

fire måder at værdiansætte Pandora på, hvilket også er med til at understøtte selve værdiansættelsen af 

Pandora. 

10.2 WACC 
Til værdiansættelse af Pandora udregnes først hvad Pandoras WACC og ejernes afkastkrav er. WACC bruges 

i værdiansættelsen af Pandora for at kunne vurdere, om aktien er over- eller undervurderet af det frie 

marked. De to værdiansættelsesmetoder, hvor WACC bliver benyttet er via DFC- og RIDO-modellen. Hvor 

udregning af ejernes afkastkrav bliver brugt til værdiansættelse via Dividende- og RI-modellen. Selve 

værdiansættelsen af Pandora bliver beregnet på baggrund af deres aktiekurs pr. 31.12.2020. 

For at kunne fastlægge hvad Pandoras WACC er, så benyttes nedenstående formel. WACC er et udtryk for 

de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, hvilket betyder, hvad minimumsafkastet skal være for at 

investorernes investering modsvare den risiko, som de påtager sig. WACC bruges i værdiansættelsen af 

Pandora for at kunne vurdere, om aktien er over- eller undervurderet af det frie marked. De to 

værdiansættelsesmetoder, hvor WACC bliver benyttet er DFC- og RIDO-modellen. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝑉0

𝐸

𝑉0
𝐸𝑉 ∗ 𝑟𝑒 +

𝑉0
𝑁𝐹𝐹

𝑉𝐸𝑉
∗ 𝑟𝑔 

Ud fra ovenstående formel er det tydeligt, at de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) 

afhænger både af, hvordan egenkapitalomkostningerne (re) og gældsomkostningerne (rg) bliver udregnet 

til. Værdien for WACC har stor indflydelse på selve tilbagediskonteringens faktoren, og den har ligeledes en 

afgørende betydning for selve værdiansættelsen. Diskonteringsfaktoren kan have en stor usikkerhed, da 

 
141 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 5. udgave. s. 36 
142 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 5. udgave. s. 30-31 
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både ejere og långivere har hver deres risiko, og derved har den også en afgørende betydning for 

værdiansættelsen, da diskonteringsfaktoren udspringer fra den udregnede WACC. 

Første fase i forbindelse med at lave udregningen på Pandoras WACC er, at deres kapitalstuktur fastlægges, 

og det gøres ved at estimere Pandoras langsigtede finansiering imellem egenkapitalen og 

fremmedkapitalen. For at fastlægge Pandoras kapitalstuktur, udregnes markedsværdien af egenkapitalen, 

og derefter findes markedsværdien for Pandoras finansielle forpligtigelser, og til sidst udregnes 

markedsværdien af Pandora. 

10.2.1 Udregning af markedsværdien af egenkapitalen 
Først udregnes markedsværdien af egenkapitalen. Kursen for Pandora pr. 31.12.2020 var 681 kr.143 Ud fra 

Pandoras Årsrapport 2020 fremgår det, at de har 100 mio. aktier,144 ud fra disse informationer udregnes 

markedsværdien af egenkapitalen til 68.100 mio. kr. 

𝑉0
𝐸 = 681 · 100 = 68.100 𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 

10.2.2 Udregning af markedsværdien for Pandora 
Derefter udregnes markedsværdien for Pandora. Først findes markedsværdien af netto finansielle 

forpligtigelser, ved at man tager de nettofinansielle forpligtigelser (NFF) for 2020, på 2.674 mio. kr., som 

kommer fra den reformulerede balance i bilag 2, og derefter lægges den til markedsværdien af 

egenkapitalen, hvilket giver Pandoras en markedsværdi på 70.744 mio. kr. 

𝑉0
𝐸𝑉 =  𝑉0

𝑁𝐹𝐹 +  𝑉0
𝐸 = 2.674 + 68.100 = 70.774 𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 

10.2.3 Fastlæggelse af ejernes afkastkrav (re) 
For at udregne ejernes afkastkrav til Pandora, vil der blive gjort brug af nedenstående formel. Ejernes 

afkastkrav er det afkast, som ejerne kræver at få for at ville investere i Pandora, da sådan investering 

indebærer en risiko, og den kan udregnes ved, at ejernes afkastkrav bliver fastlagt. Der er tre områder i 

forbindelse med ejernes afkastkrav. Der er den risikofrie rente, beta og markedsrisikopræmien. For at 

udregne ejernes afkastkrav i forhold til Pandora, tager man afkastet på deres aktier og afkastet for hele 

aktiemarkedet, og dertil tillægges den risiko som er forbundet ved investeringen, højere risiko er lig med 

højere afkast. Nedenfor er vist formlen for ejernes afkastkrav. 

𝑟𝑒 =  𝑟𝑓 · 𝛽(𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) 

 
143 https://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/pandora/733 
144 Årsrapport 2020, s. 79 

https://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/pandora/733
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10.2.3.1 Rf = den risikofrie rente 

Valget af den risikofrie rente baseres på den rente, som har den laveste risiko for at långiver går konkurs. En 

risikofri rente er næsten kun teoretisk, og det tætteste man har på den risikofrie rente, er lån udbudt af 

staten. Da Pandora har hovedkontor i Danmark, tages der udgangspunkt i den 10-årige danske 

statsobligation. Danske statsobligationer er anerkendt i hele verden, som værende nogle af de mest sikre 

obligationer, der findes. Den har således fået scoren AAA af flere store og anerkendte rating bureauer som 

f.eks. Standard & Poor.145 

Den risikofrie rente fastsættes hermed til den 10-årige danske statsobligation, som ved udgangen af 2020 

havde en rente på -0,46%.146  Udviklingen er beskrevet af Den Danske National Bank, via en rapport dateret 

den 17. marts 2021.147 Her skriver Nationalbanken, at der forventes en stigende inflation på baggrund af 

Coronakrisen, som fremadrettet vil øge renten, hvilket også gælder for USA og resten af Europa. Renten 

bliver benyttet som et værktøj til at tøjle inflationen. Nationalbanken kommer ikke med en konkret 

prognose for renteniveauet fremadrettet, men investorerne analyserer sig frem til stigende inflation såvel 

nu, som i fremtiden. Den 10-årige statsobligation er som beskrevet i rapporten steget med næsten et halvt 

procent det seneste kvartal. På baggrund af dette vurderes det, at renten vil stige cirka et %-point fra 

rentesatsen ultimo 2020 i den nærmeste fremtid. Til udregning af WACC benyttes således den 10-årig 

statsobligation fra udgangen 2020. Den risikofrie rente = -0,46 + 1 = 0,54%. 

10.2.3.2 Beta 

Beta er et udtryk for måling af systematisk risiko, Beta bliver især benyttet i forbindelse med investeringer. 

En høj risiko er forbundet med et større forventet afkast, end en aktie med en lavere risiko. Hvis Beta er lig 

1, betyder det, at aktivet følger de markedsudsving, der kan være. Er Beta mindre end 1, så vil aktivet 

svinge mere end markedsporteføljen, og hvis Beta er større end 1, vil den reagere kraftigt på udsving i 

marked. Det er en måde til at måle, hvor følsom investeringen er, og fortæller, hvordan investeringen vil 

blive påvirket, hvis markedet ændrer sig. Måden hvorpå man kan udregne Pandoras Beta, er på grundlag af 

Pandoras akties afkast, sammenholdt med afkastet på aktiemarkedet. Metoden møder kritik for at anvende 

historiske tal til at udregne Beta for fremtiden. Desuden kan denne metode kun benyttes på Børsnoterede 

virksomheder. Derfor er der mange, som foretrækker at bruge Common sense-metoden til at udregne beta. 

Den bliver for Pandora udregnet ved en kvalitativ vurdering af den samlet risiko i virksomheden ud fra den 

 
145 
https://tradingeconomics.com/denmark/rating?fbclid=IwAR3TpX0oCIRGAuty_kh49FGZUC7eAteLKfKMnKs9anXPnffUB
YPu2lfd2SM 
146 https://www.statistikbanken.dk/MPK3 
147 https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/03/ANALYSE%20Nr.%206%20-
%20Monet%C3%A6re%20og%20finansielle%20tendenser.pdf 

https://tradingeconomics.com/denmark/rating?fbclid=IwAR3TpX0oCIRGAuty_kh49FGZUC7eAteLKfKMnKs9anXPnffUBYPu2lfd2SM
https://tradingeconomics.com/denmark/rating?fbclid=IwAR3TpX0oCIRGAuty_kh49FGZUC7eAteLKfKMnKs9anXPnffUBYPu2lfd2SM
https://www.statistikbanken.dk/MPK3
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/03/ANALYSE%20Nr.%206%20-%20Monet%C3%A6re%20og%20finansielle%20tendenser.pdf
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/03/ANALYSE%20Nr.%206%20-%20Monet%C3%A6re%20og%20finansielle%20tendenser.pdf
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driftsmæssige og finansielle risiko, som konverteres om til beta. Den sidste metode til at udregne beta er 

ud fra fundamentale faktorer. Denne metode kan benyttes, hvis man via virksomheden kan afspejle 

fundamentale karakteristika i forhold til beta. 

I forbindelse med udregningen af Pandoras Beta er udregningen udregnet på baggrund af den historiske 

samvariation for Pandora egne aktiers afkast og afkastet på MSCI-World. Formlen for Beta ser således ud. 

𝛽 =
𝐾𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝑃𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑜𝑔 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑛.

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑓𝑣𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑛
 

For at få så præcis en udregning på Beta som muligt tages aktiekursen for Pandora148 og MSCI-World.149 Der 

bliver her set på perioden fra 2015 til 2020, og der benyttet ultimo kursen for hver måned. Via disse data er 

Beta for Pandora udregnet til 0,9978, se bilag 10, hvilket betyder, at hvis markeden ændrer sig, så følger 

Pandora med markedet, og dette bekræfter, at Pandora er en cyklisk virksomhed, der påvirkes, af hvordan 

markedet udvikler sig. 

10.2.3.3 Markedsrisikopræmien 

Markedsrisikopræmien er et tillæg som, långiverne kræver i forbindelse med den risiko, som de løber ved 

at investere i aktier i stedet for statsobligationer. Det er en måde på at kompensere for den risiko de har, 

hvis Pandora ikke kan tilbagebetale investorerne. Risikopræmien kan estimeres ud fra tre metoder. Første 

metode går ud på, at man spørger investorerne, hvad deres skøn er overfor risikopræmien, derefter tager 

man gennemsnittet af deres skøn, og det bliver derved estimatet for markedsrisikopræmien. I næste 

metode bliver risikopræmien estimeret ud fra den historiske data. Det er en metode, som bygger på 

antagelsen om, at den forventede risikopræmie er den samme som den historiske. Den sidste metode 

bliver risikopræmien beregnet ud fra de nuværende aktiekurser. Dettes gøres ved hjælp af en 

residualindkomstmodel. 

 For at fastsætte markedsrisikopræmien, i forbindelse med at kunne udregne Pandoras WACC, er der her 

blevet gjort brug af den historiske data. I en rapport som PWC har udarbejdet, vises den gennemsnitlige 

markedsrisikopræmie over en lang periode. Ud fra rapporten har PWC estimeret, at markedsrisikopræmien 

er 5,8%,150 hvilket der bliver brugt i forbindelse med udregningen af ejernes afkast. 

 
148 https://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/pandora/733/avanceret-graf 
149 https://www.msci.com/end-of-day-
history?chart=regional&priceLevel=0&scope=R&style=C&asOf=Mar%2029%2C%202019&currency=15&size=36&index
Id=106&fbclid=IwAR2mlblfAqWRggV1Ldixz_XKkmKat7WlYXGsBzndVwFgQt5Y90rdNtKhU1U 
150 https://www.pwc.dk/da/publikationer/2020/vaerdiansaettelse-af-virk-publ.pdf 

https://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/pandora/733/avanceret-graf
https://www.msci.com/end-of-day-history?chart=regional&priceLevel=0&scope=R&style=C&asOf=Mar%2029%2C%202019&currency=15&size=36&indexId=106&fbclid=IwAR2mlblfAqWRggV1Ldixz_XKkmKat7WlYXGsBzndVwFgQt5Y90rdNtKhU1U
https://www.msci.com/end-of-day-history?chart=regional&priceLevel=0&scope=R&style=C&asOf=Mar%2029%2C%202019&currency=15&size=36&indexId=106&fbclid=IwAR2mlblfAqWRggV1Ldixz_XKkmKat7WlYXGsBzndVwFgQt5Y90rdNtKhU1U
https://www.msci.com/end-of-day-history?chart=regional&priceLevel=0&scope=R&style=C&asOf=Mar%2029%2C%202019&currency=15&size=36&indexId=106&fbclid=IwAR2mlblfAqWRggV1Ldixz_XKkmKat7WlYXGsBzndVwFgQt5Y90rdNtKhU1U
https://www.pwc.dk/da/publikationer/2020/vaerdiansaettelse-af-virk-publ.pdf
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Ud fra de udregnede værdier, kan ejernes afkastkrav derved udregnes. Udregningen for er vist nedenfor, 

hvor ejernes afkastkrav er lig med 6,33%. 

𝑟𝑒 =  𝑟𝑓 · 𝛽(𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) 

𝑟𝑒 =  0,54 + 0,9978 · 5,8% 

𝑟𝑒 =  6,33% 

10.2.4 Estimering af lånerenten 
I forbindelse med at skulle estimere lånerenten for Pandora skal lånerenten efter skat udregnes, da 

pengestrømmen fra Pandoras driftsaktiver er efter skat. Tidligere nævnt i opgaven, er den risikofrie rente 

blevet estimeret ud fra den toneangivende rente tillagt 1 %-point. Virksomheder, som långiver opfatter 

som mere risikofyldte end andre alternativer, må betale en højere rente til långiver. Det er en måde at 

kompensere for den risiko, som långiver har. 

For at udregne Pandoras lånerente efter skat, skal følgende formel bruges. 

𝑟𝑔 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠) · (1 − 𝑡𝑠) 

Afkastet bliver sammensat af den risikofrie rente og et selskabsspecifikt risikotillæg. Det er et tillæg, som 

afspejler den risiko Pandora har. Selskabsskatten i Danmark er for 2020 på 22%.151 

Det selskabsspecifikke risikotillæg baseres på baggrund af långivernes individuelle vurdering af 

virksomheden, som de udlåner til. I dette tilfælde vil det være store finansielle institutioner, som analyserer 

Pandora og dens risiko. De analyserer hermed hvilken risiko, der er ved at investere i Pandora, og hvilken 

betaling de skal have for at påtage sig denne risiko. Pandora er en stor børsnoteret virksomhed, som er 

verdensanerkendt, men dertil også en virksomhed, hvor værdisætningen afhænger meget af deres brand 

og immaterielle aktiver. Långiverne ønsker herved en højere rente end hvis, der var tale om en virksomhed 

med meget fysisk pant. Pandora har oplyst om at de pr. 31.12.2020 har stoppet deres ”Programme Now”, 

hvilket betyder, at deres lager vil stige, samt at de vil have en mindre leverandørgæld.152 På baggrund af de 

informationer vurderes det selskabsspecifikke risikotillæg til at være 2,5%. Ud fra ovenstående vurdering 

samt tidligere beregnet tal bliver låneretten udregnet til 2,37%, som vist i formlen nedenfor. 

𝑟𝑔 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠) · (1 − 𝑡) 

𝑟𝑔 = (0,54 + 2,5) · (1 − 0,22) = 2,37% 

 
151 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049049 
152 Årsrapport 2020 side 17 og 44 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049049
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10.2.5 Beregning af WACC 
Ud fra udregningerne ovenfor, kan Pandoras WACC nu udregnes, se nedenstående udregning. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝑉0

𝐸

𝑉0
𝐸𝑉 ∗ 𝑟𝑒 +

𝑉0
𝑁𝐹𝐹

𝑉𝐸𝑉
∗ 𝑟𝑔 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
68.100

70.774
∗ 6,33 +

2.674

70.744
∗ 2,37 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 6,18% 

Pandoras WACC er udregnet til 6,18%, hvilket betyder, at Pandora forventer at skulle betale 6,18% til deres 

sikkerhedsindehaver for at finansiere deres aktiver. WACC er en indikation for det mindste afkast, som de 

skal tjene for at kunne tilfredsstille deres kreditorer, ejere og andre kapitaludbydere. Dertil viser denne 

udregning også, at Pandora stadig formår at skabe profit, da deres WACC er lavere end deres ROIC. 

Efter udregningen af WACC og ejernes afkastkrav, kan Pandoras efterfølgende i analysen værdiansættes på 

baggrund af de udregnede tal, og derved komme frem til, om Pandora er over- eller undervurderet. Først 

vil værdien beregnes på baggrund af DCF-modellen, hvor RIDO-modellen efterfølgende bliver beregnet, for 

at vise sammenhængen mellem de to modeller, ligeledes udregnes Pandoras værdi også på Dividende-

modellen og RI-modellen, for at vise, at alle fire modeller giver et og samme resultat, da de alle fire hænger 

sammen, hvis udregningerne er udført korrekt. 

10.2.6 DCF-modellen 
På baggrund af selve budgetteringen og udregningen af WACC, er der nu muligt at værdiansætte Pandora 

via DCF-modellen. Ud fra tidligere beregnede forecast, er Pandoras værdi pr. aktie udregnet på følgende 

måde. Væksten i terminalåret er sat til 2,5%. Dette gøres, for at vise et forsigtigt mål, men også tæt på 

væksten i forhold til verdensøkonomien. I følgende model, udregnes FCF på baggrund af driftsoverskud 

efter skat minus ændring i nettodriftsaktiver, som efterfølgende bliver omregnet til nutidsværdi af det frie 

cash flow, ved hjælp af tilbagediskonteringsfaktorer, som er WACC, der blev udregnet tidligere i analysen. 

DCF-modellen som vist nedenfor viser udregningerne for at finde frem til Pandoras værdi pr. aktie. 

Pandoras værdi pr. aktie udregnes via DCF-modellen som vist i tabel 16 til 962 kr. hvilket er en forholdsvis 

høj kurs i forhold til aktiekursen 31.12.2020, som var 681 kr. Det kan derfor vurderes, at Pandora er meget 

undervurderet på baggrund af værdiansættelsen via DCF-modellen. Aktiekursen er forbundet med værdien 

af WACC samt hvordan vækstraten er i terminalperioden. 
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10.2.7 RIDO-modellen 
En anden måde hvorpå man kan beregne Pandoras værdi pr. aktie er via RIDO-modellen. Denne model kan 

bruges til at kontrollere den beregnede værdiansættelse via DCF. RIDO har i modsætning til DCF ikke fokus 

på cash flow, men fokusere derimod på driftsoverskud og nettodriftsaktiverne. Ud fra nedenstående 

udregning, vises det er Pandoras værdi pr. aktie udregnes til 962 kr. ligesom via DCF. 

Ved at RIDO-modellen som ses i tabel 17 giver samme resultat som DCF-modellen er med til at vise at de to 

modeller er udregnet korrekt, fordi de skal have det samme resultat. Her er det tydeligt at se de to 

forskellige måder hvordan man værdiansætter Pandora. Via RIDO får man en væsentlig lavere 

terminalværdi end ved at gøre brug af DCF. Dette kommer til udtryk i udregningen af RIDO er lavere end 

udregningen for FCF. Samt at man i RIDO tillægger nettodriftsaktiverne i den samlet værdi for Pandora EV. 
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10.2.8 Dividende-modellen 
For at tjekke op på udregningen fra DCF- og RIDO-modellen, benyttes Dividende-modellen til at understøtte 

af udregningen af Pandoras værdi pr. aktie er korrekt udregnet. I stedet for at benytte WACC til 

udregningen af Pandoras aktieværdi, benyttes i stedet ejernes afkastkrav, som er beregnet i forbindelse 

med udregningen af Pandoras WACC. Ved brug af Dividende-modellen, tilbagediskonterer man Pandoras 

fremtidige forventede dividender med ejernes afkastkrav, for at beregne egenkapitalværdien for Pandora. 

Dertil viser Dividende-modellen at udregne Pandoras værdi pr. aktie til 962 kr., hvilket er det samme 

resultat der blev udregnet i DCF- og RIDO-modellen, som ses via tabel 18. 

  

10.2.9 RI-modellen 
Sidste model og kontrol af udregningen af Pandoras aktiekurs, er RI-modellen, som tager nettooverskuddet 

efter skat i indeværende år, og fratrækker egenkapitalen fra forrige år ganget med ejernes afkastkrav, 

således udregnes Pandoras RI. 
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Ud fra RI-modellen udregnes Pandoras værdi pr. aktie til 962 kr., som fremgår af tabel 19 hvilket er det 

samme som de øvrige modeller, hvilket indikerer at de fire værdiansættelsesmodeller alle sammen er 

udført korrekt, da de alle får 962 kr. som er den korrekte værdi for Pandora. 

10.2.10 Delkonklusion af værdiansættelse 
Til værdiansættelsen af Pandora blev der både set på de relative og de absolutte modeller. Hvor den 

relative værdiansættelse gør brug af prismultiple, her er der ingen budgetter som er involveret i selve 

værdiansættelsen. Prismultiple er en meget forsimplet værdiansættelsesmetode, og skaber også en vis 

form for usikkerhed, da man vil få forskellige værdier alt efter hvilken, prismultipel man ser på. 

Ud fra ovenstående analyse blev der i Pandoras tilfælde set på tre af Pandoras konkurrenter, hvorefter man 

beregnede gennemsnittet for deres prismultiple for at kunne udregne værdien for Pandora. Denne 

udregning gav en kursværdi på 512,22 kr. 

Sammenligner man alene på prismultiple er Pandora overvurderet i forhold til deres kurs pr. 31.12.2020, på 

681 kr. samt sammenlignet dens konkurrenter. Investorer kan via prismultiple hurtigt danne sig et overblik, 

men de bør ikke investere på baggrund af dette alene. Prismultiple skaber en god screening, og kan gøre at 

man kan fokusere sin analyse. Når investorerne har udpeget en virksomhed som f.eks. Pandora kan de gå et 

spadestik dybere og kigge på virksomhedens strategi både internt og eksternt. For at få så præcis en 

udregning som muligt, er der derved behov for at lave en mere dybdegående værdiansættelse af Pandora 

på baggrund af de absolutte modeller. 

Ved brug af de absolutte modeller er Pandoras værdiansættelse udregnet ud fra både de indirekte 

modeller som er værdiansat ud fra DCF- og RIDO-modellen, samt de direkte modeller, som omhandler 

værdiansættelse ud fra Dividende- og RI-modellen. I forbindelse med brugen af de fire værdiansættelser er 

ejernes afkastkrav for Pandora, samt deres WACC udregnet for at kunne værdiansætte Pandora. For at 

kunne benytte de absolutte modeller er der brug for noget forud indgående analysearbejde, som 

indebærer nogle nøgletal. 

Først blev markedsværdien af egenkapitalen udregnet til 68.100 mio. kr. Herefter tillægges nettofinansielle 

forpligtelser og giver en markedsværdi for Pandora på 70.744 mio. kr. hvilket fortæller noget om Pandoras 

størrelse. 

Herefter blev der analyseret hvad ejernes afkastkrav er, da det har stor betydning for den fremtidige 

værdiansættelse. Allerede i ejernes afkastkrav kommer nogle forventninger til fremtiden, som investorerne 

aktivt skal tage stilling til i deres værdiansættelse. Afkastkravet blev fastsat til 6,33%. 
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Afkastkravet er baseret på Beta, den risikofrie rente samt lånerenten. Beta viste, at Pandora har en kraftig 

sammenhæng med det generelle marked. Den risikofrie rente blev analyseret og forventes stigende 

grundet den stigende inflation i samfundet. Lånerenten for Pandora har været svingende de forrige par år 

og estimeres til et mere stabilt niveau i analysen. 

Pandoras WACC blev udregnet til 6,18%, dette viser, at de stadig formår at skabe profit, da deres WACC er 

lavere end deres ROIC, som i 2020 lå på 14,6%. 

Ved brug af de fire værdiansættelses-modeller er Pandoras værdi udregnet til 962 kr. pr. aktie. På baggrund 

af denne analyse er Pandora altså undervurderet i forhold til kursen på Børsen der den 31.12.2020 var 681 

kr. Såfremt investorerne har samme forventninger og fremtidsplaner for Pandora, kan deres analyse give 

forhåbning for et afkast på 41% i forhold til den nuværende kurs. Forventningerne kan dog påvirkes kraftigt 

af de forventninger, man har som investor, hvorfor der i næste afsnit laves en følsomhedsanalyse, som 

viser forskellige scenarier alt efter hvor aggressiv eller konservativ, man er som investor. 

11. Følsomhedsanalyse 
Selve værdiansættelsen af Pandora er forbundet med en vis usikkerhed, da værdiansættelsen er foretaget 

på baggrund af budgetterede forventninger til fremtiden, som er fremkommet ud fra de strategiske og 

regnskabsmæssige analyser. Dertil er der også blevet gjort brug af analytikeres forventninger til Pandoras 

fremtid. For at afdække den usikkerhed som der kan ligge i forbindelse med værdiansættelsen, udformes 

derfor en følsomhedsanalyse for at belyse følsomheden. 

På baggrund af ovenstående værdiansættelse ses der på hvordan kursen ændrer sig alt efter ændringen i 

Pandoras WACC samt vækstraten i terminalperioden. Selve værdiansættelsen af Pandora er via DCF- og 

RIDO-modellen af udregnet på baggrund af WACC 6,18 %, og væksten i terminalåret 2,5 %, som er markeret 

med fed i nedenstående tabel 20. 

 

Vist i ovenstående tabel 20, udarbejdet ved hjælp af ”what if analyse - scenariestyring” i Excel, vises 

hvordan forskellige kombinationer af Pandoras WACC og væksten i terminalperioden påvirker aktiekursen. 
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Det er tydeligt at se en stigning i Pandoras WACC og et fald i vækstraten vil føre til, at kursværdien forringes 

for Pandora, og som derved bliver mindre værd. Det fremgår at så snart Pandoras vækstrate overstiger 

WACC, bliver Pandoras kursværdi negativ. Selve værdiansættelsen af Pandora ud fra de fire 

værdiansættelsesmodeller, tager højde for kursen pr. 31.12.2020 for Pandora på 681 kr. pr. aktie, så ville 

en WACC på 7,18% og en vækst på 2% give en værdi på 688 kr. pr. aktie. 

Pandoras investorer skal derfor være opmærksomme på hvilke forudsætninger, som de ønsker at sætte for 

deres analyse. Det er derfor nødvendigt at lave en gennemgående analyse af Pandoras strategi. Dette 

indebærer en gennemgang af deres interne såvel som eksterne faktorer. I dette afsnit foretages 

beregningen af kursen på tidligere analyserede faktorer, samt analytikernes forventninger til fremtiden. 

De primære nøgletal i ovenstående tabel er WACC og vækstfaktor. Disse har også nogle bagvedliggende 

forudsætninger. I tilfældet for WACC er det hovedsageligt lånerenten og ejernes afkastkrav. Investorerne 

skal gøre sig tanker om værdisætningen for Pandoras WACC. Analyserer vi følsomheden for WACC 

fremkommer følgende i nedenstående tabel 21. 

 

Ud fra tabellen ses, hvordan WACC bliver påvirket i forhold til at lånerenten stiger vil føre til at Pandora 

WACC stiger. Hvis ejernes afkastkrav stiger, og man ser på en fast låne rente, vil WACC’en også stige, men 

stigningen ses at være aftagende jo større ejernes afkastkrav er. 

Analysere man dybere i forhold til kursen, bliver den påvirket af afkastkravet og lånerenten sat i forhold til 

hinanden. Dette kan ses i nedenstående tabel 22. 
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Ud fra ovenstående tabel 22, ses det tydeligt, at jo højere lånerenten er for Pandora, jo mere påvirkes 

deres aktiekurs i en negativ retning. Hvilket også er gældende for ejernes afkastkrav. Et højere afkastkrav til 

ejerne vil, alt andet lige, føre til en lavere aktiekurs. Med investorernes synsvinkel er tabel 22, yderst vigtig 

at kende til. Tabellen viser, at Pandora i høj grad er påvirket af lånerenten. I gode tider hvor der er meget 

likviditet i samfundet, er renten typisk lav. Hvorimod i dårlige tider hvor likviditeten er lav, der er 

lånerenten høj. Hermed kan det konkluderes at Pandora er en cyklisk virksomhed. 

11.1 Delkonklusion af følsomhedsanalyse 
I afsnittet følsomhedsanalyse blev der analyseret, hvorledes Pandoras aktiekurs bliver påvirket baseret på 

forudsætninger sat af investorerne. Af følsomhedsanalysen fremgik det, at den strategiske analyse og 

medvirkningen heraf påvirker værdiansættelsen i stor grad. I Pandoras tilfælde gælder det især, at de er en 

cyklisk virksomhed, hvor forventninger til aktiekursen meget let kan ændre sig i stor grad, ved mindre 

justeringer i investorerne forventninger. Investorerne skal derfor tage et aktivt valg i deres 

værdiansættelse. 

12. Konklusion 
Pandora er en virksomhed, som konstant bliver udfordret både hvad der angår konkurrenter, men også 

hvordan verden udvikler sig. Verden er i konstant forandring, og derved sker der hele tiden nye ændringer. 

Pandora er som mange andre virksomheder blevet påvirket af Covid-19, og især luksusbranchen som de er 

inde i, er blevet hårdt ramt. I den strategiske analyse var konklusionen, at Pandora har en del 

opmærksomhedspunkter, både hvad angår eksternt og internt. 

Eksternt er Pandora især afhængig af deres markeder og den politiske dagsorden. Pandora er eksponeret i 

100 lande og skal derfor være ekstra opmærksom. Deres største markeder er USA, Storbritannien og 

Italien. Verden er blevet mere opmærksom på miljøet, hvilket er et stort fokusområde for Pandora. 
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Pandora er også stærkt afhængig af råvarepriserne i guld og sølv, da det påvirker dem direkte på 

bundlinjen. 

Internt er Pandora i gang med en større ændring igennem hele deres værdikæde. Pandora ønsker at blive 

bedre til at passe på miljøet, og de arbejder derfor på at blive CO2 neutrale inden udgangen af 2025. 

Pandora er allerede godt på vej i en mere miljøorienteret verden, hvor de indtil videre har opnået at køre 

på 100% vedvarende energi, samt er de langt i processen om udelukkende at benytte genbrugs guld og 

sølv. Pandoras værdikæde er tilsvarende en stor virksomhed og yderst optimeret, hvorfor de ønsker at 

arbejde udover deres egen værdikæde, og hjælpe deres leverandører i samme retning. Et vigtigt punkt i 

Pandoras værdikæde er deres to produktionsfabrikker i Thailand, hvor Pandora konstant opdaterer til 

nyeste standarder, hvad angår produktionen samt udviklingen af deres medarbejdere. 

I analysen af VRIO fremgik det at Pandora opererer på en meget konkurrence præget branche. Pandora har 

mange gode aspekter, men mange er nemme at efterligne. Der hvor Pandora skiller sig ud, er på deres 

branding og patenter. 

Af SWOT-analysen som er en opsamlende model blev analyseret hvordan Pandora er påvirket af deres 

omverden, samt styrker og svagheder. Pandoras største svaghed er også deres største succes, nemlig 

charms som udgør 50,7% af deres samlede salg, og er en risiko i en hurtig udviklende modebranche. 

En analyse af regnskabet viser, at Pandoras overskud primært grundet Covid-19 er faldet med 13% i 2020 

sammenholdt med 2019. Pandora har igennem de seneste år øget deres omkostninger, hvilket skyldes den 

digitale udvikling, som er i konstant forandring. Trods den store udfordring med Covid-19 har Pandora vist 

sig som en yderst robust virksomhed. De har været ekstraordinært dygtige til at øge deres onlinesalg, hvor 

forbrugerne har anerkendt deres hårde arbejde. På baggrund af regnskabet og den strategiske analyse blev 

Pandoras teoretiske kurs anslået. Først beregnet igennem Prismultiple som viste en kurs på 512 kr. og 

herefter i en dybdegående analyse med en række variabler, som gav en kurs værdi på 962 kr. Dette blev 

beregnet via DCF- RIDO-, Dividende- og RI-modellen, som alle gav samme resultat. Sammenligner man den 

teoretiske kurs på 962 kr. med kursen pr 31.21.2020 på 681 kr. er Pandora undervurderet og derved en 

attraktiv virksomhed for investorerne. 

Pandora har bevist sig som en robust virksomhed med et yderst godt og anerkendt brand, som har store 

fremtidsmuligheder. Den teoretiske kurs viste at Pandora sagtens kan være attraktiv for investorer, og 

Pandora viser sig som en virksomhed, der er kommet for at blive.  
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300966104.html  - besøgt den 28.03.2021 

• https://www.pwc.dk/da/nyt/2018/ifrs-16.pdf - besøgt den 27.02.2021 

• https://www.pwc.dk/da/publikationer/2020/vaerdiansaettelse-af-virk-publ.pdf - besøgt den 

20.03.2021, side 5 

• https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/thailand/ - besøgt den 

27.02.2021 

• https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049049 - besøgt den 01.04.2021   

• https://www.statistikbanken.dk/MPK3 - besøgt den 20.03.2021 

https://www.berlingske.dk/aktier/axcel-har-tjent-20-mia.-kr.-paa-pandora%20-%20besøgt%20den%2024.01.2021
https://bizfluent.com/info-8468735-disadvantages-using-pestle-analysis.html
https://www.china-briefing.com/news/chinas-middle-class-5-questions-answered/
https://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/pandora/733
https://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/pandora/733/avanceret-graf
https://expertprogrammanagement.com/2019/11/vrio-framework/?fbclid=IwAR3FQ9i8kJBKW5p3DIQ-L_XCZpV4LATO2m6AraoxBL3xo_EYucNbeyFNGVI
https://expertprogrammanagement.com/2019/11/vrio-framework/?fbclid=IwAR3FQ9i8kJBKW5p3DIQ-L_XCZpV4LATO2m6AraoxBL3xo_EYucNbeyFNGVI
https://finansdanmark.dk/nyheder/2020/lave-renter-giver-store-besparelser-til-virksomhederne/?fbclid=IwAR2mqBz33RFdGU3XJO_DFVzRhpVRhrNOEKLL6Kgd9c-kbvJvKy715zaUDbU
https://finansdanmark.dk/nyheder/2020/lave-renter-giver-store-besparelser-til-virksomhederne/?fbclid=IwAR2mqBz33RFdGU3XJO_DFVzRhpVRhrNOEKLL6Kgd9c-kbvJvKy715zaUDbU
https://finansdanmark.dk/nyheder/2020/lave-renter-giver-store-besparelser-til-virksomhederne/?fbclid=IwAR2mqBz33RFdGU3XJO_DFVzRhpVRhrNOEKLL6Kgd9c-kbvJvKy715zaUDbU
https://www.guide-usa.dk/walt-disney-world-orlando-indledning/
https://www.investopedia.com/ask/answers/061115/what-are-some-advantages-and-disadvantages-value-chain-analysis.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/061115/what-are-some-advantages-and-disadvantages-value-chain-analysis.asp
https://www.investopedia.com/articles/investing/103116/pitfalls-porters-5-forces.asp
http://krevi.dk/pandora-en-virksomhed-i-evig-udvikling/
https://www.lux-review.com/2015-pandora-and-disney-announce-new-strategic-alliance/?fbclid=IwAR3yDdlwUEk5tPgrZB4ZSSeNtMd67DIguovFPwqHbtFR-_TJQqp7BisGzTc
https://www.lux-review.com/2015-pandora-and-disney-announce-new-strategic-alliance/?fbclid=IwAR3yDdlwUEk5tPgrZB4ZSSeNtMd67DIguovFPwqHbtFR-_TJQqp7BisGzTc
https://www.memorablecharms.com/pandora-concept/about-us.html
https://www.mirror.co.uk/3am/style/shopping/pandora-collaborates-disney-creates-charms-21809239
https://www.mirror.co.uk/3am/style/shopping/pandora-collaborates-disney-creates-charms-21809239
https://www.msci.com/end-of-day-history?chart=regional&priceLevel=0&scope=R&style=C&asOf=Mar%2029%2C%202019&currency=15&size=36&indexId=106&fbclid=IwAR2mlblfAqWRggV1Ldixz_XKkmKat7WlYXGsBzndVwFgQt5Y90rdNtKhU1U
https://www.msci.com/end-of-day-history?chart=regional&priceLevel=0&scope=R&style=C&asOf=Mar%2029%2C%202019&currency=15&size=36&indexId=106&fbclid=IwAR2mlblfAqWRggV1Ldixz_XKkmKat7WlYXGsBzndVwFgQt5Y90rdNtKhU1U
https://www.msci.com/end-of-day-history?chart=regional&priceLevel=0&scope=R&style=C&asOf=Mar%2029%2C%202019&currency=15&size=36&indexId=106&fbclid=IwAR2mlblfAqWRggV1Ldixz_XKkmKat7WlYXGsBzndVwFgQt5Y90rdNtKhU1U
https://www.msci.com/end-of-day-history?chart=regional&priceLevel=0&scope=R&style=C&asOf=Mar%2029%2C%202019&currency=15&size=36&indexId=106&fbclid=IwAR2mlblfAqWRggV1Ldixz_XKkmKat7WlYXGsBzndVwFgQt5Y90rdNtKhU1U
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/03/ANALYSE%20Nr.%206%20-%20Monet%C3%A6re%20og%20finansielle%20tendenser.pdf
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/03/ANALYSE%20Nr.%206%20-%20Monet%C3%A6re%20og%20finansielle%20tendenser.pdf
https://penge.borsen.dk/nyheder/penge/milliardaerfamilie-saelger-pandora-til-kapitalfond-3z8g3
https://www.populationpyramid.net/japan/2019/
https://www.prnewswire.com/news-releases/pandora-launches-harry-potter-collection-300966104.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/pandora-launches-harry-potter-collection-300966104.html
https://www.pwc.dk/da/nyt/2018/ifrs-16.pdf
https://www.pwc.dk/da/publikationer/2020/vaerdiansaettelse-af-virk-publ.pdf
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/thailand/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049049
https://www.statistikbanken.dk/MPK3
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•   https://sproutsocial.com/insights/social-media-statistics/?amp&fbclid=IwAR1DZPww--

u2Hygv_LBlk20tY3XS_tylv1xUugGWLZ5OOfDQ7dVDzK6Br6Y - besøgt den 16.04.2021 

• https://www.tharawat-magazine.com/facts/the-top-ten-jewellery-companies-in-the-world/ - 

besøgt den 11.04.2021 

• https://tradingeconomics.com/denmark/rating?fbclid=IwAR3TpX0oCIRGAuty_kh49FGZUC7eAteLKf

KMnKs9anXPnffUBYPu2lfd2SM - besøgt den 16.04.2021 

• https://www.tradingview.com/symbols/XAGUSD/ - besøgt den 23.03.2021 

• https://www.tradingview.com/symbols/XAUUSD/ - besøgt den 23.03.2021 

• https://www.worldometers.info/demographics/thailand-demographics/ - besøgt den 27.02.2021 

  

https://sproutsocial.com/insights/social-media-statistics/?amp&fbclid=IwAR1DZPww--u2Hygv_LBlk20tY3XS_tylv1xUugGWLZ5OOfDQ7dVDzK6Br6Y
https://sproutsocial.com/insights/social-media-statistics/?amp&fbclid=IwAR1DZPww--u2Hygv_LBlk20tY3XS_tylv1xUugGWLZ5OOfDQ7dVDzK6Br6Y
https://www.tharawat-magazine.com/facts/the-top-ten-jewellery-companies-in-the-world/
https://tradingeconomics.com/denmark/rating?fbclid=IwAR3TpX0oCIRGAuty_kh49FGZUC7eAteLKfKMnKs9anXPnffUBYPu2lfd2SM
https://tradingeconomics.com/denmark/rating?fbclid=IwAR3TpX0oCIRGAuty_kh49FGZUC7eAteLKfKMnKs9anXPnffUBYPu2lfd2SM
https://www.tradingview.com/symbols/XAGUSD/
https://www.tradingview.com/symbols/XAUUSD/
https://www.worldometers.info/demographics/thailand-demographics/
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14. Bilag 
 

Reformuleret egenkapital 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Egenkapital primo  5.249 6.419 6.514 6.794 6.139 7.032 

  
      

Transaktioner mellem ordinære ejerne (d) 
      

Aktiebaserede betalinger 
 

-6 -31 66 76 75 

Aktiebaserede betalinger (udnyttet) 
   

2 1 - 

Aktiebaserede betalinger (skat) 
 

11 -11 -13 25 52 

Aktiebaserede betalinger samlet 90 
     

Køb af egne aktier -431 -2.583 -3.289 -1.721 -4.000 -3.900 

Salg af egene aktier 1.779 
     

Udbetalt udbytte -825 -1.756 -1.943 -3.995 -1.507 -1.088 

Dagsværdiregulering af minoritetsinteresse 
 

19 77 -126 -123 - 

  
      

Transaktioner mellem ejerne i alt 613 -4.315 -5.197 -5.787 -5.528 -4.861        

Totalindkomst 
      

Årets resultat 1.938 2.945 5.045 5.768 6.025 3.674 

Kursreguleringer af investering i 
datterselskaber 

-609 226 1 -343 121 249 

Dagsværdiregulering af 
sikringsinstrumenter 

206 1 56 109 47 23 

Aktuarmæssigt gevinst/tab 6 
 

12 -2 
  

Skat på anden totalindkomst -13 -27 -12 -25 -10 22 

  
      

Totalindkomst i alt, efter skat 1.528 3.145 5.102 5.507 6.183 3.968 

  
      

Egenkapitalen ultimo  7.389 5.249 6.419 6.514 6.794 6.139 

 

Bilag reformulerede balance 

Reformulerede balance 
(Beløb i DKK mio.) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Driftsaktiver (DA) 
      

Goodwill 4.247 4.416 4.278 3.522 2.571 2.424 

Brand 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 

Distributionsnetværk og rettigheder 1.110 1.141 1.171 1.307 1.245 1.285 

Andre immaterielle aktiver 529 831 1.272 1.113 893 683 

Grunde og bygninger 915 1.041 842 620 648 324 

Anlæg og maskiner 1.095 1.511 1.670 1.363 1.060 789 

Materielle aktiver under udførelse  44 33 122 341 59 124 

 Leasede aktiver  3.007 4.010 - - - - 

Udskudte skatte aktiver 764 675 1.050 884 946 879 

Langfristede driftsaktiver  12.768 14.715 11.462 10.207 8.479 7.565 

  
      

Varebeholdninger 1.949 2.137 3.158 2.729 2.729 2.357 

Bilag 2. Reformuleret balance 

Bilag 1. Reformuleret egenkapital 
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Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 870 1.643 1.650 1.954 1.673 1.360 

Returneringsaktiver 62 73 94 188 - - 

Tilgodehavende skat 83 467 86 143 142 113 

Andre tilgodehavender 745 1.004 922 772 754 803 

Kortfristede driftsaktiver 3.709 5.324 5.910 5.786 5.298 4.633 

  
      

Driftsaktiver i alt (DA) 16.477 20.039 17.372 15.993 13.777 12.198 

  
      

Driftsforpligtigelser (DF) 
      

Hensatte forpligtelser (langfristede) 370 278 279 150 101 97 

Udskudte skatteforpligtigelser  368 235 461 501 393 394 

Andre gældsforpligtigelser (langfristede) - 1 172 481 393 249 

Langfristede gældsforpligtigelser 738 514 912 1.132 887 740 

  
      

Hensatte forpligtigelser (kortfristede) 29 53 28 47 1004 971 

Tilbagebetalingsforpligtigelser 654 753 869 791 - - 

Kontrakts forpligtigelser 82 71 66 64 0 0 

Leverandørgæld 3.211 3.095 2.253 1.695 1.622 1.329 

Indkomstskat 382 438 543 572 547 306 

Anden gæld 1.317 1.250 1.402 1.023 964 1.005 

Kortfristede driftsforpligtigelser 5.675 5.660 5.161 4.192 4.137 3.611 

  
      

Driftsforpligtigelser i alt (DF) 6.413 6.174 6.073 5.324 5.024 4.351 

Netto driftsaktiver (NDA) 10.063 13.865 11.299 10.669 8.753 7.847 

  
      

Finansielle aktiver (FA) 
      

Likvide beholdninger 2.912 1.054 1.387 993 897 889 

Andre finansielle aktiver 244 290 323 289 250 159 

Afledte finansielle instrumenter 351 187 162 153 161 65 

Finansielle aktiver i alt: 3.507 1.531 1.872 1.435 1.308 1.113 

  
      

Finansielle forpligtigelser (FF) 
      

Låntagning (langfristet) 2.066 7.962 6.421 5.283 3.008 2.350 

Låntagning (kortfristet) 3.996 2.069 248 164 3 257 

Afledte finansielle instrumenter 119 115 83 143 256 214 

Finansielle forpligtigelser i alt: 6.181 10.146 6.752 5.590 3.267 2.821 

  
      

Netto finansielle forpligtigelser (NFF)  2.674 8.616 4.880 4.155 1.959 1.708 

  
      

Egenkapital (EK) 7.389 5.249 6.419 6.514 6.794 6.139 

  
      

Afstemning - - - - - - 
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Reformuleret totalindkomstopgørelser Pandora A/S 
(Beløb i DKK mio.) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Nettoomsætning 19.009 21.868 22.806 22.781 20.281 16.737 

Produktionsomkostninger (før afskrivninger -4.258 -5.472 -5.684 -5.693 -4.969 -4.502 

Bruttoresultat 14.751 16.396 17.122 17.088 15.312 12.235 

Salgs, distributions- og 
marketingsomkostninger (før afskrivninger) 

-8.605 -8.398 -7.657 -6.662 -5.545 -4.465 

Administrationsomkostninger (før 
afskrivninger) 

-2.265 -2.146 -2.045 -1.921 -1.846 -1.556 

Driftsoverskud fra salg, før skat (EBITDA) 3.881 5.852 7.420 8.505 7.921 6.214 

Afskrivninger på immaterielle aktiver -408 -496 -396 -288 -203 -199 

Afskrivninger på materielle aktiver -699 -698 -593 -433 -314 -201 

Driftsoverskud fra salg, før skat (EBIT) 2.774 4.658 6.431 7.784 7.404 5.814 

Rapporteret skatteomkostning -556 -884 -1.537 -1.899 -1.625 -1.671 

Skattefordel på gæld -42 - 33 -26 54 -110 

Skattefordel på usædvanlige poster -20 -183 - - - - 

Forlig med SKAT - - - - - 364 

Skat på driftsoverskud fra salg -618 -1.067 -1.504 -1.925 -1.571 -1.417 

Driftsoverskud fra salg, (NOPAT) 2.155 3.593 4.927 5.859 5.833 4.397 

Usædvanlige driftsposter 
      

Indgået forlig med skat 
     

-364 

Restruktureringsomkostninger -90 -831 
    

Skattefordel (2015:23,5%. 2016-2020 :22,0%) 20 183 - - - - 

  
      

Valutakursregulering af kapitalandele i 
dattervirksomheder, efter skat (dirty surplus) 

-609 226 1 -343 121 249 

Værdiregulering overført til nettoomsætning, 
efter skat (dirty surplus) 

11 6 -6 - - -9 

Værdiregulering overført til finansielle 
omkostninger, efter skat (dirty surplus) 

-31 -16 -3 7 -21 23 

Værdiregulering overført til varebeholdninger, 
efter skat (dirty surplus) 

-234 -55 117 43 -145 183 

Værdiregulering overført til 
dagsværdireguleringer, efter skat (dirty surplus) 

490 83 -84 75 144 -193 

Valutakurs værdiregulering overført til 
finansielle omkostninger, efter skat (dirty 
surplus) 

-49 -41 -97 -117 -167 175 

Valutakurs værdiregulering overført til 
værdireguleringer, efter skat (dirty surplus) 

21 24 129 101 236 -156 

Aktuarmæssige gevinster/(tab) på 
ydelsesbaserede pensionsordninger, efter skat 

6 - 12 -2 - - 

Skat på poster, der kan blive reklassificeret til 
resultatopgørelsen 

-13 -27 -12 -25 -10 22 

Samlet driftsoverskud (DO) 1.677 3.145 4.984 5.598 5.991 4.327 

Finansielle omkostninger  -507 -351 -382 -315 -82 -553 

Finansielle indtægter 316 351 533 198 328 84 

Netto finansielle omkostninger (før skat) -191 - 151 -117 246 -469 

Skattefordel (2015:23,5%. 2016-2020 :22,0%) 42 - -33 26 -54 110 

  
      

Netto finansielle omkostninger (efter skat) -149 - 118 -91 192 -359 

Totalindkomst koncernen 1.528 3.145 5.102 5.507 6.183 3.968 

Kontrol - - - - - - 

 

Bilag 3. Reformuleret totalindkomst 
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Pengestrømsopgørelse Pandora A/S 
(Beløb i DKK mio.) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Resultat af primær drift (EBIT) 2.684 3.829 6.582 7.667 7.650 5.345 

Finansielle indtægter 
 

-351 -533 -198 -328 -84 

Finansielle omkostninger 
 

351 382 315 82 553 

Af- og nedskrivninger 2.315 2.319 990 721 518 400 

Aktiebaserede betalinger 70 20 -31 66 76 75 

Ændring i varebeholdning -96 1.284 -18 145 -206 -431 

Ændring i tilgodehavender mv. 869 -65 224 -237 -327 -560 

Ændring i leverandørgæld og andre 
forpligtelser m.v. 

724 808 762 -166 327 1.139 

Andre ikke-kontante reguleringer -155 -20 59 102 241 -432 

Pengestrømme fra primær drift 6.411 8.175 8.417 8.415 8.033 6.005 

Renter mm. Modtaget 3 13 4 3 3 3 

Renter mm. Betalt -247 -178 -58 -44 -43 -104 

Betalte selskabsskatter -192 -1.233 -1.739 -1.768 -1.462 -2.520 

Pengestrømme fra driftsaktiviteter 
(CFFO) 

5.975 6.775 6.624 6.606 6.531 3.384 

Køb af dattervirksomheder og 
aktiviteter 

-12 -148 -1.071 -1.843 -210 -289 

Frasalg af forretning 
     

29 

Køb af immaterielle aktiver -130 -272 -380 -427 -344 -402 

Køb af ejendomme, fabrikker og 
udstyr 

-374 -540 -727 -890 -825 -620 

Ændring af andre ikke nuværende 
aktiver 

19 66 -23 -48 -75 -49 

Indtægter fra salg af ejendomme, 
fabrikker og udstyr 

13 18 10 12 31 35 

Pengestrømme fra 
investeringsaktiviteter (CFFI) 

-484 -877 -2.191 -3.196 -1.423 -1.296 

Køb af minoritetsinteresser -42 -311 - - 
  

Betalt udbytte -825 -1.756 -1.943 -3.995 -1.507 -1.088 

Køb af egne aktier -431 -2.583 -3.289 -1.721 -4.000 -3.900 

Salg af egene aktier 1.778 
     

Indtægter fra udlån og lån 5.861 5.626 4.413 4.981 3.777 4.658 

Tilbagebetaling af udlån og lån -9.073 -6.088 -3.191 -2.542 -3.373 -2.003 

Tilbagebetaling af 
leasingforpligtigelser 

-839 -1.138 - - - - 

Pengestrømme fra 
finansieringsaktiviteter (CFFF) 

-3.571 -6.250 -4.010 -3.277 -5.103 -2.333 

  
      

Årets pengestrømme, netto 1.920 -352 423 133 5 -245 

Likviditetsposition, netto primo 1.054 1.387 993 897 889 1.131 

Valutakursregulering af 
likviditetsposition 

-62 19 -29 -37 3 3 

Likviditetsposition, netto ultimo 2.912 1.054 1.387 993 897 889 

  
      

Bilag 4. Reformuleret pengestrømsopgørelse 
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Likviditetsposition, netto ultimo, 
specificeres som følger: 

      

Likvide beholdninger 1.054 1.387 993 897 889 1.131 

Kursregistreringer / tab på kontanter -62 19 -29 -37 3 3 

Nettosigtning / fald i kontakter 1.920 -352 423 133 5 -245 

Likviditetsposition, netto ultimo 2.912 1.054 1.387 993 897 889 

 

 

  

Reformuleret totalindkomstopgørelser 
Pandora A/S 

 
Trend Analysis 

      
Basisår = 
100 

(Beløb i DKK mio.) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Nettoomsætning 113,6% 130,7% 136,3% 136,1% 121,2% 16.737,00 

Produktionsomkostninger 94,6% 121,5% 126,3% 126,5% 110,4% -4.502,00 

 Bruttoresultat  120,6% 134,0% 139,9% 139,7% 125,1% 12.235,00 

 Salgs, distributions- og 
marketingsomkostninger (før afskrivninger)  

192,7% 188,1% 171,5% 149,2% 124,2% -4.465,00 

 Administrationsomkostninger (før 
afskrivninger) 

145,6% 137,9% 131,4% 123,5% 118,6% -1.556,00 

 Driftsoverskud fra salg, før skat (EBITDA)  62,5% 94,2% 119,4% 136,9% 127,5% 6.214,00        

 Afskrivninger på immaterielle aktiver  205,0% 249,2% 199,0% 144,7% 102,0% -199,00 

 Afskrivninger på materielle aktiver  347,8% 347,3% 295,0% 215,4% 156,2% -201,00        

 Driftsoverskud fra salg, før skat (EBIT)  47,7% 80,1% 110,6% 133,9% 127,3% 5.814,00 

 Rapporteret skatteomkostning  33,3% 52,9% 92,0% 113,6% 97,2% -1.671,00 

 Skattefordel på gæld  38,1% 0,0% -30,1% 23,4% -49,1% -110,22 

 Skattefordel på usædvanlige poster  
      

 Forlig med SKAT  
      

Skat på driftsoverskud fra salg 42,2% 62,4% 106,1% 135,8% 110,8% -1.417,22        

Driftsoverskud fra salg, (NOPAT) 49,5% 85,8% 112,1% 133,3% 132,7% 4.396,79        

Valutakursregulering af kapitalandele i 
dattervirksomheder, efter skat (dirty surplus) 

-244,6% 90,8% 0,4% -137,8% 48,6% 249,00 

Værdiregulering overført til nettoomsætning, 
efter skat (dirty surplus) 

-122,2% -66,7% 66,7% 0,0% 0,0% -9,00 

Værdiregulering overført til finansielle 
omkostninger, efter skat (dirty surplus) 

-134,8% -69,6% -13,0% 30,4% -91,3% 23,00 

Værdiregulering overført til 
varebeholdninger, efter skat (dirty surplus) 

-127,9% -30,1% 63,9% 23,5% -79,2% 183,00 

Værdiregulering overført til 
dagsværdireguleringer, efter skat (dirty surplus) 

-253,9% -43,0% 43,5% -38,9% -74,6% -193,00 

Valutakurs værdiregulering overført til 
finansielle omkostninger, efter skat (dirty 
surplus) 

-28,0% -23,4% -55,4% -66,9% -95,4% 175,00 

Valutakurs værdiregulering overført til 
værdireguleringer, efter skat (dirty surplus) 

-13,5% -15,4% -82,7% -64,7% -151,3% -156,00 

Bilag 5. Trendanalyse af totalindkomsten 
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Aktuarmæssige gevinster/(tab) på 
ydelsesbaserede pensionsordninger, efter skat 

     
- 

Skat på poster, der kan blive reklassificeret til 
resultatopgørelsen 

-59,1% -122,7% -54,5% -113,6% -45,5% 22,00 

 
-138,8% 68,0% 19,4% -88,8% 53,7% 294,00 

Samlet driftsoverskud 40,8% 91,8% 115,2% 129,4% 138,5% 4.326,79       
- 

Finansielle omkostninger  91,7% 63,5% 69,1% 57,0% 14,8% -553,00 

Finansielle indtægter 376,2% 417,9% 634,5% 235,7% 390,5% 84,00 

Netto finansielle omkostninger (før skat) 40,7% 0,0% -32,2% 24,9% -52,5% -469,00 

Skattefordel (2015:23,5%. 2016-2020:22,0%) 38,1% 0,0% -30,1% 23,4% -49,1% 110,22        

Netto finansielle omkostninger (efter skat) 41,5% 0,0% -32,8% 25,4% -53,5% -358,79 

Totalindkomst koncernen 40,8% 100,2% 128,6% 138,8% 155,8% 3.968,00 

 

 

Reformulerede balancer Pandora A/S Trend Analysis 
      

Basis år = 100 
(Beløb i DKK mio.) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Driftsaktiver (DA) 
      

Goodwill 175% 182% 176% 145% 106% 2.424 

Brand 100% 100% 100% 100% 100% 1.057 

Distributionsnetværk og rettigheder 86% 89% 91% 102% 97% 1.285 

Andre immaterielle aktiver 77% 122% 186% 163% 131% 683 

Grunde og bygninger 282% 321% 260% 191% 200% 324 

Anlæg og maskiner 139% 192% 212% 173% 134% 789 

Materielle aktiver under udførelse  6% 4% 15% 43% 7% 124 

Leasede aktiver 
     

- 

Udskudte skatte aktiver 87% 77% 119% 101% 108% 879 

Varebeholdninger 83% 91% 134% 116% 116% 2.357 

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 64% 121% 121% 144% 123% 1.360 

Returneringsaktiver 
     

- 

Tilgodehavende skat 73% 413% 76% 127% 126% 113 

Andre tilgodehavender 93% 125% 115% 96% 94% 803 

Driftsaktiver i alt (DA) 135% 164% 142% 131% 113% 12.198        

Driftsforpligtigelser (DF) 
      

Hensatte forpligtelser (langfristede) 381% 287% 288% 155% 104% 97 

Udskudte skatteforpligtigelser  93% 60% 117% 127% 100% 394 

Andre gældsforpligtigelser (langfristede) 0% 0% 69% 193% 158% 249 

Hensatte forpligtigelser (kortfristede) 3% 5% 3% 5% 103% 971 

Tilbagebetalingsforpligtigelser 
     

- 

Kontrakts forpligtigelser 
     

- 

Leverandørgæld 242% 233% 170% 128% 122% 1.329 

Indkomstskat 125% 143% 177% 187% 179% 306 

Anden gæld 131% 124% 140% 102% 96% 1.005 

Driftsforpligtigelser i alt (DF) 147% 142% 140% 122% 115% 4.351 

Bilag 6. Trendanalyse af balancen 
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Netto driftsaktiver (NDA) 128% 177% 144% 136% 112% 7.847        

Finansielle aktiver (FA) 
      

Likvide beholdninger 328% 119% 156% 112% 101% 889 

Andre finansielle aktiver 153% 182% 203% 182% 157% 159 

Afledte finansielle instrumenter 540% 288% 249% 235% 248% 65 

Finansielle aktiver i alt: 315% 138% 168% 129% 118% 1.113        

Finansielle forpligtigelser (FF) 
      

Låntagning (langfristet) 88% 339% 273% 225% 128% 2.350 

Låntagning (kortfristet) 1555% 805% 96% 64% 1% 257 

Afledte finansielle instrumenter 56% 54% 39% 67% 120% 214 

Finansielle forpligtigelser i alt: 219% 360% 239% 198% 116% 2.821        

Netto finansielle forpligtigelser (NFF)  157% 504% 286% 243% 115% 1.708        

Egenkapital (EK) 120% 86% 105% 106% 111% 6.139 

 

 

 Forecast for Pandora Terminalår 
 

2020A 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 

Resultatopgørelse 
       

Nettoomsætning 19.009 21.100 22.577 23.480 24.302 24.909 25.532 

Driftsoverskud fra salg (før 
skat) 

2.774 3.840 4.470 5.025 5.492 5.679 5.821 

Skat på IO salg -618 -845 -983 -1.105 -1.208 -1.249 -1.281 

Driftsoverskud fra salg, efter 
skat  

2.155 2.995 3.487 3.919 4.284 4.430 4.541 

Andet driftsoverskud, efter 
skat 

-408 42 45 47 49 50 51 

Driftsoverskud efter skat i alt 
(DO) 

1.747 3.038 3.532 3.966 4.333 4.480 4.592 

Netto finansielle 
omkostninger 

-149 -91 -98 -102 -105 -108 -110 

Nettooverskud 1.598 2.946 3.434 3.865 4.227 4.372 4.481         

        

Balance  
       

Netto driftsaktiver 10.063 11.310 12.101 12.585 13.026 13.351 13.685 
        

Egenkapital 7.389 7.460 7.982 8.302 8.592 8.807 9.027 

Netto finansielle forpligtelser 2.674 3.849 4.119 4.284 4.434 4.544 4.658 

Samlet finansiering 10.063 11.310 12.101 12.585 13.026 13.351 13.685 
        

Bilag 7. Forecast for Pandora 
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Pengestrømsopgørelse 
       

Driftsoverskud efter skat i alt 
(DO) 

1.747 3.038 3.532 3.966 4.333 4.480 4.592 

NDA -3.802 1.247 792 484 440 326 334 

DO - NDA = FCF 5.549 1.791 2.740 3.482 3.892 4.154 4.258 

 

 

 

DKK million Average Median High Low # of contr.

Reported revenue 4.045 4.097 4.381 3.412 13

Revenue growth, % local currency -1% 0% 9% -15% 13

Organic revenue growth, % -3% -1% 8% -16% 11

Sell-out growth incl. temporarily closed stores 0% -1% 5% -5% 6

Total like-for-like sales out -2% -1% 12% -15% 5

Gross profit excl. restructuring costs 3.073 3.106 3.330 2.550 13

Gross margin excl. restructuring costs 76,0% 76,1% 77,4% 73,9% 12

EBIT (After IFRS 16) excl. restructuring costs 595 615 750 167 13

EBIT margin excl. restructuring costs 14,6% 15,5% 17,6% 4,8% 12

Total restructuring costs 3 0 25 0 10

 - Hereof COGS restructuring 0 0 0 0 8

 - Hereof OPEX restructuring 3 0 25 0 9

Net profit 441 462 548 120 13

Earnings per share, basic 5 5 5 3 11

Dividend per share 0 0 0 0 3

Free cash flow* -238 -359 139 -494 3

Number of concept stores, end period 2.691 2.690 2.709 2.680 8

DKK million Average Median High Low # of contr.

Reported revenue 20.891 20.758 21.692 20.410 15

Revenue growth, % local currency 11% 10% 13% 9% 15

Organic revenue growth, % 10% 10% 13% 1% 13

Sell-out growth incl. temporarily closed stores 11% 11% 14% 8% 6

Total like-for-like sales out 10% 10% 14% 1% 5

Gross profit excl. restructuring costs 15.770 15.758 16.529 14.842 15

Gross margin excl. restructuring costs 75,5% 75,5% 76,8% 72,7% 14

EBIT (After IFRS 16) excl. restructuring costs 4.687 4.633 5.320 4.307 15

EBIT margin excl. restructuring costs 22,5% 22,1% 24,5% 21,0% 14

Total restructuring costs 8 0 100 0 12

 - Hereof COGS restructuring 0 0 0 0 10

 - Hereof OPEX restructuring 9 0 100 0 11

Net profit 3.559 3.528 4.076 3.256 15

Earnings per share, basic 37 36 43 33 15

Dividend per share 15 15 24 9 13

Free cash flow* 3.667 3.673 6.079 2.296 10

Number of concept stores, end period 2.691 2.690 2.714 2.670 10

FY 2021

Q1 2021

Consensus - Post-Q4 2020 results - February

Bilag 8. Analytikers forventninger til Pandoras fremtid 
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Se vedlagte Excel ark for yderligere information under fanen: Pandoras IBES Forecasts 

DKK million Average Median High Low # of contr.

Reported revenue 22.265 22.343 23.861 20.104 15

Revenue growth, % local currency 7% 7% 12% -2% 15

Organic revenue growth, % 6% 6% 12% -3% 13

Sell-out growth incl. temporarily closed stores 6% 5% 11% -3% 6

Total like-for-like sales out 4% 4% 9% -3% 6

Gross profit excl. restructuring costs 16.769 16.891 18.063 15.021 15

Gross margin excl. restructuring costs 75,3% 75,3% 76,6% 74,0% 14

EBIT (After IFRS 16) excl. restructuring costs 5.340 5.430 6.419 4.173 15

EBIT margin excl. restructuring costs 23,9% 24,0% 26,9% 20,8% 14

Total restructuring costs 0 0 0 0 12

 - Hereof COGS restructuring 0 0 0 0 10

 - Hereof OPEX restructuring 0 0 0 0 11

Net profit 4.077 4.156 4.923 3.175 15

Earnings per share, basic 43 43 53 34 15

Dividend per share 17 15 32 9 13

Free cash flow* 5.049 5.178 5.546 4.212 10

Number of concept stores, end period 2.701 2.690 2.772 2.670 9

 

DKK million Average Median High Low # of contr.

Reported revenue 23.443 23.544 24.752 21.204 13

Revenue growth, % local currency 4% 4% 8% 2% 13

Organic revenue growth, % 3% 3% 5% 2% 10

Sell-out growth incl. temporarily closed stores 3% 3% 5% 2% 5

Total like-for-like sales out 3% 3% 3% 2% 5

Gross profit excl. restructuring costs 17.705 17.658 18.888 15.977 13

Gross margin excl. restructuring costs 75,6% 75,6% 76,6% 74,5% 12

EBIT (After IFRS 16) excl. restructuring costs 5.885 5.819 6.881 5.177 13

EBIT margin excl. restructuring costs 25,1% 25,0% 27,8% 23,4% 12

Total restructuring costs 0 0 0 0 11

 - Hereof COGS restructuring 0 0 0 0 9

 - Hereof OPEX restructuring 0 0 0 0 10

Net profit 4.491 4.481 5.281 3.871 13

Earnings per share, basic 48 48 61 40 13

Dividend per share 15 15 22 9 11

Free cash flow* 5.262 5.474 6.155 4.370 9

Number of concept stores, end period 2.695 2.690 2.717 2.670 8

*After IFRS 16 -  excludes fixed rental lease payments

FY 2023

Disclaimer: Mean earnings estimates are calculated by Pandora based on earnings projections made by the analysts who cover Pandora. Please note that any opinions, estimates or 

forecasts regarding Pandora's performance made by these analysts (and therefore the average estimate numbers) are theirs and do not represent opinions, forecasts or predictions of 

Pandora or its management. Pandora does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.

Figures are in million DKK, except for EPS which is in DKK.

FY 2022

Bilag 9. I/B/E/S Forecast af Pandora - hentet fra Eikon 
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Beta 31.12.2014-31.12.2020

31.12.2020 681 12,30% 31.12.2020 2.690.044       4,14% 0,9978 Pandoras Beta

30.11.2020 606,4 19,79% 30.11.2020 2.583.143       12,66%

31.10.2020 506,2 4,48% 31.10.2020 2.292.925       -3,14%

30.09.2020 484,5 4,19% 30.09.2020 2.367.270       -3,59%

31.08.2020 465 16,22% 31.08.2020 2.455.512       6,53%

31.07.2020 400,1 5,12% 31.07.2020 2.304.982       4,69%

30.06.2020 380,6 14,05% 30.06.2020 2.201.788       2,51%

31.05.2020 333,7 39,62% 31.05.2020 2.147.882       4,63%

30.04.2020 239 15,96% 30.04.2020 2.052.845       10,80%

31.03.2020 206,1 -32,14% 31.03.2020 1.852.727       -13,47%

29.02.2020 303,7 -13,08% 29.02.2020 2.141.124       -8,59%

31.01.2020 349,4 19,17% 31.01.2020 2.342.414       -0,68%

31.12.2019 293,2 7,40% 31.12.2019 2.358.468       2,89%

30.11.2019 273 -17,42% 30.11.2019 2.292.259       2,63%

31.10.2019 330,6 21,99% 31.10.2019 2.233.526       2,45%

30.09.2019 271 -6,23% 30.09.2019 2.180.018       1,94%

31.08.2019 289 17,00% 31.08.2019 2.138.521       -2,24%

31.07.2019 247 5,78% 31.07.2019 2.187.564       0,42%

30.06.2019 233,5 -5,96% 30.06.2019 2.178.347       6,46%

31.05.2019 248,3 -7,49% 31.05.2019 2.046.246       -6,08%

30.04.2019 268,4 -13,86% 30.04.2019 2.178.674       3,37%

31.03.2019 311,6 -9,99% 31.03.2019 2.107.742       1,10%

28.02.2019 346,2 20,80% 28.02.2019 2.084.845       2,78%

31.01.2019 286,6 7,38% 31.01.2019 2.028.492       7,68%

31.12.2018 266,9 -25,05% 31.12.2018 1.883.901       -7,71%

30.11.2018 356,1 -15,58% 30.11.2018 2.041.359       0,96%

31.10.2018 421,8 5,16% 31.10.2018 2.021.982       -7,42%

30.09.2018 401,1 4,53% 30.09.2018 2.184.009       0,39%

31.08.2018 383,7 -9,61% 31.08.2018 2.175.498       1,04%

31.07.2018 424,5 -4,78% 31.07.2018 2.153.096       3,05%

30.06.2018 445,8 -11,05% 30.06.2018 2.089.301       -0,17%

31.05.2018 501,2 -26,19% 31.05.2018 2.092.923       0,31%

30.04.2018 679 4,49% 30.04.2018 2.086.514       0,95%

31.03.2018 649,8 5,49% 31.03.2018 2.066.845       -2,41%

28.02.2018 616 10,47% 28.02.2018 2.117.993       -4,30%

31.01.2018 557,6 -17,45% 31.01.2018 2.213.238       5,22%

31.12.2017 675,5 8,08% 31.12.2017 2.103.448       1,26%

30.11.2017 625 4,25% 30.11.2017 2.077.360       1,99%

31.10.2017 599,5 -3,54% 31.10.2017 2.036.804       1,81%

30.09.2017 621,5 -7,24% 30.09.2017 2.000.553       2,08%

31.08.2017 670 -10,96% 31.08.2017 1.959.743       -0,07%

31.07.2017 752,5 23,87% 31.07.2017 1.961.100       2,33%

30.06.2017 607,5 -3,03% 30.06.2017 1.916.426       0,25%

31.05.2017 626,5 -15,11% 31.05.2017 1.911.740       1,78%

30.04.2017 738 -4,40% 30.04.2017 1.878.276       1,33%

31.03.2017 772 -8,04% 31.03.2017 1.853.690       0,82%

28.02.2017 839,5 -7,65% 28.02.2017 1.838.699       2,58%

31.01.2017 909 -1,62% 31.01.2017 1.792.403       4,50%

31.12.2016 924 11,86% 31.12.2016 1.715.219       0,18%

30.11.2016 826 2,61% 30.11.2016 1.712.089       1,25%

31.10.2016 805 0,50% 31.10.2016 1.690.922       -2,01%

30.09.2016 801 -3,84% 30.09.2016 1.725.665       0,36%

31.08.2016 833 -3,81% 31.08.2016 1.719.524       -0,13%

31.07.2016 866 -4,15% 31.07.2016 1.721.788       4,15%

30.06.2016 903,5 29,72% 30.06.2016 1.653.229       -1,28%

31.05.2016 696,5 -17,48% 31.05.2016 1.674.613       0,23%

30.04.2016 844 -3,38% 30.04.2016 1.670.796       1,38%

31.03.2016 873,5 0,17% 31.03.2016 1.648.118       6,52%

29.02.2016 872 -4,91% 29.02.2016 1.547.174       -0,96%

31.01.2016 917 5,16% 31.01.2016 1.562.178       -6,05%

31.12.2015 872 2,35% 31.12.2015 1.662.794       -1,87%

30.11.2015 852 8,88% 30.11.2015 1.694.397       -0,67%

31.10.2015 782,5 0,97% 31.10.2015 1.705.803       7,83%

30.09.2015 775 1,31% 30.09.2015 1.581.922       -3,86%

31.08.2015 765 0,13% 31.08.2015 1.645.430       -6,81%

31.07.2015 764 1,80% 31.07.2015 1.765.604       1,73%

30.06.2015 750,5 9,88% 30.06.2015 1.735.613       -2,46%

31.05.2015 683 -0,94% 31.05.2015 1.779.307       0,05%

30.04.2015 689,5 8,24% 30.04.2015 1.778.400       2,16%

31.03.2015 637 4,68% 31.03.2015 1.740.814       -1,81%

28.02.2015 608,5 28,73% 28.02.2015 1.772.862       5,68%

31.01.2015 472,7 -7,22% 31.01.2015 1.677.537       -1,88%

31.12.2014 509,5 31.12.2014 1.709.672       

Pandora World

Bilag 10. Pandoras beta 


