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Kapitel 1: Indledning 

 

1.1 Indledning 

Bang & Olufsen A/S
1
 er på verdensplan en forholdsvis lille, men kendt, dansk virksomhed. Folk 

forbinder primært B&O med dyre designer-produkter af høj kvalitet indenfor lyd og billede. 

Selskabet er børsnoteret og handles på Den Nordiske Børs, hvorfor det er et muligt 

investeringsobjekt.   

 

I denne opgave laves en værdiansættelse af B&O for at se, hvordan investeringsmarkedet har 

værdiansat selskabet i forhold til den teoretiske værdi. For at værdiansætte B&O, og generelt andre 

virksomheder, kræves der en grundig analyse af selskabets fremtidsmuligheder.  

 

Der findes en lang række modeller til at værdiansætte et selskab, hvor der blandt andet tages hensyn 

til selskabets strategiske position på markedet, dens historiske resultater, herunder den økonomiske 

udvikling de seneste år og selskabets muligheder for fremtidig vækst.  

 

Valget af B&O er hovedsageligt foretaget på baggrund af følgende kriterier. 

� Børsnoteret selskab 

� Et dansk verdenskendt selskab 

� Forholdsmæssig lang historik 

� Højt eksternt informationsniveau 

 

                                                 
1
 Herefter B&O 
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1.2 Problemformulering 

Formålet med opgaven er at foretage en værdiansættelse af B&O. Værdiansættelsen foretages på 

baggrund af en strategisk analyse og en historisk regnskabsanalyse. Ud fra de mest anerkendte og 

anvendte modeller blandt aktieanalytikere, vil der blive beregnet en teoretisk aktiekurs for B&O pr. 

30. september 2008. Den beregnede kursværdi sammenholdes med børsværdien den 30. september 

2008 for at vurdere, om markedsværdien af B&O er over- eller undervurderet.  

 

Opgavens hovedproblem er følgende: 

Er B&O’s aktie et godt investeringsobjekt? Med andre ord, er markedsværdien af B&O over- eller 

undervurderet i forhold til den teoretiske værdi pr. 30. september 2008? 

 

Til at belyse ovenstående hovedproblem vil følgende blive besvaret: 

 

• Hvem er B&O og på hvilke markeder opererer de?  

• Hvilke samfundsmæssige faktorer har indflydelse på B&O?  

• Hvordan er konkurrencesituationen for B&O?  

• Hvilke kernekompetencer og ressourcer har B&O?  

• Hvordan har B&O’s rentabilitet, vækst, aktivitet og indtjening udviklet sig, og hvordan 

vurderes risikoen i selskabet?  

• Hvilken teoretisk markeds værdi har B&O pr. 30. september 2008?  

• Hvor følsom er denne teoretiske værdi ved ændringer i de underliggende valuedrivere? 

• Hvordan svarer den teoretiske markedsværdi til den faktiske markedsværdi pr. 30. 

september 2008? 

• Hvilke faktorer kan forklare en eventuel forskel på den teoretiske og den faktiske 

markedsværdi? 

 

Svarende på ovenstående vil danne grundlag for konklusionen, om hvorvidt B&O’s markedsværdi 

er vurderet korrekt eller om den er over- eller undervurderet, for dermed at give potentielle 

investorer et bedre vurderingsgrundlag. 
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1.3 Problemafgrænsning 

Dette afsnit indeholder en gennemgang af de forudsætninger og afgrænsninger, som konklusionerne 

af denne opgave bygger på. 

 

Jeg har beregnet den teoretiske værdi pr. 30. september 2008. På dette tidspunkt antages markedet, 

at have indregnet informationerne i den seneste offentliggjorte årsrapport, hvorfor det er det senest 

kendte tidspunkt, hvor der er flest mulige informationer til rådighed for eksterne analytikere. 

Årsrapporten er offentliggjort på B&O’s hjemmesiden primo august 2008. Opgaven tager dermed 

sit udgangspunkt i B&O’s årsrapporter for årene 2003/04 - 2007/08. 

 

Skattemæssige forhold er kun berørt overfladisk, idet disse oplysninger ikke er offentligt 

tilgængelige. 

 

Værdiansættelsen er lavet ud fra et investor-synspunkt (stand alone værdi). Jeg har dermed 

afgrænset mig fra at se på synergieffekter, som en opkøbende virksomhed ville gøre. 

 

Teknisk analyse
2
 er ikke behandlet, da det ikke er relevant i forhold til værdiansættelsen eller 

vurderingen af, hvor godt et langsigtet investeringsobjekt aktien er. 

 

Ud af de mange metoder og modeller til at analysere og værdiansætte, der er brugbare, er der kun 

inddraget de modeller og metoder, som jeg har fundet mest hensigtsmæssige. 

 

I de enkelte afsnit er der indarbejdet særlige forudsætninger og afgrænsninger i det omfang, det har 

været nødvendigt for at behandle området fyldestgørende. 

 

1.4 Model- og metodevalg  

Opgaven er en praktisk løsning på værdiansættelsesproblematikken, der løses ud fra anerkendte 

teoretiske metoder og modeller.  

 

                                                 
2
 Teknisk analyse hjælper med timingen af køb og salg. I Teknisk analyse beregnes de optimale købs- og salgs 

tidspunkter ved hjælp af kursudviklingen. 
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Udgangspunktet er, at der skal foretages en værdiansættelse af B&O. Det er en opgave, der består af 

3 faser: Analyse af den historiske udvikling, budgettering og værdiansættelse
3
. 

 

Figur 1: Opgavestruktur: 

Nedenfor gives et overordnet overblik af den valgte opgavestruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                 
3
 Jens O. Elling og Ole Sørensen., Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang (2003), kapitel 1. 
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Hvert kapitel vil blive afrundet med en delkonklusion til brug for den videre analyse og den 

endelige konklusion. 

I det følgende vil de enkelte kapitlers indhold kort blive gennemgået og begrundet. 

 

1.4.1 Indledning 

Denne del af opgaven har til formål at præsentere læseren for opgavens problemfelt samt at 

klargøre, hvordan de rejste problemstillinger er søgt behandlet i opgaven. 

 

1.4.2 Virksomhedsbeskrivelse 

Formålet med kapitlet er, at læseren får et indblik i hvem B&O er, samt at fremhæve nogle særegne 

kendetegn, der længere henne i opgaven er med til at forklare eventuelle uventede resultater. 

Her gennemgås kortfattet B&O’s historie, B&O i dag, ejerstruktur og organisationsstruktur samt 

vision, strategi og mål.  

 

1.4.3 Strategisk analyse 

Formålet med den strategiske analyse er at kunne vurdere og indregne B&O’s fremtidige evne til at 

skabe merafkast til virksomhedens aktionærer. 

 

Den strategiske analyse opdeles i en omverdensanalyse og en intern analyse af B&O’s forhold. 

 

Omverdensanalysen: 

Omverdensanalysen søger at afdække muligheder og trusler for den fremtidige indtjening.  

 

For at afdække hvilke samfundsmæssige forhold, som kan have indflydelse på værdiansættelsen af 

B&O, er der udarbejdet en PEST- analyse. I PEST -modellen analyseres de politiske, økonomiske, 

sociokulturelle og teknologiske forhold.  

 

Til at belyse B&O’s vækst og -indtjeningspotentiale i branchen er Porters Five Forces anvendt. Her 

analyseres styrkeforholdet mellem B&O, deres kunder og leverandører, branchens adgangsbarrierer, 

branchens substituerende produkter og konkurrenceintensiteten i branchen. 
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Afsluttende analyseres B&O’s produkter og markeder. Produkterne analyseres ud fra produkt 

livscyklus
4
 analysemodellen. 

 

Intern analyse: 

Den interne analyse søger at identificerer B&O’s stærke og svage sider i relation til deres valg af 

strategi.  

 

Her er B&O’s ressourcer og kompetencer analyseret med udgangspunkt i Porters Værdikæde 

model. Herunder er identificeret valuedrivers (nøglefaktorer) til brug for vurderingen af hvor B&O 

har sine relative styrker og svagheder. 

 

Konklusion: 

Den strategiske analyse er til sidst sammenfattet i en SWOT-analyse, hvor de vigtigste punkter er 

opridset. Afsnittet afsluttes med en samlet vurdering af vækst- og indtjeningsmulighederne for 

branchen som helhed og B&O specifikt.  

 

1.4.4 Regnskabsanalyse 

Formålet med den historiske regnskabsanalyse er at få et indblik i B&O’s evne til at generere profit 

historisk set, for sammen med den strategiske analyse at kunne vurdere de fremtidige 

indtjeningsmuligheder i den efterfølgende budgettering og værdiansættelse. 

 

Regnskabsanalysen er udarbejdet ud fra B&O’s årsrapporter for årene 2003/04 – 2007/08 med 

udgangspunkt i EKF-træet, fra Jens O. Ellings bog ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”.  

 

Modellen forudsætter, at balance og resultatopgørelse reformuleres i drifts og finansieringsaktivitet. 

I regnskabsanalysen er endvidere foretaget en risikoanalyse. Pengestrømopgørelserne for perioden 

er gennemgået, for at se om B&O har kunnet omsætte de regnskabsmæssige resultater til 

pengestrømme. 

 

                                                 
4
 Herefter PLC 
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1.4.5 Budgettering. 

På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen er der udarbejdet budgetter for de 

kommende 5 år samt et terminalår. Der er udregnet nøgletal for alle årene til kontrol af, at 

budgetforudsætningerne er realistiske.   

 

1.4.6 Værdiansættelse 

Værdiansættelsen er foretaget med den mest anvendte og anerkendte
5
 værdiansættelsesmodel, den 

frie cach flow-model
6
, der er en kapitalværdibaseret model.  

 

Budgetterne og den fremkomne terminalværdi er anvendt i FCF-modellen til at beregne den 

teoretiske værdi.  

 

Resultatet af værdiansættelsen med FCF – modellen er derefter sammenholdt med B&O’s 

markedsværdi pr. 30. september 2008, for at se om markedsværdien er i overensstemmelse med den 

teoretiske værdi. Ved en markant afvigelse søges der efter årsagsforklaringer.  

 

1.4.7 Konklusion 

I opgavens konklusion samles trådene op, og der konkluderes på hovedspørgsmålet om, hvorvidt 

B&O’s markedsværdi er over- eller undervurderet i forhold til den teoretiske værdi. 

 

                                                 
5
 Ifølge en undersøgelse foretaget af PwC i 2001 anvender 12 henholdsvis 13 af 16 respondenter altid relative 

værdiansættelsesmodeller og FCF-modellen i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder. 
6
 Herefter FCF-modellen 
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1.5 Kildekritik 

Der er anvendt en række modeller og metoder, der er alment anerkendt i faglitteraturen, hvorfor 

disse ikke anses at have problemer med objektiviteten. Der er dog en række kritikpunkter og 

usikkerheder forbundet med disse modeller og metoder, hvilket diskuteres i forbindelse med 

anvendelsen af disse. 

 

Analyserne baserer sig primært på årsrapporterne der er udarbejdet af B&O, hvorfor der kan være 

tale om manglende objektivitet. I årsrapporter kommer dette oftest til udtryk ved, at selskabet har 

for høje forventninger til fremtiden, hvilket medfører at pålideligheden af disse informationer er 

begrænset, og når de bliver lagt til grund for værdiansættelsen, kan det give en ikke uvæsentlig 

usikkerhedsfaktor.  

Denne manglende objektivitet er søgt afdækket ved, dels at indhente information fra uafhængige 

parter såsom pressen, og dels ved at sammenholde analyseperiodens udmeldelser med de opnåede 

resultater for derved at få et indtryk af om, og i givet fald hvor meget, B&O udmeldelser afviger fra 

resultaterne. 
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Kapitel 2: Virksomhedsbeskrivelse 

 

2.1 B&O’s historie 

B&O blev grundlagt 17. november 1925 af to unge ingeniører, Peter Bang og Svend Olufsen. De 

startede med at producerer på Svends værelse på herregården Quistrup, ikke langt fra Struer, hvor 

koncernens hovedsæde er i dag. 

 

Startkapitalen blev tilvejebragt af et uventet gennembrudsprodukt, idet de 2 radiointeresserede 

ingeniører opfandt ”Eliminatoren” der eliminerede behovet for batterier og som kom på markedet 

samtidig med, at elektricitet i hjemmet begyndte at blive almindeligt i Danmark.  

 

I 1927 havde B&O 25 ansatte og flyttede produktionen til større lokaler, og i slutningen af 1920’er 

begyndte salget af højtalere. Under 2. verdenskrig blev B&O fabrikken sprængt og efterfølgende 

genopført.  

 

Op gennem 50’erne og 60’erne etablerede B&O sig som ”Det danske kvalitetsmærke”, og da 

konkurrencen fra Asien i slutningen af 60’erne pressede de etablerede europæiske radio- og tv-

fabrikker voldsomt, lagde B&O strategien om til den nicheproduktion vi kender i dag under 

sloganet: ”for den kreds, der diskuterer smag og kvalitet før pris”. B&O allierede sig med arkitekter 

og designere for at satse på produkternes idé, design og kvalitet. Samtidig begyndte B&O at sælge 

til udlandet. 

 

I slutningen af 80’erne og starten af 90’erne var B&O i en stor økonomisk krise. For at komme ud 

af krisen omlagde B&O sin strategi. 

De forretningsområder der ikke faldt ind under B&O’s kærnekompetencer blev frasolgt. I 1991 

indgik B&O en strategisk alliance med Philips, der overtog 25 % af aktierne i B&O, og i 1993 

iværksattes en reorganiseringsplan under overskriften ”Break-Point 1993”, hvor man fokuserede på 

omkostningsbevidsthed og produktivitets forbedring, og samtidig søgte at fastholde og styrke 

profilen ”dyre kvalitetsprodukter”. Samtidig ændredes distributionsstrategien fra traditionelle 

detailforhandlere til dedikerede B&O detailbutikker
7
, der kun forhandler B&O produkter og shop in 

                                                 
7
 Herefter B1 butikker 
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shop-koncept
8
, hvor detailhandlerne indretter en sektion af butikken til B&O produkter efter B&O’s 

krav og specifikationer. 

 

Denne omlægning var en succes. I 1997 tilbagekøbtes aktieposten fra Philips, og fra slutningen af 

90’erne var B&O igen en velfungerende virksomhed.  

 

Efter årtusindskiftet har B&O fastholdt sin strategi med fokus på sine kernekompetencer og fortsat 

etablering af butikker B1 og SIS i en række nye vækstregioner. 

 

2.2 B&O i dag9 

B&O omsætter årligt for ca. 4.mia. kr.
10

, beskæftiger ca. 2.600 medarbejdere, har en egenkapital pr. 

31. maj 2008 på 1.484 mio. kr. og en balancesum på 2.817 mio. kr. 

 

Ved udgangen af sidste regnskabsår havde B&O 822 B1 butikker, hvoraf B&O ejer de 51. B1 

butikkerne tegnede sig for 81 % af omsætningen, og de 421 SIS butikker tegnede sig for de 

resterende 19 % af omsætningen.  

 

B&O’s produkter sælges i det meste af verden, og 88 % af omsætningen er eksport. Produktionen 

foregår primært i Struer, men siden 2006 har en ny fabrik i tjekkiske Koprivnice bidraget til 

fremstilling af audio produkter, telefoner og formontage-opgaver samt stået for 

reservedelsdistributionen. Til udvikling af B&O’s produkter er ca. 500 ingeniører og teknikere 

beskæftiget i tilknytning til fabrikkerne i Struer og Koprivnice, og udviklingsomkostningerne beløb 

sig i 2007/08 til 546 mio. kr. 

 

B&O’s forretningsområder kan opdeles i 3 primære segmenter: 

• Brand-understøttet forretning 

• Brand-uafhængig forretning – andel af resultat efter skat i det associerede selskab Bang & 

Olufsen Medicom a/s 

• Brand-uafhængig forretning – ICEpower koncernen 

                                                 
8
 Herefter SIS butikker 

9
 Oplysninger i afsnittet er hentet i B&O’s Årsrapport 2007/08 s11-16 samt ledelsesberetningen s 25-27. 

10
 Igennem opgaven bruges kr. som forkortelse for danske kroner. 
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Af de 3 segmenter står den brand-understøttede forretning for 97 % af omsætningen. Det er her at 

kerneforretningen findes og den udgøres af produkter indenfor: audio, video, højtalere, telefoner, 

digitale medier, home integration og car-audio produkter
11

. ICEpower koncernen understøtter den 

brand-understøttede forretning, i og med at de producerer indmad til højtalere. Bang & Olufsen 

Medicom a/s laver tekniske produkter til medicinalindustrien. 

 

B&O’s 3 største markeder er: Tyskland (1), Danmark (2) og Storbritannien (3), der samlet står for 

38 % af omsætningen, mens de 9 største markeder er; Schweiz (4), Holland (5), Spanien/Portugal 

(6), USA (7), Frankrig (8) og Italien (9), der står for 74 % af omsætningen. 

 

B&O’s kurs pr. 30. september 2008 er 197. Nedenstående graf viser B&O’s kursudvikling de 

seneste 5 år i forhold til C20 indekset. 

 

Graf 1: C20 indekset og B&O kurs de seneste 5 år. 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra http://www.nasdaqomxnordic.com/ 

 

 

                                                 
11

 www.bang-olufsen.com produktopdeling. 
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2.3 Ejerstruktur12 

B&O’s samlede aktiekapital består af 

A-aktier: 1.085.543 stk. á 10 kr. 10.855.430 kr. 

B-aktier: 10.995.795 stk. á 10 kr. 109.957.950 kr. 

 

Hver A-aktier har 10 stemmer, skal navnenoteres og ved salg har øvrige a-aktionærer forkøbsret. B-

aktien er noteret på OMX Den Nordiske Børs København og hver B-aktie har 1 stemme. 

 

Aktier i omløb: 

Udstedte aktier 12.081.338 stk. 

- egne aktier  767.787 stk. 

Udestående aktier  11.313.551 stk. 

 

Aktionærforhold 31. maj 2008
13

 

Navnenoterede aktionærer udgør ca. 80 % af aktiekapitalen og følgende besidder pr. 31. maj 2008 5 

% eller mere af selskabets kapital eller af kapitalens stemmerettigheder. 

 

 Nom beløb tkr   Kapital %  Stemme % 

Lønmodtagernes Dyrtidsfond  5.977  4,95  13,58 

Nordea Pension Danmark A/S  2.000  1,66  9,15 

ATP  14.358  11,88  6,57 

Kirsten og Peter Bang a/s  1.155  0,96  5,28 

Chr. Augustinus Fabrikker A/S  1.360  1,13  5,05 

Egne aktier  7.678 6,36 3,51 

  

                                                 
12

 B&O Årsrapport 2007/08 s 47 og 49. 
13

 B&O Årsrapport 2007/08 side 47 og 49. 
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Figur 2: Selskabsdiagram: 

 

* 51 % ejet 

** 90 % ejet – 100 % fra juli 2008 

 

Kilde: B&O Årsrapport 2007/08 side 7 

 

2.4 Organisationsstruktur 

Figur 3: Funktionsdiagram / Ansvarsområder: 

 
Kilde: http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/Investors/Organisationsdiagrammer.pdf 
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Figur 4: Strategiske forretnings enheder:  

 

 
Kilde: http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/Investors/Organisationsdiagrammer.pdf 
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2.5 Vision, strategi og mål 

2.5.1 Vision 

B&O har defineret sin vision således: ”at have mod til at overskride grænser for at skabe oplevelser, 

der overrasker og holder”.
14

 

 

2.5.2 Produkter, produktudviklingsstrategi og mål 

B&O’s strategiske omdrejningspunkt er produktudviklingen: ”En fortsat helhjertet satsning på 

innovation, idé- og produktudvikling er det centrale i koncernens strategi… B&O skal ikke 

producere ordinære produkter. B&O skal altid tilstræbe at differentiere produkterne og sætte nye 

standarder med løsninger, der overrasker og holder”
15

. 

 

B&O’s genetiske strategi kan dermed defineres som en niche-strategi, hvor man ønsker at 

producere til markedet for: Idé-baserede kvalitetsprodukter indenfor lyd & billede. 

 

For at sikre, at kunderne hele vejen gennem et køb oplever høj kvalitet, har B&O den strategiske 

målsætning at servicerer alle produkter i op til 12 år
16

, efter de er udgået af produktionen, ligesom 

man anvender særlige distributionskanaler. Næste afsnit kommer nærmere ind på 

distributionskanalerne. 

 

B&O’s målsætning for produktfornyelse er at komme med 3-5 nye produkter hvert år
17

. 

 

2.5.3 Distributionsudvikling, vækststrategi og mål: 

Inden for detailhandlen er distributionsstrategien udelukkende at sælge gennem dedikerede B&O 

butikker, hvor personalet løbende efteruddannes, så de har fuldt kendskab til B&O’s produkter. I 

året 2007/08 kunne hele salget allokeres til disse de to dedikerede butikstyper: B1 og SIS 

butikkerne.  

 

Målet for regnskabsåret 2008/09 er at åbne ca. 20 nye B1 butikker
18

 mod 50 året før
19

. 

                                                 
14

 B&O årsrapport 2007/08 s35, 1. spalte, 1, afsnit, 1. sætning. 
15

 Citat B&O årsrapport 2007/08 side 5, 1. spalte, sidste afsnit. 
16

 B&O årsrapport 2007/08 s12, 1. spalte, 1. afsnit, sidste sætning. 
17

 B&O årsrapport 2007/08 s12, 2. spalte, 2. afsnit, 1. sætning. 
18

 B&O årsrapport 2007/07 s33, 1. spalte, 7. afsnit. 
19

 B&O årsrapport 2006/07 s33, 2. spalte, 1. afsnit, sidste sætning. 
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B&O har inden for de seneste år søgt nye markeder gennem strategiske partnerskaber, med andre 

eksklusive udbydere af luksusgoder. Inden for automotive-området har B&O indgået strategiske 

partnerskaber med Audi, Aston Martin og Merceds-AMG. På verdensplan er B&O repræsenteret i 

mere end 200 femstjernede hoteller, og B&O har indledt og udbygget en række samarbejder med 

førende ejendomsudviklere om levering af audio/video-produkter til eksklusive ejendomsprojekter 

primært i Mellemøsten og Asien. Via disse strategiske partnerskaber differentierer B&O sig fra sine 

konkurrenter som et livsstilsprodukt, da mærket B&O til stadighed bliver sat sammen med andre 

markeders mest eksklusive forbrugsgoder. 

 

2.6 Delkonklusion kapitel 2: Præsentation af B&O 

B&O er en verdensomspændende producent indenfor nichen: eksklusive idé-baserede 

kvalitetsprodukter indenfor lyd & billede. Visionen er: ”at have mod til at overskride grænser for at 

skabe oplevelser, der overrasker og holder”.  

 

B&O’s brand er kædet sammen med eksklusivitet og sloganet ”for den kreds, der diskuterer smag 

og kvalitet før pris” er rammende. Eksklusiviteten er også synlig i B&O’s valg af 

distributionskanaler. I dag kan man kun få B&O produkter via dedikerede B&O butikker, B1 

butikkerne der kun forhandler B&O produkter og SIS butikkerne, hvor en afdeling i en almindelig 

butik er dedikeret udelukkende til B&O’s produkter, efter B&O’s kvalitetskrav.  

 

På vækstsiden har B&O i bestræbelserne på at få nye markeder, gennem de seneste år, indgået 

strategiske alliancer med andre udbydere af eksklusive forbrugsgoder, og B&O har en målsætning 

om at introducere 3-5 nye produkter hvert år. For året 2008/09 har B&O et mål om at åbne 20 nye 

B1 butikker. 
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Kapitel 3: Strategisk analyse 

 

3.1 Indledning til strategisk analyse 

I dette kapitel foretages en strategisk analyse af B&O. Formålet med den strategiske analyse er at 

kunne vurdere og indregne B&O’s fremtidige evne til at skabe merafkast til virksomhedens 

aktionærer. For at vurdere og indregne B&O’s evne til i fremtiden at kunne skabe merafkast, 

analyseres B&O’s relative styrker og svagheder, samt deres muligheder og trusler på markedet. 

Denne analyse ligger til grundlag for en kritisk vurdering af, de i kapitel 5, anvendte 

budgetforudsætninger, der igen ligger til grund for den endelige værdiansættelse i kapitel 6. 

 

Den strategiske analyse er opbygget på basis af følgende model. 

 

Figur 5: Analysestruktur: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Jens O. Elling og Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang 

(2003). 
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3.2 Omverdensanalyse 

3.2.1 Analyse af samfundsforhold 

I dette afsnit analyseres, ved brug af PEST-modellen, de generelle samfundsmæssige forhold, der 

vurderes af have væsentlig indflydelse på B&O’s værdi. PEST modellen inddeler de 

samfundsmæssige forhold i politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold. 

 

Figur 6: PEST-analyse: 
 

Politiske faktorer Økonomiske faktorer 

Miljø og energi Konjunkturer 

Handelspolitik Valutakurser 

Selskabsskatten Renteniveau 

 

Sociokulturelle faktorer Teknologiske faktorer 

Livsstil Nye teknologiske gennembrud og 

 anvendelse af teknologi 

  

Kilde: FSR’s faglige notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med 

værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele (2002) samt egen tilvirkning. 

 

Politiske faktorer 

 

Miljø og energi 

Danmark har som resten af verden fået øjnene op for, at vi er nødt til at tænke må miljøet, hvis 

jorden ikke skal undergå forandringer, hvis konsekvenser ingen kan/tør forudsige. Det betyder, at 

man fra politisk side overalt i verden lovgiver indenfor miljø- og energi områderne, hvilket sætter 

begrænsninger og stiller øgede krav til virksomhederne. Kyoto-aftalen, der blev indgået i 1997 og 

ratificeret i slutningen af 2005 indebærer, at landene forpligter sig til at begrænse udledningen af 

kuldioxid (CO2) og andre drivhusgasser. Det betyder, at landene skal finde måder at begrænse 

denne udledning. En effektiv måde at regulere adfærd på er, hvis handlinger koster penge. Disse 

politiske strømninger betyder, at vi allerede i dag ser, og i fremtiden vil se, flere afgifter, der hvor 

produktionen belaster miljøet. 
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I Danmark har vi en lang række afgifter, kendt som de grønne afgifter, der virker 

adfærdsregulerende på forbruget af produkter der belaster miljøet. De kan inddeles i energiafgifter, 

transportafgifter og afgifter på knappe ressourcer. Blandt energiafgifterne findes elafgift og 

benzinafgift, og blandt miljøafgifterne findes CO2 afgift og emballageafgift. 

Analyser af produkternes livscyklus har vist, at elforbruget hos B&O’s kunder er den største 

miljøbelastning
20

.  

Emballage er ligeledes et miljømæssigt område der har stor fokus, da det kan betragtes som 

ressourcespild og giver affaldsproblemer, men samtidigt er nødvendigt for at få transporteret 

produkterne. 

Overordnet er der stor politisk og folkelig fokus på miljø og energi og dertil hørende bæredygtig 

produktion i disse år. Det tvinger virksomheder inden for alle brancher til at nytænke produkter og 

processer så de bliver miljøvenlige. 

 

Handelspolitik 

Danmark er medlem af EF, der er den del af EU samarbejdet der omfatter det frie marked. Det 

betyder at B&O uden restriktioner frit kan sælge sine produkter til de øvrige medlemslande.
21

.  

Danmark er også medlem af WTO, der arbejder for verdensomspændende frihandel. WTO har dog 

aldrig fået afskaffet alle handelsbarriere og et af de magtfulde medlemmer af organisationen og 

samtidig et af B&O’s vigtige markeder, USA, ser ud til at ville opstille handelshindringer for at 

bremse den nuværende økonomiske krise
22

. For B&O er adgangen til flere markeder kun godt, da 

de har produkterne men ”blot” skal have adgang til markedet.  

 

Selskabsskatten 

B&O er hjemhørende i Danmark, hvor vi de seneste år gradvist har sænket selskabsskatten fra 34 % 

til 25 %. Det kan selvfølgelig aflæses direkte på bundlinien, hvor de 7 %-point lavere skat giver 

forbedret indtjening. Den danske selskabsskatteprocent er lav i forhold til andre Europæiske landes 

selskabsskatteprocent
23

, hvilket forbedrer danske virksomheders konkurrenceevne. 

 

                                                 
20

 B&O Årsrapport 2007/08 side 41, 2. spalte 4. afsnit, 1. sætning. 
21

 Dette er dog kun næsten korrekt, i det tekniske handelshindringer sætter restriktioner på handlen. En diskussion af 

   dette er ikke relevant for denne opgave.  
22

 www.di.dk/Marked/Markeder/Nordamerika/Frihandel.htm.  
23

 www.workindk.dk/Konkurrenceevne/0/4/0 
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Økonomiske faktorer 

 

Konjunkturer 

B&O’s produkter er karakteriseret ved at være luksus-produkter, der i teorien er meget 

konjunkturfølsomme. Den økonomiske krise, som verdenssamfundet i øjeblikket befinder sig i, 

betyder derfor, at B&O forventeligt er inde i en hård tid med nedgang i omsætningen. Dette 

kommer også til udtryk i årsrapporten for 2007/08. Her havde B&O indtil den globale afmatning 

satte ind et rigtigt godt år med den bedste november i B&O’s historie
24

, men herefter gik salget i 

stå, så B&O endte med en betydelig tilbagegang i årets resultat og en mindre tilbagegang i 

omsætning.  

B&O har også et kundesegment, der ikke er konjunkturfølsomt. Det er segmentet af rige 

mennesker, der altid har råd til at købe produkterne. 

 

Valutakurser 

Som følge af at B&O har 74 % af sin omsætning fra EU’s Euro lande samt Storbritannien og USA, 

er det hovedsageligt ændringer i kursen på dollar og pund, som selskabet er eksponeret for. 

Danmark er med i ERM II fastkurssamarbejdet, hvorfor kronens kurs i forhold til euroen holdes 

inden for plus/minus 15 % af den fastlagte kurs på kr. 7,46038 pr. euro
25

. Handlen med 

Storbritannien udgjorde i 2007/08 mio. kr. 466,0, hvilket svarer til 11,4 % af den samlede 

omsætning, og handlen med USA udgjorde i 2007/08 mio. kr. 234,2, hvilket svare til 5,7 % af den 

samlede omsætning. Kursen på pund er i løbet af 2007/08 faldet med 13 %, mens kursen på doller 

er faldet med 12 %. Af årsrapporten fremgår det, at faldet på det nordamerikanske marked er på 34 

mio. kr., svarende til 12 % tilbagegang, men målt i lokal valuta er tilbagegangen kun er 4 % 
26

. Det 

betyder, at omsætningen er faldet ca. 23 mio. kr.
27

 som følge af dollarens fald.  

Det tilsvarende tal er ikke oplyst for Storbritannien, men samlet har valutakursudviklingen påvirket 

omsætningen negativt med 60 mio. kr.
28

 og de finansielle poster negativt med 5 mio. kr.
29

 

De to landes økonomi hænger så meget sammen med de øvrige Eurolandes økonomi, at det er svært 

at forestille sig, at denne udvikling vil fortsætte. De efterfølgende 4 måneder tyder heller ikke på 

                                                 
24

 B&O’s Årsrapport 200/08 side 5 
25

 www.eu-oplysningen.dk/emner/euro/Eurolande/ 
26

 B&O Årsrapport 2007/08 side 25, 1. spalte, 5. afsnit. 
27

 2 / 3 af omsætningstilbagegangen på mio. kr. 34. 
28

 B&O Årsrapport 2007/08 side 26, 2. spalte, 3. afsnit sidste sætning. 
29

 B&O Årsrapport 2007/08 side 27, 3. afsnit, 2. punktum. 
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dette, her er dollaren steget 8 % og har dermed genvundet det meste af det tabte, mens pundet er 

faldet 0,5 % 
30

. 

Den største del af omsætningen, 56,9 % kommer fra Eurolande og Danmark, hvorfra der ikke er 

nogen reel valutarisiko. Så samlet vurderes valutarisikoen for lav. Dermed ikke sagt, at B&O ikke 

fortsat skal sikre sine transaktioner med terminskontrakter, da der på kort sigt kan opleves store 

udsving. 

 

Renteniveau 

B&O har en høj soliditetsgrad på 53 % og en netto rentebærende gæld ca. 300 mio. kr.
31

  

En ændring i det generelle renteniveau på 1 % - point vil betyde en ændring på ca. 3 mio. kr. i de 

finansielle poster. I forhold til B&O’s balance er udviklingen i renten uvæsentligt. Renteniveauet 

har dog stor indflydelse på markederne. I øjeblikket, hvor renten stiger, falder købekraften hos 

forbrugerne hvorfor også efterspørgslen falder. B&O’s opgave er i den sammenhæng at tilpasse sig 

den nye efterspørgselskurve og de ændrede omkostninger på den netto rentebærende gæld. 

  

Sociokulturelle faktorer 

 

Livsstilsændringer 

B&O’s produkter er Brandet som eksklusive luksusgoder med høj funktionalitet og smart design. 

Det er dyre livsstilsprodukter som ”almindelige mennesker” ikke bare lige går ud og køber. Ejere af 

B&O produkter viser omverdenen, at de har en stor økonomisk formåen og god sans for kvalitet og 

design.  

For at fastholde denne kundegruppe er B&O er nød til at være på forkant med udviklingen i livsstil, 

så ændringer hurtigst muligt kan indarbejdes i produkterne og Brandet. Det skulle gerne resultere i 

at B&O’s kunder hele tide har mulighed for at købe de nyeste og ”smarteste” produkter, der kan alt 

det ”rigtige” fra en producent, der gør alt det ”rigtige”.  

Det sidste med en producent der gør alt det ”rigtige” er en livsstilsændring af nyere dato. For få 

årtier siden bekymrede forbrugerne sig ikke så meget over producenten, men i dag er der stor fokus 

på etik indenfor områder som menneskerettigheder, dyrerettigheder, socialt ansvar og miljø. Det 

betyder, at virksomheder generelt er nød til at opføre sig etisk forsvarligt for ikke at miste sin 

indtjening, da købere ikke bare køber produkterne, men også virksomhedens etik-labet. For B&O 

                                                 
30

 www.nationalbanken.dk 
31

 B&O Årsrapport s 16. 
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drejer det sig derfor om at udvise social og miljømæssig ansvarlighed, så kunderne ved køb af 

B&O’s produkter viser omverdenen, at de ud over at være økonomisk velfunderede også tager 

højde for bl.a. miljømæssig bæredygtighed.  

 

Teknologiske faktorer 

 

Teknologisk udvikling og anvendelse af teknologi 

I alle B&O’s produkter anvendes sofistikeret teknologi, som kræver megen uddannelse og træning 

at forstå og ikke mindst at producere.  

Den teknologiske udvikling inden for B&O’s forretningsområder er gået utrolig stærk, og vil i 

fremtiden gå stadig hurtigere, hvilket bevirker, at produkterne har stadig kortere levetid. Det betyder 

selvsagt, at produkterne har kortere tid til at tjene sig hjem, og det stiller igen øgede krav til 

producenterne med hensyn til en omkostningseffektiv produktlivscyklus, der skal sikre at de enkelte 

produkter er profitable, set over hele deres levetid. 

Den nyeste teknologi, der har haft den mest drastiske virkning på produkterne er uden tvivl 

fladskærmsteknologien. På ganske få år er billedrørs tv’et uddødt
32

 som følge af fladskærmens 

indtog. Dette er blot et eksempel på, hvor hurtigt det kan gå, inden for teknologitunge brancher som 

audio / video producenter befinder sig i. B&O’s indsats på området behandles i afsnittet om 

teknologiudvikling senere i den strategiske analyse. Her skal det blot understreges, at teknologien 

på B&O’s forretningsområder udvikler sig i rivende hast, og at virksomhederne i branchen selvsagt 

er nødt til at bruge mange ressourcer herpå. Kommer man først en fladskærmsteknologi bagud, er 

det helt slut! 

 

Delkonklusion PEST-analyse 

De samfundsmæssige faktorer der har størst betydning for B&O’s fremtidige vækst- og 

indtjeningsmuligheder er uden tvivl den hurtige teknologiske udvikling og livsstilsændringerne i 

befolkningen samt konjunkturerne.  

B&O’s produkter er teknologitunge og for at fastholde brancheførerskab inden for dette felt, er det 

vigtigt kontinuerligt at afsætte nok ressourcer til fortsat teknologiudvikling. Det andet ben i B&O’s 

Brand er det elegante design, som hænger sammen med livsstilen. Ændringer i befolkningens skal 

straks tilpasses i produkterne.  

                                                 
32

 I 2006 målte Danmarks statistik for første gang andelen af befolkning med fladskærms tv til 19 % og i dag er det stort 

set umuligt at opdrive et nyt billedrørs tv, mens andelen af befolkningen der har fladskærms tv er steget til 44 %. 
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En tredje faktor der også hænger sammen med livsstil og derigennem lovgivning er miljø. På 

miljøområdet findes allerede en lang række afgifter, tænkt som adfærdsregulerende, som direkte 

påvirker alle virksomheders bundlinie afhængigt af deres træk på miljø ressourcer. 

Livsstilstankegangen i dag er at produkterne skal gennemtænkes, så de gennem hele deres livsforløb 

ikke skader eller unødvendigt belaster miljøet, og derudover skal de også være etisk forsvarlige. 

Disse samfundsmæssige krav sætter både direkte (lovgivningsmæssigt) og indirekte (kunderne) 

krav til miljø og etik og dermed både fysiske og økonomiske begrænsninger på produktionen for 

alle virksomheder.  

Den del af B&O’s kundesegment der ”kun” er velhavende er meget konjunkturfølsomme og i 

perioder med dårlige konjunkturer vil B&O forventeligt have svært at opretholde salget. 

 

3.2.2 Analyse af brancheforhold 

I dette afsnit analyseres, ved brug af Porters five forces, de brancher indenfor hvilke B&O’s 

produkter handles. Inden for den Brand-understøttede forretning opdeles B&O’s markeder audio, 

video, højtalere, telefoner, digitale medier, home integration og car-audio produkter. Disse 

analyseres som udgangspunkt samlet, men på områder, hvor et forretningsområderne skiller sig ud, 

er det analyseret særskilt. Da den brand-understøttede forretning udgør 97 % af B&O’s omsætning, 

har jeg fundet de brand-uafhængige forretningsområder for uvæsentlige i forbindelse med denne 

strategiske analyse. 

 

Ifølge Porter afhænger en branches vækst og indtjeningsmuligheder af de fem kræfter: 

Adgangsbarrierer, kundernes og leverandørernes forhandlingskraft, substitutter og 

konkurrenceintensiteten internt i branchen
33

. 

 

                                                 
33

 FSR’s faglige notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 

virksomhedsandele (2002), s 21 -24.  
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Figur 7: Porters five forces: 

 

Kilde: FSR’s faglige notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med 

værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele (2002) samt egen tilvirkning. 

 

Adgangsbarrierer 

Analysen af adgangsbarrierer fastlægger hvor nemt det er for nye producenter at komme ind på 

markedet. Jo sværere det er at komme ind på markedet, desto større vil indtjeningspotentialet være, 

da høje adgangsbarrierer begrænser konkurrencen. 

 

Stordriftsfordele 

B&O’s produkter handles i hele verden og produceres hovedsageligt i Struer og Koprivnicce, 

hvorfor nye producenter, der ønsker at komme ind på et af markederne, vil have relativt højere 

kapacitetsomkostninger. B&O har siden de i 1993 iværksatte ”Break-Point 1993” bevidst fokuseret 

på minimering af omkostningerne. Omkostningsfokuseringen har bl.a. bevirket, at der er åbnet en 

fabrik i tjekkiske Koprivnice, hvor mere arbejdsintensive opgaver løses
34

, da lønningerne er lavere 

end i Danmark. Ligeledes forventes omkostningstilpasningen fortsat at blive effektiviseret
35

. Denne 

                                                 
34

 B&O’s Årsrapport 2007/08 s 39, 1. spalte, 4. afsnit, 1. sætning. 
35

 B&O’s Årsrapport 2007/08 s.34. Der forventes for 2008/09 et resultat på niveau med 2007/08 baseret på en lavere 

omsætning men som følge af, at der arbejdes med koncernens omkostningsstruktur. 
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langstrakte fokus på omkostningsstrukturen betyder også at nye producenter, forventeligt vil have 

højere driftsomkostninger og derved sværere ved at komme ind på markedet.  

 

Kapitalbehov 

Det er en kostelig affære at anskaffe et produktionsapparat til den type højteknologiske produkter 

som B&O producerer. Det betyder, at helt nye producenter skal lave intensive investeringer før de 

kan producerer til markedet, hvilket er en væsentlig hindring i at trænge ind på markederne.  

 

Adgang til distributionskanal 

Med B&O’s eget distributionsnet, B1 butikkerne og SIS butikkerne som supplement, vil nye 

producenter skulle ud og opfinde eller opdyrke et distributionsnetværk, da B&O’s eksklusive 

forhandlernet er lukket land. Vælger nye producenter de traditionelle detailhandlere vil deres 

produkter fremstå som mindre eksklusive. Dette betyder, at B&O’s Branding som eksklusivt 

produkt er yderst omkostningstungt at lægge sig op af, og dermed er B&O’s distributionsstrategi 

med til at besværliggøre en indtrængen på B&O’s markeder. 

 

Differentiering  

B&O’s mangeårige Branding af mærket som: ”eksklusive idé-baserede kvalitetsprodukter indenfor 

lyd & billede” bevirker, at mærket er kendt i hele verden med disse kvaliteter. Et nyt mærke må 

forventes at skulle bruge meget tid og ressourcer på at blive ligeså kendt. Ud over kendskab til 

mærket bruger B&O også kontinuerligt store summer på at udvikle produkterne i 2007/08, 

udgiftsførte B&O således 546 mio. kr. til produktudvikling
36

. B&O tager i forbindelse med 

produktudviklingen patenter i det omfang, det er muligt. Både den massive indsats på 

produktudviklingsområdet og patenterne er med til at hindre konkurrenter fra at producere 

produkter, der har samme egenskaber og derved besværliggør B&O konkurrenternes indtrængen på 

markedet.  

 

Kan der overhovedet komme nye konkurrenter? 

Alle afsnittene i denne analyse om adgangsbarriere fortæller historien om, at det er mere end svært 

at komme ind på markedet som ny konkurrent. Det er derfor rent utopi at forestille sig, at der ud af 

det blå opstår en direkte konkurrent til B&O. 

                                                 
36

 B&O Årsrapport 2007/08 side 26, 2. spalte, 5. afsnit, 2. punktum.  
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Hvis B&O derfor skal have nye konkurrenter, må disse formodes at komme fra eksisterende 

virksomheder, der allerede har opbygget kompetencer på et eller flere af barriereområderne. Det 

kan være producenter, der i kraft af billigere elektronik, allerede er i den prismæssigt lave ende af 

B&O’s markeder. De har produktionsapparatet, distributionskanalerne og et godt stykke af vejen 

produkterne. De kan lave en eksklusiv produktgruppe og/eller et helt nyt mærke og dermed gå i 

direkte konkurrence med B&O. Det kan også være udbydere af anden elektronik, her tænkes især 

på computere, der typemæssige indeholder samme teknologi som findes i B&O’s produkter, der går 

ind på markedet.  

En for B&O farlig kombination i denne forbindelse vil være et scenarium, hvor en af disse indgår i 

et strategisk samarbejde med et i forvejen Branded eksklusivt mærke. Man vil måske i fremtiden 

kunne få et Louis Voitton stereoanlæg eller et Rolex Tv! Ved et samarbejde, som det her skitserede, 

vil nye konkurrenter have udryddet langt de fleste adgangsbarrierer. Tilbage er ”kun” det eksklusive 

distributionsnetværk, der kan løses med SIS- konceptet hos nuværende distributører, samt at få gjort 

opmærksom på, at det eksklusive mærke nu også omfatter lyd og billedprodukter. Det er klart at 

den, for B&O’s potentielle konkurrenter her skitserede diversifikations vækststrategi
37

, indeholder 

store risici, men så længe B&O har en god forretning vil omverdenen løbende overveje, hvad den 

kan gøre for at få en bid af kagen. 

Overordnet skal det bemærkes, at når man skal ud i sådanne tænkte scenarier for overhovedet at 

kunne få øje på truslen fra nye konkurrenter betyder, at der er utrolig høje adgangsbarrierer og 

dermed også et godt indtjeningspotentiale. 

 

Kundernes forhandlingskraft 

I dette afsnit om kundernes forhandlingskraft analyseres kundernes styrkeposition. En svag 

styrkeposition for kunden vil have en positiv indflydelse på indtjeningen, da B&O så kan 

prisfastsætte og diktere leverings- og betalingsbetingelser. 

B&O’s kunder er dedikerede B&O butikker B1 og SIS butikkere, og derudover ejer B&O ca. 6 % 

af B1 butikkerne
38

, hvilket vil sige at ca. 5 % 
39

 af omsætningen til den endelige bruger sker fra 

B&O af. Dvs. B&O har 2 kundetyper: Strategiske samarbejdspartnere og slutbrugere. 

 

                                                 
37

 Jens O. Elling og Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang (2003) side 32 definerer 

vækststrategien: Nye produkter på nye markeder som diversifikations strategi. 
38

 Helt præcist 51 af 822 jf. afsnittet B&O i dag. 
39

 Udregnet som 6 % af 81 %, da de præcise omsætningstal ikke kendes. 
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Strategiske samarbejder 

B&O’s dedikerede forhandlere inddeles i to kategorier. B1 butikkerne der udelukkende forhandler 

B&O produkter og SIS butikkerne, hvor et areal i butikken er dedikeret udelukkende til B&O’s 

produkter efter B&O’s anvisninger. 

B1 butikkerne drives via franchising, hvorfor forhandlerne reelt ingen forhandlingsstyrke har i 

forhold til B&O. SIS butikkernes forhandlingsposition er ikke anderledes, da en stor del af deres 

omsætning må formodes at stamme fra salg af B&O’s produkter, ligesom de underskriver en aftale, 

hvor de skal leve op til B&O’s krav og specifikationer. B&O har dermed fuldstændig kontrol over 

”sine” kunder i detailledet. 

Inden for car-audio forretningsområdet, hvor B&O er gået i strategisk samarbejde med udbydere af 

eksklusive bilmærker, vurderes forhandlingspositionen at være nogenlunde neutral. Begge parter er 

i samarbejdet for at tilføje slutproduktet eksklusivitet i kraft af deres fælles Brands eksklusivitet.  

 

Slutbrugerne 

Slutbrugerne har umiddelbart ingen forhandlingsstyrke. De slutbrugere, der er økonomisk godt 

stillede, køber produkterne for livsstil-branded og designet, mens prisen ikke er en parameter.  De 

mere ”almindelige” mennesker der køber B&O’s produkter, har godt nok prisen som parameter men 

udgør hver for sig kun en forsvindende lille del af B&O’s omsætning. Samlet udgør de selvfølgelig 

efterspørgselskurven, og B&O skal søge at optimere sin indtjening ved at finde den rigtige pris, 

men den enkelte kunde har ingen forhandlingsstyrke. 

 

Leverandørernes forhandlingskraft 

Ligesom i afsnittet om kundernes forhandlingskraft vil en svag forhandlingskraft hos 

leverandørerne have en positiv indflydelse på B&O’s indtjening, da pris, leverigs- og 

betalingsbetingelser i så fald kan dikteres af B&O. 

B&O har via deres arbejde med Corporate Social Responsibility
40

 udarbejdet nogle retningslinjer, 

som alle leverandører skal skrive under på som en del af samarbejdsaftalen. Her forpligter 

leverandøren sig til at opføre sig miljømæssigt og socialt forsvarligt
41

.  

 

                                                 
40

 Herefter CSR. 
41

 B&O Årsrapport 2007/08 side 42, 1. spalte, 2. afsnit. 
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Strategiske samarbejder 

B&O har på en række områder leverandører der leverer viden og kompetence til koncernen inden 

for fladskærme, højtalere, dvd, digital video-broadcasting og softwareudvikling til diverse 

produkter
42

.  

Det fremgår ikke af de tilgængelige kilder, i hvor stor udstrækning B&O er afhængig af disse 

leverandører eller hvem de er. Så det er ikke til at sige, om det er leverandørerne eller B&O, der har 

den bedste forhandlingssituation. Det er dog klart at, til en vis grad er disse leverandører i et 

gensidigt afhængighedsforhold til B&O, hvorfor det vurderes, at ingen af parterne har fuldstændig 

forhandlingsmagt. 

 

Råvarer og hjælpematerialer 

B&O varetager selv en stor del af produktionen, til hvilken de kun skal bruge råvarer og 

standardhjælpematerialer udefra. Disse leverandører har en svag forhandlingsposition på grund af 

de standardiserede varer. Ofte er prisen så presset, at leverandørerne reelt er pristagere. Det stiller 

køberne, heriblandt B&O i den gunstigst tænkelige situation, fordi markedet er tæt på fuldkommen 

konkurrence. Da B&O overfor alle leverandører har faste samarbejdskontrakter, har B&O gennem 

de omkostninger, der er lagt i disse samarbejder, styrket leverandørernes forhandlingsposition. Det 

samme gælder den anden vej. De omkostninger leverandørerne har lagt i disse 

samarbejdskontrakter har styrket B&O’s forhandlingsposition. 

 

Substitutter 

I denne del af analysen vurderes det, hvor følsom branchen er med hensyn til udvikling af nye 

produkter, der gør de eksisterende produkter teknologisk forældede. Ligeledes vurderes den 

genetiske substition, dvs. den situation at forbrugerne vælger at anvende deres penge på helt andre 

produkter. 

 

Produkter 

Som nævnt i omverdensanalysen går den teknologiske udvikling indenfor elektronikområdet utrolig 

stærkt. I dag kan stort set enhver ny pc’er anvendes som mediecenter, og udviklingen kan meget vel 

på kort sigt ”ende” med at der ikke er nogen selvstændig DVD eller stereoanlæg, men at det hele 

styres via en pc/mediecenter. Det ligger selvfølgelig nogle år ude i fremtiden, men det er en stor 

                                                 
42

 B&O Årsrapport 2007/08 side 39, 1. spalte, 2. afsnit. 
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trussel mod de etablerede producenter af tidligere VHS nu DVD afspillere og stereoanlæg. I B&O’s 

Digitale medier & home-integration forretningsområder findes allerede produkter, der søger at 

samle alle medierne under et. Så selvom nogle af B&O forretningsområder er i direkte risiko for at 

uddø, så står selskabet klar til at sætte ind på de nyere opståede forretningsområder. 

Til den type af produkter som B&O udbyder; underholdningsprodukter, findes et utal af substitutter, 

men det må formodes, at også i fremtiden vil der være fjernsyn i alle hjem, ligesom der vil være 

produkter, der gør det muligt at afspille film og lyd. Der vil med al sandsynlighed fortsat være 

telefoner, dog formodentlig kun mobile og måske udelukkende i tilknytning til Internettet. Alle 

disse produkter findes i stort udvalg til en meget lavere pris blandt utallige udbydere, men ikke i 

samme eksklusive udgaver som B&O’s produkter. B&O’s produkter adskiller sig fra alle disse via 

sit Brand: ”eksklusive luksusgoder med høj funktionalitet og smart design”. Kendetegnet, over en 

bred karm, ved alle disse ”discount” produkter er, at de kan tilbyde høj teknologisk funktionalitet og 

smart design, men alle disse produkter mangler livsstils brandingen ”eksklusive luksusgoder”. De 

kunder der køber disse billige produkter er ikke B&O’s potentielle kunder, de her kunder har lav 

pris som en vigtig parameter, i modsætning til kunderne i B&O’s niche. 

B&O har dermed ingen direkte konkurrenter, og deres produkter kan derfor ikke umiddelbart 

substitueres. Denne monopolsituation antyder ligeledes, at der er stort indtjeningspotentiale i 

branchen.  

 

Genetisk substition 

Der hvor B&O har konkurrenter på deres sidste parametre: ”de eksklusive luksusgoder” er udenfor 

deres branche. Det er nemlig der hvor kunden står og vælger mellem forskellige branchers 

eksklusive topmodeller. Der er her heller ikke tale om direkte konkurrence men kun om den 

indirekte konkurrence, der foregår brancher imellem. 

 

Konkurrenceintensitet 

I denne del af analysen vurderes det, hvor hård konkurrencen er i B&O’s branche. Sædvanligvis vil 

den konkurrencemæssige intensitet være størst i de brancher, hvor adgangsbarriererne er lave, og 

hvor der er trusler fra substitutter og jo større konkurrenceintensitet, desto dårligere er 

indtjeningspotentialet. 
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Markedsformen 

I afsnittet om substituter fremgik, det at der ikke var nogen direkte konkurrenter til B&O’s 

produkter. Det betyder, at B&O har monopol inden for sin niche og derved stort 

indtjeningspotentiale. 

 

Produktdifferentiering 

B&O’s mangeårige fokus på produktdifferentiering betyder, at der ikke findes andre mærker 

indenfor Audio/video, som i kundernes bevidsthed kan hamle op med B&O. Denne differentiering 

af brandet som: ”Eksklusive idé-baserede kvalitetsprodukter indenfor lyd & billede”, jf. afstnittet 

om adgangsbarrierer, besværliggør i høj grad potentielle konkurrenters adgang til markedet, og 

fordre derfor et stort indtjeningspotentiale.  

 

Vækst 

B&O’s markeder findes blandt den velhavende del af befolkningen i alle verdens lande. Branchens 

vækst er derfor begrænset til at omfatte de markeder, hvor B&O endnu ikke er etablerede, samt den 

vækst der findes indenfor antallet af velhavende mennesker. I Danmark er den gennemsnitlige 

indkomst fra 2004-2006 steget med 8,7 % mens forbrugerprisindekset er steget med 3,7 %
43

, altså 

en real stigning i velstand, hvilket også øger antallet af velhavende mennesker. 

Det skønnes at væksten, på B&O’s markeder generelt er mindre end inden for andre brancher på 

grund af det begrænsede segment, hvilket betyder begrænset konkurrence, da nye konkurrenter 

hellere vil gå ind på et marked i vækst, hvor de ikke skal konkurrere intensivt om markedsandelene. 

I fremtiden må det dog også forventes, at stadig flere lande vil opnå en levefod, der åbner for et 

marked for B&O’s produkter.  

Et andet aspekt af vækstsiden er den rivende teknologiske udvikling som elektronik brancherne 

løbende gennemgår. Her vil det være muligt at helt nye brancher opstår som led i udviklingen. Dette 

betyder også, at der er hård konkurrence elektronikproducenterne imellem, om at komme først med 

nye teknologiske tiltag. Denne hårde konkurrence reducerer indtjeningspotentialet. Den potentielle 

vækst der er i disse nye markeder skønnes mere end opvejet af omkostningerne forbundet med det 

teknologiske kapløb.  

 

                                                 
43

Ifølge Danmarks Statistik. Årstallene begrænses af at gennemsnitsindkomsten kun er oplyst for årene 2004, 2005 og 

2006. 
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Delkonklusion Porters five forces  

B&O’s nicher er stærkt beskyttet af tårnhøje adgangsbarrierer, der sammensætter sig af, høje 

kapitalkrav på grund af teknologisk fornyelse og produktionsapparat, stordriftsfordele og B&O 

differentiering som ”eksklusive idé-baserede kvalitetsprodukter indenfor lyd & billede”.  

Der findes ikke nogle direkte substitutter til B&O’s produkter på grund af det eksklusive 

livsstilsbrand og dermed har B&O heller ikke nogen direkte konkurrenter. Det giver B&O en 

monopolstatus, der traditionelt giver rigtig gode indtjeningsmuligheder.  

 

Muligheden for vækst indenfor nichen er derimod knap så gode, da kundegrundlaget kun er den 

velhavende del af verdens befolkning. Denne del er dog stødt voksende.  

Konkurrenceintensiteten er på trods af at B&O ikke har nogen direkte konkurrenter hård, når det 

kommer til teknologisk udvikling.  Ny teknologi kan afføde nye brancher og derigennem vækst. Det 

store ressourcebrug på udvikling og anvendelse af ny teknologi vurderes dog at overstige den 

potentielle merindtjening fra nye brancher. Alle elektronikproducenter er nødt til at ”følge med” for 

fortsat at være i markedet. Dermed vil nye brancher i høj grad erstatte gamle. Det betyder, at 

produkternes livsforløb forkortes, hvilket begrænser indtjeningspotentialet i brancherne. 

 

Samlet set vurderer jeg B&O’s branchers vækstpotentiale som lavt, men med gode 

indtjeningsmuligheder på grund af den monopolistiske konkurrencesituation. 

 

3.2.3 Produkter og markeder 

I dette afsnit analyseres B&O’s forretningsområder og deres produkter ved PLC kurven, samt de 

markeder som B&O sælger sine produkter på.  

Formålet med afsnittet er at få en forståelse for B&O’s forretningsområder, deres levetid og 

udvikling samt de markeder, hvor B&O’s produkter handles og deres udvikling, da disse produkter 

og markeder sammen skal give B&O sin fremtidige indtjening. 

 

Produkter 

På det teoretiske plan gennemløber alle produkter 4 faser; introduktion, vækst, modning og 

afvikling
44

, jf. figurerne i dette afsnit.  

                                                 
44

 Kilde: Jens O. Elling og Ole Sørensen., Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang (2003), side 52. 
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I praksis er det svært at lave denne kurve for et produkt, ligesom det kan være svært at afgrænse ”et 

produkt”. Hvor meget må man ændre på et produkt, før det er et nyt produkt? Det principielle svar 

er intet!, men det giver ikke meget mening at snakke om et nyt produkt, hvis det f.eks. drejer sig om 

to identiske tv’er, hvor det ”nye” blot har fået ny software til f.eks. indstilling af kanaler. Den slags 

ændringer af produktet betragtes her ikke som et nyt produkt. 

En anden type udviklingsprodukter er serieprodukterne. Her genbruger det ”nye” produkt meget af 

det gamle produkt, design, teknologi, kendskab i markedet. Derved bliver introduktionsfasen 

væsentlig billigere, end hvis produktet skulle starte helt fra bunden. Denne type produkter betragtes 

her som nye produkter.  

 

Følgende tabel 1 skitserer B&O’s produktlanceringer i de seneste 5 år, samt tiltænkte lanceringer 

for det nye regnskabsår 2008/09, nuværende antal produkter, aktuelle produkters nuværende 

gennemsnitsalder, samt produkternes estimerede gennemsnitlige levetid
45

.  

 

Tabel 1: Produkter og produktlanceringer pr. forretningsområde: 

Introduceret 

Forretnings-

områder 

3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9E Nuværende 

antal 

produkter. 

Gns. alder aktuelle 

produkter/ 

Estimeret gns. 

levetid. 

Audio 0 0 2 1 2 1 9 4,8 år / 9,6 år. 

Video 3 5 1 6 3 2 12 2,25 år / 4,5 år. 

Højtalere 2 1 3 2 1 0 16 7,8 år / 15,6 år. 

Telefoner 2 0 1 1 1 2 10 4,8 år / 9,6 år. 

Digitale 

Medier 
0 0 2 1 0 0 4 Udeladt

46
 

Home 

Integration 
1 1 1 0 1 0 4 5,25 år / 10,5 år. 

Car Audio 0 0 2 0 0 1 2 Udeladt
47

 

I alt 8 7 12 11 8 6 57
48

 5,2 år / 10,4 år. 

Kilde: Egen tilvirkning   

 

I bilag I - VII, der ligger til grund for tabel 1 er samtlige aktuelle produkter beskrevet og 

gennemgået pr. forretningsområde.  

                                                 
45

 Den estimerede gennemsnitlige levetid er beregnet som nuværende gennemsnitlig levetid x 2, da produkterne på 

    veletablerede markeder, statistisk set, i gennemsnit vil være halvvejs gennem deres levetid.  
46

 Digitale Medier er udeholdt af livscyklusanalysen, da forretningsområdet er for nyt. Første produkt kom i 2005/06.  
47

 Car Audio er udeholdt af livscyklusanalysen, da forretningsområdet er for nyt. Første produkt kom i 2005/06.  
48

 Det faktiske antal produkter er 54, da 3 produkter alle er på 2 forretningsområder. 
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Audio 

Produktkategorien omfatter musikafspillere, og B&O har i dag 9 produkter på forretningsområdet. 

Ud fra tabel 1 kan det beregnes, at for at opretholde et sortiment på 9 produkter skal der lanceres ca. 

et produkt om året
49

. Der er i de 5 afsluttede år samt det igangværende i alt lanceret 6 produkter, 

altså godt et produkt pr. år i gennemsnit.  

 

Graf 2: PLC for Audio forretningsområdet 
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Kilde: Jens O. Elling og Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang 

(2003), side 52 samt Egen tilvirkning. 

 

Grafen illustrerer hvor gamle de aktuelle produkter er i forhold til den forventede PLC. Det er 

selvfølgelig ikke sådan at alle produkterne følger samme cyklus, men det giver en god ide om, at 

B&O de seneste år har lanceret forholdsmæssigt flere produkter til forretningsområdet. De 6 unge 

produkter, der pt. ikke forventes at bidrage til indtjeningen, vil om et par år være basen for 

indtjeningen. Vægten i aldersfordelingen tyder på at forretningsområdet er blevet opprioriteret, og 

det ”gamle” produkt, Beosound 9000, er formodentlige stadig en cash-cow og ikke, som figuren 

antyder, et produkt under afvikling.  

 

                                                 
49

 Eller præcist 0,94 produkter pr. år udregnet som: 9 / 9,6. 
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Video 

Produktkategorien omfatter filmoptagere og afspillere samt fladskærmsfjernsyn, LCD og Plasma. 

B&O har i dag 12 produkter på dette forretningsområde. Med en gennemsnitlig levetid på 4,5 år, 

skal der hvert år præsenteres 2-3 produkter for at holde sortimentet ved lige. Produktlanceringen 

over de 6 år omfatter 20 produkter, hvilket svarer til godt 3 nye produkter pr. år, eller 25 % mere 

end sortimentet på 12 produkter behøver for at blive vedligeholdt.  

 

Graf 3: PLC for Video forretningsområdet 
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Kilde: Jens O. Elling og Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang 

(2003), side 52 samt Egen tilvirkning. 

 

Grafen fortæller samme historie som tallene fra tabel 1. B&O har de seneste år introduceret flere 

produkter, hvilket tyder på at forretningsområdet er i vækst, men også at der skal introduceres 

mange produkter for at holde forretningsområdet ved lige, da produkternes levetid blot er 4,5 år. 

De mange nye produktlanceringer hænger formodentlig sammen med, at billedrørs tv’et helt er 

udkonkurreret, og B&O derfor har ladet forholdsmæssigt mange billedrørs tv udgå de senere år.  

 

Højtalere 

Produktkategorien omfatter højtalere og høretelefoner, og B&O har 16 produkter i 

forretningsområdet. For at holde det nuværende antal produkter på markedet, skal der introduceres 
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ca. 1 højtaler hvert år. Der er de seneste 5 år præsenteret 6 produkter, men til gengæld er der ingen 

planlagte præsentationer det kommende år. 

 

Graf 4: PCL for Højtaler forretningsområdet 
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Kilde: Jens O. Elling og Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang 

(2003), side 52 samt Egen tilvirkning. 

 

Grafen er misvisende, idet B&O’s ældste produkt der stadig er i handlen, Form 2 – høretelefoner, er 

23 år gammel, men placeret i sidste søjle ved 16 år. Figuren viser, at der er kommet relativt mange 

produkter de senere år, men også at et par gamle produkter formentlig er ved at være klar til 

afvikling. Den store samling af produkter i introduktions- og vækstfasen tyder på, at B&O har 

opprioriteret området, og de mange produkter kommer til at give vækst i de kommende år.  

 

Telefoner 

Produktkategorien omfatter telefoner, mobiltelefoner og headsæt, og B&O har 10 produkter på 

forretningsområdet. Der skal lanceres ca. 1 telefon om året for at holde antallet ved lige. I de seneste 

5 år er der præsenteret 4 telefoner og yderligere 2 lanceret i 2008/09. Dette svarer til det påkrævede 

antal lanceringer for at vedligeholde forretningsområdet.  
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Graf 5: PCL for Telefon forretningsområdet 
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Kilde: Jens O. Elling og Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang 

(2003), side 52 samt Egen tilvirkning. 

 

Grafen viser en jævn introduktion til markedet, der holdes ved lige med den påkrævede årlige 

lancering.  

 

Digitale medier 

Produktkategorien omfatter digitale produkter, der er lavet specielt til at samarbejde med PC'er, og 

B&O har 4 produkter på området. Der er tale om meget forskellige produkter på et relativt nyt 

forretningsområde, hvilket sammenholdt med det lave antal produkter på området, gør det svært at 

sige noget konkret om levetid. 3 lanceringer de sidste 5 få forekommer dog at være i underkanten, 

hvis B&O skal ordentligt ind på markedet.  

 

Home Integration 

Produktkategorien omfatter fjernbetjenere og linksystemer der forbinder medier, og B&O har 4 

produkter på forretningsområdet. Med en levetid på 11,5 år skal B&O blot lancerer 1 nyt produkt 

hvert 3 år for at fastholde produktudbuddet. 
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Graf 6: PCL for Home integration forretningsområdet 

Forretningsområdet Home Integration
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Kilde: Jens O. Elling og Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang 

(2003), side 52 samt Egen tilvirkning. 

 

Grafen viser, at der i nyere tid er kommet 3 af forretningsområdets 4 produkter til, hvilket tyder på 

at B&O har opprioriteret området. Det harmonerer godt med trenden i de private hjem med at få 

samlet de forskellige medier, og at den teknologiske udvikling de senere år har muliggjort stabile 

trådløse forbindelser og dermed ”krævet” nye produkter. 

 

Car Audio 

Produktkategorien omfatter lydsystemer til biler, og første produktlancering skete i regnskabsåret 

2005/06 og var et lydsystem til Audi. B&O producerer kun lydsystemer til biler, hvor der er indgået 

strategiske samarbejde med producenten. B&O må på dette område klassificeres som 

underleverandør, og det er for tidligt til, at man kan udtale sig om produkternes livscyklus. Man kan 

dog kikke på de to forretningsområder, hvorfra Car Audio produkterne kommer, nemlig Audio og 

Højtalere der har levetider 10 og 16 år. Det giver Car Audio produkterne en forventet levetid et sted 

derimellem. 
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PCL og udvikling 

Samlet set skal B&O lancere ca. 5 produkter om året for at fastholde sit udbud. Med 5 planlagte 

produktpræsentationer i 2008/09, samt det ikke annoncerede Earset 3, har B&O lanceret nok 

produkter til at fastholde sit udbud. Ser man på forretningsområdernes produktlivscykluskurver ser 

det, på grund af alderskoncentrationen, ud som om der forventes vækst inden for flere af 

forretningsområderne. Det er dog ikke nødvendigvis korrekt. Bag koncentrationen af nye produkter 

på Video-området ligger den teknologiske udvikling, der har afskaffet billedrørs-tv’et. Home 

Integration ser derimod til at være et område i vækst ligesom Car-Audio der er et helt nyt 

forretningsområde.  

 

Markeder 

B&O’s produkter sælges i dag over det meste af verden, 88 % af omsætningen stammer fra eksport. 

 



39 

 

Graf 7: Omsætning pr. marked 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af B&O årsrapport 2007/08 

 

Grafen viser, hvilke markeder der er de største. Det bemærkes, at det er de vesteuropæiske lande og 

USA, der står for næsten alt B&O’s omsætning. 
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Figur 8: Omsætning pr. indbygger  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapport 2007/08 og Eurostat. 

 

Figuren viser med al tydelighed, at B&O omsætter mere desto tættere på hjemlandet markederne er. 

En knap så overraskende konstatering er det, at det er i vesten, Rusland og Japan at næsten al 

omsætningen genereres. Eneste undtagelse er Singapore, der er så lille, at den ikke kan ses på 

kortet. Her blev der i 2007/08 omsat for 17,62 kr. pr. indbygger i 2007/08.  

 

I Bilag VIII er BNP pr. indbygger for markederne vist. Grafen viser umiddelbart, at BNP på 

markederne ikke har nogen umiddelbar sammenhæng til omsætningen. Årsagen til det forskellige 

forbrug pr. indbygger skal derfor søges i kulturelle forskelle, eller B&O’s indsats på markederne. 

 

De vigtigste markeder for B&O er Tyskland, Danmark, Storbritannien, Schweiz og Holland. Graf 8 

viser udviklingen i omsætning de seneste 5 år på disse markeder, og graf 9 viser udviklingen i 

omsætningen på de følgende 5 vigtigste markeder. 
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Graf 8: Omsætning 5 største markeder: 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Eurostat 

 

Graf 9: omsætning 6-10 største markeder: 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Eurostat 

 

Graferne viser at omsætningen på de 5 største markeder svinger lidt, men samlet set holder 

nogenlunde niveau. Danmark og Storbritannien falder begge drastisk i perioden med 22 % 
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henholdsvis 25 %. Dette opvejes til dels af det tyske marked, der stiger hele 56 % i perioden. 

omsætningen på de følgende 5 markeder syntes at have en svag opadgående tendens, bortset fra 

USA der falder med ca. 20 % i perioden. Især de 2 sidste år har været dårlige i USA. 

 

Markedsandele 

Til vurdering af hvordan B&O’s markedsandele på deres vigtigste markeder har udviklet sig de 

seneste 5 år, er der foretaget en analyse af B&O’s omsætning i Danmark i forhold til det samlede 

salg i Danmark af radioer, tv og højtalere.  

 

Danmark er B&O’s hjemland, og det marked hvor B&O har den største omsætning pr. indbygger.  

Når Danmark alligevel bruges som repræsentativt marked skyldes det tilgængeligheden af statistik 

på markederne, samt den antagelse, at det mersalg, der er i Danmark, udgør en forholdsmæssig fast 

andel af B&O’s danske omsætning. 

 

Danmarks statistik opgør omsætningen kvartalsvis, og der foreligger kun oplysninger frem til og 

med 2. kvartal 2007. Da B&O har regnskabsår 31. maj sammenlignes derfor en måned forskudt, og 

det seneste år 2007/08 indgår ikke i analysen.  

 

Graf 10: B&O’s andel af det danske markeds salg af radioer, tv og højtalere mv. 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af tal for Danmarks statistik og B&O’s årsrapporter. 
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Det ses at branchens samlede udvikling svinger omkring 0 vækst, og B&O’s andel af den samlede 

omsætning ligger stabilt omkring 2 %. Ud fra omsætningsudviklingen i Danmark i 2007/08, der 

faldt 22 % ville mindst en af de to kurver lave et markant fald, såfremt tallene for 2007/08 var 

tilgængelige.  

 

Under den forsimplede forudsætning at de etablerede vestlige markeder ligner det danske marked, 

ses det dermed, at der under gunstige konjunkturer, ikke er vækst i B&O’s primære markeder, og at 

B&O’s markedsandele ligger stabilt.  

 

3.2.4 Delkonklusion omverdensanalyse 

De samfundsmæssige faktorer der har størst betydning for B&O’s fremtidige vækst og 

indtjeningsmuligheder, er den hurtige teknologiske udvikling og livsstilsændringer i befolkningen.  

Den teknologiske udvikling er skyld i, at B&O’s produkter kun har en gennemsnitlig levetid på ca. 

10,5 år og på nogle forretningsområder ned til under 5 år. Dermed stiller den teknologiske udvikling 

krav til B&O om kontinuerligt at bruge mange ressourcer på produktudvikling og blot for at holde 

det samlede sortiment ajour, skal B&O hvert år lancerer 5 nye produkter, hvilket er et mindre end 

der forventes lanceret for 2008/09. B&O’s livsstilsbrand kræver, at ændringer i befolkningen straks 

skal afføde ændringer i B&O, hvad enten det er holdninger til miljø, design eller 

menneskerettigheder, så skal ikke bare produkterne tilpasses, men også B&O’s produktion.  

B&O’s produkter er konjunkturfølsomme, og dårlige konjunkturer vil reducerer B&O’s indtjening, 

mens gode perioder vil øge B&O’s indtjening.  

B&O’s nicher af stærkt beskyttede af tårnhøje adgangsbarriere, og der findes ingen direkte 

konkurrenter på markedet: ”Eksklusive idé-baserede kvalitetsprodukter indenfor lyd & billede”, 

hvilket giver B&O monopolstatus. Disse to faktorer tilsammen giver B&O rigtig gode 

indtjeningsmuligheder.  

Muligheden for vækst er derimod minimal, da de primære markeder er stagnerende, hvorfor B&O 

via produkt- og markedsudvikling forsøger at opnå vækst. B&O er dog hæmmet af at 

kundegrundlaget kun er den velhavende del af verdens befolkning, der dog er i vækst.  
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3.3. Intern Virksomhedsanalyse 

I dette afsnit analyseres B&O’s stærke og svage sider med udgangspunkt i Porters Værdikæde 

model, der tager sit udgangspunkt i B&O’s ressourcer og kompetencer.  

 

I modellen analysers de primære aktiviteter der knytter sig til produkterne samt støtteaktiviteterne, 

der er grundlaget for de primære aktiviteter.  

Ideen i modellen er at kortlægge de aktiviteter der skaber værdi i de enkelte led i 

fremstillingsprocessen, herunder at identificere de interne kernekompetencer, da det er på baggrund 

af disse, B&O kan skabe konkurrencemæssige fordele.  

 

En kernekompetence defineres her som en unik kompetence der tilføjer værdi til produktet. 

Kompetencerne kan ligge i de enkelte aktiviteter, men også i evnen til at sammenkoble forskellige 

aktiviteter. 

 

Materialet der er tilgængeligt til analyse på dette område er selvsagt meget begrænset, da B&O ikke 

ønsker at udlevere hele sin strategi til konkurrenterne. De konkrete aktiviteter er derfor kun 

behandlet meget overfladisk, men dog giver analysen stadig en klar indikation af, hvor i 

værdikæden de værdiskabende aktiviteter sker. Analysen er foretaget på baggrund af oplysninger 

fra B&O’s årsrapporter, primært 2007/08. Disse oplysninger kan ikke kontrolleres til eksterne 

kilder, og må formodes at være en anelse farvede til fordel for B&O. 

 

Figur 9 viser strukturen i Porters Værdikæde, udfyldt med de identificerede værdiskabende 

aktiviteter B&O udfører og som efterfølgende gennemgås. 
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Figur 9 Porters Værdikæde: 

Kilde: Porter, Competitive Advantage 1985 samt Egen tilvirkning. 

 

3.3.1 Støtteaktiviteter 

3.3.1.1 Virksomhedens struktur 

De støtteaktiviteter der ligger i virksomhedens struktur består af aktiviteter, der støtter hele 

virksomheden såvel primæraktiviteter som støtteaktiviteter.  

Herunder ligger B&O’s ledelse, planlægning, finansiering, økonomistyring, kvalitetsstyring mv.  
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Fysiske rammer 

B&O’s hovedsæde ligger i Struer sammen med administrationen, udviklingsafdelingen og 

produktionsfabrikker. I tjekkiske Koprivnice ligger en fabrik som beskæftiger ca. 260 

medarbejdere, her produceres audioprodukter og telefoner samt formontage-opgaver, ligesom 

reservedelsdistributionen er flyttet til Koprivnice. 

 

Ledelse 

I topledelsen har der vært uro i det seneste regnskabsår, og bestyrelsen afskedigede den 

administrerende direktør 10. januar 2008 begrundet i den økonomiske- og produktmæssige 

udvikling
50

.  

 

Efter en periode uden administrativ direktør blev en ny direktør ansat den 1. august 2008
51

.   

 

Fra B&O’s årsrapporter 2002/03 til 2007/08 fremgår forventningerne til næste års resultat før skat, 

der i 4 af de 5 seneste år har ramt eller været lidt bedre end forventet. Eneste undtagelse er 2007/08, 

hvor ledelsen forventede et resultat før skat på niveau 540-570 mio. kr., men kun opnåede 154 mio. 

kr. I årsrapporten 2007/08 gøres meget for at forklare, at dette års dårlige resultat er forårsaget af 

den pludselig opståede verdensomspændende krise, altså forhold der ligger uden for B&O’s 

påvirkning. 

Vurderet alene på grundlag af udmeldingerne i årsrapporterne har B&O’s ledelse været dygtige til 

at forudsige resultaterne, og informationerne angående resultaterne fra ledelsen ville på den 

baggrund alene blive vurderet som troværdige. Men i løbet af foråret 2008 har B&O’s ledelse 3 

gange været ude og nedjustere
52

. Dette er et faresignal for omverdenen. Det signalerer at ledelsen 

ikke har kontrol over situationen, hvorfor det stiller spørgsmål ved troværdigheden af disse 

informationer.   

 

Den usikkerhed som ledelsen dermed skaber omkring virksomheden har negativ effekt på 

aktiekursen, da usikkerhed teoretisk giver sig udslag i krav om højere forrentning af investeringen, 

og dermed bliver kursen dårligere.
53

 

                                                 
50

 B&O Årsrapport 2007/08 side 5, 2. spalte, 3. afsnit, samt www.borsen.dk 
51

 B&O Årsrapport 2007/08 side 32. 
52

 http://Borsen.dk/invester/nyhed/135514/ 
53

 Se afsnittet om WACC i kapitel 6. 
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Soliditet 

Virksomheden har en høj soliditetsgrad og en målsætning om, at den skal ligge på ca. 50 %, hvilket 

giver en sund platform at drive forretning fra. Dette er en klar styrke, da det giver ledelsen 

handlefrihed i forhold til pludseligt opståede markedsmæssige muligheder, herunder rekvisitioner, 

men det er ikke en kernekompetence. 

 

3.3.1.2 Menneskelige ressourcer 

De støtteaktiviteter der ligger i menneskelige ressourcer, er aktiviteter i tilknytning til personalet. 

 

Uddannelse 

B&O uddanner kontinuerligt personalet via deres salgsakademi, en e-læringsportal, som gennem 

webkurser holder sælgere og teknikere opdaterede med hensyn til produkt viden og salg, således at 

kunderne altid oplever kompetent betjening. 

Herudover indgår B&O i målrettede uddannelsesforløb på ingeniørstudiet, ph.d. studerende og faste 

lektorstillinger sponsoreres, alt sammen inden for relevante studieretninger. Dermed sikre B&O sig 

uddannelse og tiltrækning af fremtidens medarbejdere.  

 

3.3.1.3 Teknologiudvikling 

Støtteaktiviteter i teknologiudvikling består af aktiviteter der forbedrer produkterne eller 

fremstillingsprocessen. 

 

Inden for teknologi / produktudvikling ligger flere væsentlige kernekompetencer.  

Den formodentlig væsentligste er evnen til at skabe nye produkter, der indeholder den nyeste 

teknologi, og som designmæssigt er unikke på det tidspunktet de lanceres.  

 

Udviklingen går hurtigt på B&O’s forretningsområder, og konkurrenterne til de billigere segmenter 

er hurtigt fremme med lignende produkter. For at øge perioden hvor B&O’s produkter har unikke 

kvaliteter, tages der patenter på teknologier, og der føres retssager, når B&O mener, at en 

konkurrent har lagt sit produkt for tæt op af B&O’s produkt.  

Disse tiltag er beskyttende og dermed med til at øge robustheden af kernekompetencen, der ligger i 

selve produktudviklingen.  
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B&O’s målsætning er at lancere mellem tre og fem nye produkter hvert år
54

. For at opfylde dette 

mål er produktudviklingen sat i fast struktur. Ca. 500 ingeniører og teknikere er beskæftiget med at 

udvikle nye produkter. 

 

Idefabrikken 

IdeFabrikken er stedet, hvor nye koncepter undfanges. Her sidder godt 40 medarbejdere med 

kompetencer inden for koncept og strategiudvikling, betjening og fremstilling af prototyper.  

Konceptudviklerne arbejder tæt sammen med eksterne designere, ingeniører og teknikere i 

udviklingsafdelingen. Typisk inspireres designerne af medarbejdere, der kommer med teknologi- og 

markedsinput, hvorefter designerne vender tilbage med et bud på et design. Produktet kastes på den 

måde frem og tilbage, indtil det er modnet og klar til at blive godkendt på konceptniveau. 

 

Udviklingsafdelinger 

Når produktet er modnet og godkendt på konceptniveau overtager udviklingsafdelingen. Opgaven 

er herfra at konstruere og realisere konceptet.  

 

Den her skitserede udviklingsmodel er en proceskompetence. Det der formodes at være unikt og 

dermed gøre processen til en kernekompetence, er designernes medvirken til at skabe B&O 

designet.  

 

B&O’s udviklingsafdelinger har en ISO 9001 certificering, hvilket betyder at de opfylder 

international kvalitetsstandard.  

 

                                                 
54

 B&O Årsrapport 2007/08 side 12, 2. spalte, 2. afsnit, 1. punktum. 
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Akustiske kompetencer 

Lyd er ifølge B&O en kernekompetence
55

 der er en kombination af flere videnområder: 

Basalakustik, elektroakustik, signalbehandling, og effektive forstærkere og psykoakustik. B&O 

råder, efter eget udsagn, over enestående målefaciliteter i kraft af stort målerum til akustiske 

frifeltsmålinger, lyttestuer og specielle faciliteter til udvikling af lyd i biler. Der arbejdes med trænet 

lyttepanel, som kritisk forholder sig til lydkvalitet i alle produkter.  

Udvikling på lydfeltet foregår ved samarbejde med universiteter rundt om i verden. Det nærmere 

arbejde er ikke beskrevet, men det har resulteret i en række videnskabelige artikler og et patent. 

I regnskabsåret 2007-08 er der taget patent på det akustiske linsesystem, som er en del af indmaden 

i BeoLab 5 højtaleren, der er anerkendt som en af verdens bedste højtalere.  

Det brand-uafhængige datterselskabet ICEpower A/S udvikler, producerer og sælger kompakte 

digitale forstærkerenheder og står bag den patenterede ICEpower-teknologi, der gør det muligt for 

små digitale forstærkere at give en ekstrem høj ydelse med meget lav varmeudvikling. Denne 

teknologi ligger til grund for hele B&O’s serie af kompakte højtalere.  

På denne baggrund konkluderes det, at lyd og udvikling af lyd er en kernekompetence i B&O. 

 

Billedkompetencer 

B&O’s kompetencer indenfor billeder sammensætter sig af: ”kompetencer indenfor basal viden om 

menneskets opfattelse af billedkvalitet, video-signalbehandling, anvendelse af tv-skærme og 

optimering af det optiske system fra skærmen til øjet”
56

. 

Til at forbedre B&O’s produkter, har B&O opbygget et kikkerum, hvor et kikkepanel løbende 

bedømmer billedkvaliteten under forskellige lysforhold
57

.  

På billedsiden har B&O taget patenter på en række teknologier, der samlet går under betegnelsen 

VisionClear. Der findes i dag mange forskellige billedformater, der får billeder på billige 

fladskærms tv til at stå knivskarpt, så det kan ikke entydigt konkluderes, at B&O har 

kernekompetence på området. 

 

                                                 
55

 B&O Årsrapport 2007/08 side 35, 2. spalte, 3. afsnit, 1. punktum. 
56

 Citat B&O Årsrapport 2007/08 side 37, 1. spalte, 2. afsnit, 1. punktum. 
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Betjeningskompetencer 

Betjeningskompetencer sammensætter sig af kompetencer indenfor adfærdspsykologi, taktilitet, 

mekanik, grafik og software. Her har B&O indrettet et rum til test, hvor psykologer og brugere 

afprøver betjeningen. Resultaterne bliver opsamlet og analyseret for at forbedre betjeningen. 

I dag, hvor ”alt” kan programmeres til ”hvad som helst” af ”hvem som helst”, er der ikke tale om, at 

B&O har en kernekompetence på dette område.  

 

Mekaniske kompetencer 

B&O har efter eget udsagn store mekaniske konstruktions-kompetencer, der ligger i 

udviklingsafdelingen og avancerede materiale-processer, der ligger i produktionen. I 

udviklingsafdelingen er der opbygget særlige kompetencer til at frembringe robuste konstruktioner 

og indarbejde bevægelser af høj kvalitet i produkterne. B&O har stor viden indenfor indfarvning, 

bearbejdning og overfladebehandling af aluminium, der dermed er en værdiskabende kompetence. 

Hvilke aktiviteter der er tale om fremgår ikke. Indenfor mekaniske kompetencer formodes B&O 

ikke at have kernekompetencer, da der findes mange lignende produkter på markederne. 

 

3.3.1.4 Indkøb 

Støtteaktiviteter i indkøb er de aktiviteter, der har med selve købshandlingerne at gøre. 

 

B&O får produceret mange delkomponenter og enkelte færdige produkter hos underleverandører 

over hele verden. Der overvejes løbende in- og outsourcing af de forskellige produkter med 

formålet at optimere effektivitet og kvalitet.  

 

På områder, hvor B&O ikke har de fornødne kompetencer, er der indgået samarbejder med 

leverandører, der besidder netop disse kompetencer.   

 

B&O har med leverandørerne indgået CSR samarbejdsaftaler, og forsøger derigennem altid at 

indkøbe materialer af høj kvalitet og fra leverandører der producerer miljørigtigt. 
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3.3.2 Primæraktiviteter 

3.3.2.1 Indgående logistik 

Aktiviteter i dette element omfatter modtagelse, lagring og intern håndtering af råvarer og 

materialer. 

 

Det fremgår ikke hvilke aktiviteter der foregår her, men det antages at være helt elementære og 

”normale” forretningsgange, som en produktionsvirksomhed nødvendigvis må have i forbindelse 

med modtagelse, lagring og intern håndtering af råvarer materialer. 

 

3.3.2.2 Fremstillingsprocessen 

De aktiviteter der ændrer den indgående strøm af varer ligger i fremstillingsprocessen. 

 

Størstedelen af B&O’s produktion foregår på fabrikkerne i Struer. På fabrikken i Koprivnice 

produceres audioprodukter og telefoner og formontage-opgaver, ligesom de arbejdsintensive 

produktionsopgaver søges lagt her, da lønniveauet er lavere end i Struer. 

 

De fleste produkter produceres i et stort antal varianter afhængig af kundernes specifikke ønsker. 

Produktionen sættes derfor først i gang, når den enkelte ordre er modtaget. 

 

3.3.2.3 Udgående logistik 

De aktiviteter er udføres i forbindelse med afsendelse og fysisk distribution af færdigvarerne ligger i 

udgående logistik. 

 

Det fremgår ikke hvilke aktiviteter der foregår her, men det antages, at være helt elementære og 

”normale” forretningsgange, som en produktionsvirksomhed nødvendigvis må have i forbindelse 

med afsendelse og fysisk distribution af færdigvarer.  

 

3.3.2.4 Marketing og salg 

I marketing og salg ligger de aktiviteter der udføres for at få kunderne til at købe produkterne. 
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Distributionsnetværk 

Som nævnt under præsentationen af B&O sælges produkterne udelukkende via dedikerede butikker. 

B1 butikker der udelukkende forhandler B&O produkter og SIS butikker, hvor et område i butikken 

er dedikeret udelukkende til B&O’s produkter. Denne distributionsstrategi er unik i branchen, og 

giver B&O mærket eksklusivitet og sammen med B&O’s uddannelseskoncept, der ligger i 

støtteaktiviteter under menneskelige ressourcer, giver dette en ”eksklusiv” merværdi til B&O 

mærket, hvorfor det er en kernekompetence. 

Distributionsnetværket kan efterlignes med det er omkostningstungt og tidskrævende, hvorfor det 

har en høj grad af robusthed. 

 

Produkt placement 

B&O bruger mange ressourcer på at placerer deres produkter i film. I forhold til at lave traditionelle 

reklamer giver dette et eksklusivt image.  

 

Eksklusive samarbejdspartnere 

B&O’s strategiske samarbejder med eksklusive hoteller og bilfabrikanter er unik i branchen, og 

giver B&O mærket eksklusivitet.  

 

3.3.2.5 Service 

I service ligger de aktiviteter der skal bevare eller øge værdien af de produkter, der leveres. 

 

B&O har en politik om at kunne servicere alle produkter i op til 12 år efter de er udgået af 

produktion
58

. Det er en relativ lang serviceperiode, og det giver merværdi til produkterne. Det er 

dog ikke i sig selv en kernekompetence, men bidrager til at give B&O brandet værdi på 

funktionalitetssiden.  
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3.3.3 Delkonklusion værdikædeanalyse 

B&O’s ledelse har vist usikkerhedstegn ved, i løbet af foråret 2008, at nedjusterer forventningerne 

til årets resultat 3 gange. Det er et faresignal om at ledelsen ikke har kontrol over situationen, og 

den usikkerhed det giver, afstedkommer en lavere aktiekurs, da risikopræmien stiger. 

 

B&O’s kernekompetencer ligger i selve produktudviklingen. Her er de værdiskabende aktiviteter 

den kobling der, sker når B&O’s kompetencer og kernekompetencer inden for enkeltområder sættes 

sammen af designere til smukke møbler, der stadig har den høje tilstræbte kvalitet. Designernes 

medvirken i denne proceskompetence gør produkterne unikke.  

 

Indenfor akustiske kompetencer har B&O decideret kernekompetence i form af ICEpower 

teknologien, mens kompetencerne inden for de øvrige områder skønnes at have karakter af 

nødvendige kompetencer, der dog vurderes at give en merværdi, da de ellers var outsourced. 

 

I markedsføring og salg ligger også kernekompetencer, i og med de unikke eksklusive 

distributionsnetværk og samarbejdsaftaler giver B&O brandet livsstilsværdi. Her bidrager 

samspillet til B&O’s uddannelsesplatform og langstrakte serviceperiode, at kunderne oplever 

eksklusivitet hele vejen gennem købet og produkternes efterfølgende levetid. 

 

De her skitserede valuedrivers harmonerer med B&O’s strategi, der i afsnit 2.6 blev defineret som: 

”Eksklusive idé-baserede kvalitetsprodukter indenfor lyd & billede”.  

Designerne står for det idé-baserede, kvalitetsråvarer og det store ressourcetræk i udviklingen står 

for kvaliteten. Begge bidrager til det ”eksklusive”. Distributionsnetværket og de strategiske 

samarbejder øger eksklusiviteten. 

 

3.4 Delkonklusion strategisk analyse – SWOT-analyse 

I dette afsnit konkluderes der på den strategiske analyse. B&O’s identificerede muligheder og 

trusler, styrker og svagheder er samlet op i SWOT-matricen, der samlet giver et overblik over 

B&O’s stragegiske udfordringer. 
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Figur 10 SWOT-analyse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Jens O. Elling og Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang 

(2003) samt egen tilvirkníng. 

 

3.4.1 Muligheder 

Produktudviklingsstrategi 

Med produktudviklingsstrategi forstås, at der søges vækst ved at fremstille nye produkter på 

eksisterende markeder. 
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• Markedsekspansionsstrategi 

• Monopolstatus 
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• Teknologisk udvikling 
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B&O er kendt for sit elegante design og nyder stor goodwill på baggrund af dette. Det giver B&O 

mulighed for at udvide forretningsområderne, da kunderne allerede har koblet brandet B&O til 

elegant design. Det kræver dog politisk vilje i B&O, og samtidig skal B&O sørge for at de nye 

typer produkter lever op til B&O’s kendte standarder, da man ellers risikerer at ødelægge B&O’s 

omdømme. 

 

Markedsekspansionsstrategi 

Med markedsekspansionsstrategi forstås, at B&O trænger ind på nye markeder med eksisterende 

produkter / forretningsområder.  

 

B&O er i gang med at opdyrke nye markeder indenfor ”strategiske samarbejder”. Her har B&O 

indgået samarbejder med 3 bilfabrikanter og det er bestemt muligt, at der kommer flere til. 

På verdensplan er B&O afhængig af, at borgerne i de forskellige lande når op på en vis levefod før 

B&O har eksistensberettigelse, hvilket må formodes at ske hen af vejen i langsommeligt tempo. 

 

Monopolstatus 

B&O’s monopollignende status betyder, at de har gode indtjeningsmuligheder, da de kan fastsætte 

prisen.  

 

Outsourcing 

B&O skal til stadighed overveje outsourcing af alle områder i virksomheden som ikke giver 

merværdi.  

 

3.4.2 Trusler 

Teknologisk udvikling 

Det må fortrinsvist tilskrives den teknologiske udvikling, at B&O’s produkter kun har 

gennemsnitlige levetider på ca. 10,5 år og på nogle forretningsområder helt ned til ca. 5 år. Det 

betyder, at B&O hvert år skal lancerer 5 nye produkter for at holde sortimentet ved lige. 
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Der kan argumenteres for at placere Teknologisk udvikling både under muligheder og trusler. Når 

det er placeret under trusler, skyldes det dels de direkte konsekvenser, der ville følge, hvis B&O 

pludselig ikke formår at følge med udviklingen, nemlig lukning, men placeringen skyldes også de 

mange ressourcer der kontinuerligt pumpes i teknologiudviklingen for at følge med. På 

mulighedssiden er selvfølgelig den situation, hvor B&O skaber noget teknologisk unikt som giver 

mersalg.  

 

Livsstilsændringer 

Her kan der, ligesom med den teknologiske udvikling, argumenteres for at placere 

livsstilsændringer både under muligheder og trusler. Mulighederne er hvis en større demografisk 

gruppe, der i dag ikke køber B&O produkter, ændrer livsstil og f.eks. begynder at sparer mere op til 

præstigeprodukterne. Truslerne består i både den risiko, at den velstående del af befolkningen 

ændrer livsstil og måske ikke længere vil have præstigeprodukter, men også at de ændre livsstil 

med hensyn til designet m.v.. Dette sætter igen B&O’s udviklingsafdeling under pres og kræver 

store pengebindinger i netop udvikling af nye produkter, der kan tilfredsstille kundernes ændrede 

livsstil. 

 

Miljø 

Udviklingen i etik på miljøområdet betyder, at B&O skal afsætte stadig flere ressourcer til dels at 

tilfredsstille sine etiske korrekte kunder og til at overholde lovgivningen, samt betale for trækket på 

miljø ressourcerne. Det sidste gælder alle virksomheder, men B&O skal på grund af deres 

kundesegment bruge ekstra ressourcer på at være på forkant, så de ikke kan klandres noget.  

 

Konjunkturer 

I tider med lavkonjunkturer vil B&O ”miste” store dele af det kundesegment, der ”kun” er 

velhavende. Dvs. de vil have meget svært ved at opretholde salget. Sammenholdt med de ressourcer 

der er bundet i især teknologi- og produktudvikling, vil lavkonjunkturperioder tage på kapitalen. 

Ved en eventuel længerevarende verdensomspændende økonomisk krise, er der reel risiko for at 

B&O mister hele kapitalen og må ændre strategi og slanke organisationen for igen at få kunder og 

tilpasse omkostningerne til nye priser. 
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3.4.3 Styrker 

Brandet 

B&O’s brand står stærkt i folks bevidsthed: ”Eksklusive idé-baserede kvalitetsprodukter indenfor 

lyd & billede. Det store kendskab til B&O betyder, at når kunder fra B&O’s kundesegment 

overvejer at anskaffe lyd og billede produkter, så tager de B&O’s produkter med i overvejelsen, 

hvilket giver mersalg.  

 

Høj Soliditetsgrad 

B&O’s soliditetsgrad på godt 50 % giver mulighed for opkøb på de ”rigtige” tidspunkter, men 

denne styrke skal ses i sammenhæng med de store kapitalbindinger og faste ressourcetræk som 

B&O’s strategi fordrer. Uden denne høje soliditetsgrad ville B&O ikke have noget at stå i mod med 

i dårlige tider, så høj soliditetsgrad er en nødvendig styrke. 

 

Know-how 

B&O’s mangeårige udviklingsarbejde indenfor procesudvikling, audio, billede, betjening og 

mekanik gør, at de har en yderst fornuftig platform at arbejde ud fra. B&O’s væsentligste 

kernekompetence ligger i proceskompetencen produktudvikling, hvor kompetencer og 

kernekompetencer fra underliggende områder sættes sammen af designere og der skabes unikke 

produkter. 

 

Distributionsnet 

B&O’s distributionsnet er en anden kernekompetence og en unik styrker der giver hele brandet 

eksklusivitet, hvilket er et af benene i B&O’s strategi. 

 

3.4.4 Svagheder 

Ledelse 

På nuværende tidspunkt er ledelsen en svaghed for B&O. I perioden 10. januar 2008 – 1. august 

2008 har B&O stået uden en administrerende direktør og i samme periode, har den vikarierende 

ledelse udvist stor usikkerhed ved at nedjusterer 2 gange, mens den fyrede administrerende direktør 

kom med den 1. nedjustering af forventningerne til årets resultat. Det signal ledelsen sender er, at 

B&O ikke har kontrol over situationen, og det giver udslag i dårligere aktiekurs. 
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Store kapitalbindinger – høje kapacitetsomkostninger. 

B&O er på grund af sin strategi bundet op på høje faste omkostninger indenfor produktudvikling og 

har som andre typiske produktionsvirksomheder høje kapitalbindinger i fabrikker. Det betyder, at 

langt størsteparten af et års omkostninger er fastlagt før året starter, og de tager tid at få omlagt.  

 

Smalt sortiment 

Da B&O har valgt en strategi, hvor de kun har den velhavende del af verdens befolkning som 

potentielle kunder, er sortimentet tilpasset denne relativt lille gruppe. I gode tider vil det kunne ses 

som en styrke, da man kun bruger kræfter på markeder, hvor man har monopolstatus og dermed 

tjener flest penge, men i dårlige tider er der så intet at stå imod med. Da konjunkturerne vendte sig 

til lavkonjunktur i slutningen af 2007 styrtdykkede B&O’s salg, her ville et dybere sortiment, der 

tager sigte på en bredere kundekreds have gjort omsætningen mere modstandsdygtig. 

 

B&O’s strategiske dilemma 

B&O’s strategi: ”eksklusiv idé-baserede kvalitetsprodukter indenfor lyd & billede” har givet dem 

monopolstatus indenfor et begrænset segment. Det betyder, at under højkonjunkturer tjener B&O 

mange penge, men under lavkonjunkturer mister de penge, og under langvarige lavkonjunkturer 

risikerer de at miste alt. Hvis B&O vil eliminere denne risiko, kan de vælge at omlægge 

produktionen, så den tager sigte på et større kundesegment, men det vil gå ud over den 

eksklusivitet, som de lever af at sælge til deres nuværende kunder. Derudover vil B&O bevæge sig 

ind på markeder, der er præget af hård konkurrence. 

 

Budgetforudsætninger fra den strategiske analyse 

I forbindelse med den efterfølgende budgettering og værdiansættelse er det forudsat, at B&O’s 

overordnede strategi forbliver uændret. Det giver et minimalt vækstpotentiale, grundet stagnerende 

hovedmarkeder og strategien med at udvikle 3-5 nye produkter pr. år anses for i gennemsnit at være 

utilstrækkelig, da produktporteføljen i dag kræver ca. 5 nye produkter om året og i fremtiden 

forventes at kræve endnu mere. Derfor forudsættes det, at B&O ændrer denne målsætning, således 

at den i 2009/10 tal kommer til at hedde 5-6 nye produkter om året.  

Den uændrede strategi vil give B&O gode indtjeningsmuligheder i højkonjunkturperioder, samt 

negativ vækst og dårlige indtjeningsmuligheder i lavkonjunkturperioder. 
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Kapitel 4: Regnskabsanalyse 

 

4.1 Indledning til regnskabsanalyse 

I dette kapitel foretages en regnskabsanalyse af B&O. Formålet med regnskabsanalysen er at få en 

dybere forståelse for, hvilke økonomiske resultater B&O har opnået ved anvendelse af deres 

nuværende strategi, for derigennem at vurderer de fremtidige indtjeningsmuligheder i forbindelse 

med den efterfølgende budgetterings- og værdiansættelsesfase.  Regnskabsanalysen omfatter 

analyse af rentabilitet, risiko og vækst og tager udgangspunkt i B&O’s årsrapporter for årene 

2003/04 – 2007/08. Afslutningsvis er pengestrømsopgørelsen gennemgået for at vurdere kvaliteten 

af totalindkomsten. 

 

For at sikre kontinuitet mellem årene er først gennemgået årsrapporternes revisionspåtegninger, 

anvendt regnskabspraksis mv. Der er kun kommenteret på poster, hvor der er væsentlige brud på 

kontinuiteten. 

 

Alle tal er i mio. kr. 

 

4.2 B&O’s årsrapporter. 

4.2.1 Revisionspåtegninger 2003/04 – 2007/08 

I hele analyseperioden er der afgivet blanke revisionspåtegninger. Dermed forventes det, at 

årsrapporterne giver retvisende billeder af B&O’s aktiver, passiver og finansielle stilling samt af 

resultatet af aktiviteterne og pengestrømmene for analyseperioden. Deloitte har underskrevet alene i 

årene 2005/06 - 2007/08. Mens Price Waterhouse Coopers har været medunderskriver i årene 

2003/04 og 2004/05. 

 

Årsrapporterne for 2003/04 og 2004/05 er aflagt efter bestemmelserne i årsregnskabsloven, danske 

regnskabsvejledninger og de krav, som Københavns Fondsbørs stiller til børsnoterede selskaber 

angående regnskabsaflæggelse. Mens Årsrapporterne for 2005/06 – 2007/08 er aflagt i 

overensstemmelse med International Financial Reoprting Standards
59

 og yderligere danske 

oplysningskrav, som Københavns Fondsbørs stiller til børsnoterede selskaber.  
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4.2.2 Anvendt regnskabspraksis 

Fra og med 2005/06 anvender B&O IFRS. Anvendt regnskabspraksis er som følge af overgangen til 

IFRS ændret, så kontinuiteten er brudt på en række områder. Ud fra oplysninger i årsrapporten 

2005/06, er der foretaget rettelser i koncernregnskaberne for 2003/04 og 2004/05, så kontinuiteten 

er genskabt.  

 

4.2.3 Korrektioner 

De væsentligste korrektioner der er foretaget er 

 

• Forpligtelsen i forbindelse med medarbejderaktieprogrammer er flyttet fra egenkapital til 

forpligtelser. 

 

• Afgivne og modtagne kontantrabatter er i 2003/04 flyttet fra finansielle omkostninger og 

finansielle indtægter og modregnet i nettoomsætning og produktionsomkostninger. 

 

• Investeringsejendomme er for 2004/05 oplyst at udgøre mio. kr. 0,8 og for 2003/04 oplyst til 

mio. kr. 0,9. Begge år er posten fratrukket i grunde og bygninger. 

 

4.3 Rentabilitetsanalyse 

4.3.1 Indledning rentabilitetsanalyse 

I dette afsnit laves en rentabilitetsanalyse på baggrund af de reformulerede indkomstopgørelser, 

balancer og pengestrømsopgørelser.  

 

I bilag 9 er gengivet B&O’s resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 

pengestrømsopgørelse og udvalgte nøgletal før korrektioner. Disse er reformuleret i 

overensstemmelse med anvisningerne i Jens O. Elling og Ole Sørensen., Regnskabsanalyse og 

værdiansættelse – en praktisk tilgang (2003). Bilag 10 viser den reformulerede balance, bilag 11 

viser den reformulerede resultatopgørelse og egenkapitalopgørelsen, og bilag 12 viser de 

reformulerede opgørelser i summarisk form. Det bemærkes, at den reformulerede 

pengestrømsopgørelse ”automatisk” bliver afledt af de reformulerede resultatopgørelser og 

balancer. Alle nøgletal er beregnet ud fra disse reformulerede opgørelser og kan ses i bilag 13. 
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Rentabilitetsanalysen er opbygget på basis af følgende model: 

 

Figur 11 EKF-træ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Jens O. Elling og Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang 

(2003) side 100. 

 

4.3.2 Egenkapitalforrentning 

EKF-træet er inddelt i 3 niveauer. EKF der er det overordnede rentabilitetsmål, niveau 1 der er 1. 

grads dekomponering af EKF, niveau 2 der er 2. grads dekomponering af EKF og Niveau 3 der er 3. 

gradsdekomponering af EKF. Der kan laves yderligere dekomponeringer, men det er ikke fundet 

hensigtsmæssigt, da dette er en ekstern analyse baseret på informationerne i B&O’s årsrapporter , 

der ikke indeholder den fornødne information til f.eks. at opsplitte OG salg på de enkelte 

forretningsområder og/eller lande.  

EKF 

= AGnda + [FGEAR x SPREAD] 
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  Egenkapitalforrentningen (EKF) 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08   
    
  EKF 16,29 % 16,71 % 16,39 % 24,23 % 10,29 %   
                  
 

EKF ligger højt i hele perioden, og på trods af et drastisk fald i 2007/08 på ca. 60 %, ligger EKF 

stadig på 10,29 %, hvilket umiddelbart er et godt niveau. Faldet i 2007/08 forklares i årsrapporten 

med den økonomiske krise, der startede i december 2007, altså midt i regnskabsåret 2007/08.  

 

For at finde ud af, hvor B&O’s indtjening genereres, og hvilke underliggende faktorer der har haft 

indflydelse på nedgangen i EKF dekomponeres EKF. 

 

4.3.3 Dekomponeret EKF 

 

                  
  Dekomponering EKF 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08   
  

 
  

  AG nda 18,92 % 24,13 % 19,06 % 24,44 % 9,95 %   
  +   
  FGEAR -0,10 -0,28 -0,13 0,01 0,19   
  x   
  SPREAD 26,88 % 26,09 % 20,56 % -14,97 % 1,79 %   
                  
 

 

Det ses at afkastningsgraden på driftsaktiver har ligget og svinget omkring et niveau på 21 % frem 

til 2006/07, og i 2007/08 er den styrtdykket til 9,95 %. 

 

Finansiel gearing var i 2003/04 – 2005/06 negativ, hvilket betyder, at B&O havde netto finansielle 

aktiver i disse år.  Det ses ligeledes, at den finansielle gearing alle årene er meget lav, hvorfor 

effekten af B&O’s finansielle tiltag har relativ lille økonomisk betydning. 

 

Et positivt SPREAD betyder, at der tjenes penge på fremmedfinansiering. Men da der i 2003/04 – 

2005/06 ikke er netto fremmedfinansiering, betyder det, at der tabes penge på 

finansieringsaktiviteten i disse år. Økonomisk set ville B&O altså have tjent penge på at indfri sin 

fremmedfinansiering med sin likvide beholdning i disse år. Årsagen til at B&O ikke har valgt at 
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gøre dette, hænger formentlig sammen med ønsket om at kunne opkøbe virksomheder, hvis chancen 

skulle byde sig.  I 2006/07 har B&O netto fremmedfinansiering. Men her er SPREAD negativ, 

hvilket umiddelbart betyder at der tabes penge på netto fremmedfinansieringen. Dette nøgletal 

vurderes dog at være misvisende
60

. I 2007/08 er SPREAD igen positiv, samtidig med at der er netto 

finansiel gæld, hvilket vil sige at der tjenes på fremmed finansieringen om end kun en mindre del. 

 

For at komme et skridt dybere i analysen dekomponeres SPREAD. 

 

4.3.4 Dekomponeret SPREAD 

 

                  
  Dekomponering SPREAD 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08   
    
  AG nda   
  Driftsoverskud 273,3 294,7 281,7 410,9 175,7   
  Netto driftsaktiver (NDA) 1.444,4 1.221,2 1.477,7 1.681,2 1.765,8   
    
  AG nda 18,92 % 24,13 % 19,06 % 24,44 % 9,95 %   
  -   
  Gennemsnitlig lånerente ( r )   
  Nettorenteomkostninger -12,5 -9,5 -3,3 -9,3 -23,0   
  Gæld (NGr) -157,0 -485,3 -221,1 23,6 282,0   
    
  r -7,96 % -1,96 % -1,49 % 39,41 % 8,16 %   
  =   
  SPREAD 26,88 % 26,09 % 20,56 % -14,97 % 1,79 %   
                  
 

Driftsoverskuddet er i 2003/04 – 2005/06 nogenlunde konstant, forøges så med ca. 1/3 i 2006/07, 

for i 2007/08 at falde til ca. 2/3 af 2003/04-2005/06 niveau. Faldet i Driftsoverskuddet har en 

negativ effekt på AGnda. Det samme har de øgede netto driftsaktiver. Men nettodriftsaktivernes 

udvikling er mere normal med en gennemsnitlig forøgelse på ca. 4-5 % om året. 

 

Den negative gennemsnitlige lånerente i 2003/04 – 2005/06 er et udtryk for, at B&O har haft netto 

finansielle aktiver, men også haft fremmedfinansiering, hvor renteomkostningerne har oversteget de 

renteindtægter, som de finansielle aktiver har kunnet tilvejebringe. Den høje rente i nøgletallet for 

2006/07 er misvisende og skyldes, at nøgletallet er beregnet på baggrund af ultimo netto finansielle 

aktiver som netop dette år blev til et lille passiv.  Det ses at renteomkostningen i 2006/07 er mindre 
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 se forklaring i afsnittet under dekomponering SPREAD 
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end i 2003/04 og 2004/05 og også mindre end i 2007/08. B&O’s ændring i finansiering gør, at der 

sker store udsving og ændringer i SPREAD, r og FGEAR i analyseperioden. Den fremtidige 

kapitalstruktur formodes på baggrund af, at nøgletallene viser, at det er rentabelt med en større 

finansiel gearing, at gå mod en større finansiel gearing og SPREAD 2007/08 vurderes under 

nuværende kapitalstruktur at være realistisk. 

 

Samlet set skal faldet i EKF søges i B&O’s driftsaktivitet ved en yderligere dekomponering af 

AGnda. 

 

4.3.5 Dekomponeret AGnda 

Den betydeligste driver for B&O’s indtjening er AGnda. AGnda består af overskudsgraden (OG) og 

nettodriftsaktivernes omsætningshastighed (AOH).  

                  
  Dekomponering AGnda 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08   
    
  NDA omsætningshastighed (AOH)   
  Nettoomsætning 3.609,7 3.742,2 4.225,2 4.375,7 4.092,0   
  NDA 1.444,4 1.221,2 1.477,7 1.681,2 1.765,8   
    
  AOH 2,50 3,06 2,86 2,60 2,32   
    
  Overskudsgrad (OG)   
  Driftsoverskud 273,3 294,7 281,7 410,9 175,7   
  Nettoomsætning 3.609,7 3.742,2 4.225,2 4.375,7 4.092,0   
    
  OG 7,57 % 7,88 % 6,67 % 9,39 % 4,29 %   
    
  Driftsaktitetens afkastningsgrad   
  Driftsoverskud 273,3 294,7 281,7 410,9 175,7   
  NDA 1.444,4 1.221,2 1.477,7 1.681,2 1.765,8   
    
  AGnda 18,92 % 24,13 % 19,06 % 24,44 % 9,95 %   
                  
 

Udviklingen i AOH indikerer, at B&O normalt ligger omkring 2,75, men i 2007/08 falder tallet til 

2,32, svarende til ca. 15 % dårligere end gennemsnittet af de foregående 4 regnskabsår. AOH viser 

salget pr. investeret kr. i nettodriftsaktiver. En AOH på 2,75 betyder, at for hver 36 øre der er 

investeret skabes én krones salg.  
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Udviklingen i OG viser, at B&O normalt ligger omkring 7,88 %, men i 2007/08 kun opnår en OG 

på 4,29 %, svarende til ca. 45 % dårligere end gennemsnittet af 2003/04 – 2006/07.  

 

Forklaringen på de dårlige 2007/08 tal er hovedsageligt den verdensomspændende økonomiske 

krise. B&O havde et fantastisk år 2006/07, og på den baggrund var forventningerne til 2007/08 et 

fortsat øget salg. For at sikre dette disponeres der på forhånd flere omkostninger i perioden op til 

den økonomiske krise. Det betyder, at NDA forøges og de generelle omkostninger forøges. Når så 

salget svigter, så bliver OG dårligere, fordi B&O ikke på så kort tid kan nå at lave en effektiv 

omkostningstilpasning, og samtidig har B&O tabt en del af de disponerede omkostninger.  

 

OG kan yderligere opdeles i OG salg og OG andre driftsposter for at rense analysen af primær drift 

 

                  
  OG dekomponeret 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08   
    
  OG Salg   
  Driftsoverskud salg 260,4 281,6 284,0 408,3 193,1   
  Nettoomsætning 3.609,7 3.742,2 4.225,2 4.375,7 4.092,0   
    
  OG Salg 7,21 % 7,52 % 6,72 % 9,33 % 4,72 %   
    
  

 
  

  Og andre driftsposter   
  Andre driftsposter 12,9 13,1 -2,3 2,6 -17,4   
  Nettoomsætning 3.609,7 3.742,2 4.225,2 4.375,7 4.092,0   
    
  OG andre driftsposter 0,36 % 0,35 % -0,05 % 0,06 % -0,43 %   
                  
 

Tallene viser at OG salg ikke er faldet helt så meget som den samlede OG indikerede, men fortsat er 

faldet ca. 40 % i 2007/08 i forhold til et gennemsnit af de andre år. 

 

Tallene viser også, at OG andre driftsposter reelt er uden værdi. 

 

4.3.6 Dekomponeret FGEAR 

Den sidste komponent i EKF, nemlig FGEAR afspejler forholdet mellem rentebærende gæld og 

egenkapital. 
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  Dekomponering FGEAR 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08   
    
  Gæld (NGr) -157 -485,3 -221,1 23,6 282   
  Egenkapital (EK) 1601,4 1706,5 1698,8 1657,6 1483,8   
    
  FGEAR -0,10 -0,28 -0,13 0,01 0,19   
                  
 

NGr har svinget fra at være et aktiv de første 3 år i analyseperioden til at være et passiv de sidste 2 

år. Da NGr udgør en meget lille del af EK, bliver FGEAR meget lille, og betydningen af SPREAD 

som værdiskabende driver bliver derfor også mindre. SPREAD er, som tidligere omtalt, positiv i det 

sidste år, hvorfor der her er tjent penge på finansieringen. Den lave finansielle gearing betyder, at 

B&O, alt andet lige, vil have adgang til yderligere fremmed finansiering, såfremt behovet skulle 

opstå i fremtiden. 

 

4.4 Risiko 

4.4.1 Indledning risiko 

Ved analyse af B&O’s risiko vurderes variabilitetsrisikoen, dvs. risikoen for, at B&O’s indtjening 

ikke bliver som forventet. En høj risiko vil, alt andet lige betyde, at investorer har højere krav til 

afkast. Der gælder at den samlede risiko = driftsrisiko x finansiel risiko. Herunder analyseres og 

vurderes B&O’s driftsmæssig og finansiel risiko, og der er foretaget en 

nulpunktsomsætningsanalyse, der viser, hvor meget B&O kan tåle, at omsætningen kan tåle at 

falde, før indtjeningen rammer 0. 

 

4.4.2 Analyse af driftsmæssig risiko 

Den driftsmæssige risiko sammensætter sig af risiko på OG, AOH, driftsmæssig gearing (DGEAR) 

og usikkerheden omkring B&O’s investeringsmuligheder – vækstrisikoen.  

 

AOH risikoen består i, at nettoomsætningen kan falde som følge af nedgang i priser eller mængder, 

hvis kundernes efterspørgsel ændre sig. Her vurderes B&O at være meget eksponeret på grund af et 

meget konjunkturfølsomt sortiment og en kapitalintensiv produktion. 

 

OG risikoen er risikoen for ændringer i overskudsgraden for et givet salgsniveau, altså risikoen for 

at omkostningssiden ikke kan holdes på niveau. Hertil kommer B&O’s omkostningsstruktur, med 
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høj andel af faste omkostninger, grundet kapitaltung højteknologisk produktion, der betyder, at hvis 

omsætningen falder, så vil OG falde mere. 

 

DGEAR risikoen er risikoen for, at andelen af driftsgæld set i forhold til NDA vil falde, hvis 

virksomheden løber ind i problemer. Dette vil medføre mindre kredit fra leverandører og dermed 

formindske AGnda. B&O har en høj egenkapitalandel så kreditrisikoen
61

 er umiddelbart meget lille, 

og dermed er DGEAR risikoen også lille. 

 

Vækstrisikoen er risikoen for, at B&O’s egenkapital ikke vil vokse som forventet, for en given 

finansiel gearing. Vækstrisikoen er drevet af risikoen for, at salget ikke bliver som forventet, da det 

afleder væksten i nda, som sammen med den givne finansielle gearing giver egenkapitalen.  

Variabilitetsrisikoen på salget er den væsentligste risikofaktor, fordi den omfatter både vækst i nda 

og AGnda. B&O har også her meget høj risiko. 

 

Det kan umiddelbart konkluderes, at B&O’s driftsmæssige risiko er meget høj, hvilket årsrapporten 

2007/08 med al tydelighed også viser. 

 

4.4.3 Analyse af finansiel risiko 

Finansiel risiko er drevet af niveauet for den finansielle gearing og SPREAD (AGnda – r). I 

nøgletalsanalysen fremgik det, at den finansielle gearing historisk har været meget lav. Faktisk har 

der i 3 af de senest 5 år været tale om, at NGr var et aktiv, mens der de to seneste år er kommet 

mere finansiel gæld. Det forventes, at B&O fremover vil have uændret niveau af finansiel gæld. 

Niveauet vil dermed være så lavt, at det er urealistisk at forestille sig en rente, der er høj nok til, at 

der komme nævneværdig finansiel risiko i B&O. 

 

4.4.3 Analyse af nulpunktsomsætningen 

For at beregne nulpunktsomsætningen kræver det, at man kender omkoststrukturen i B&O. Denne 

fremgår ikke af årsrapporten, hvorfor produktionsomkostninger er anvendt som variable 

omkostninger i beregningen.  

 

Graf 11: Nulpunktsomsætningen: 
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 Kreditrisikoen er risikoen for at kreditor ikke får sine renter og afdrag tilbagebetalt til de aftalte tidspunkter. 
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Kilde: Egen tilvirknikng 

 

Det ses at nulpunktsomsætningen set over perioden samlet er steget med ca. 500 mio., hvilket er ca. 

det samme som sikkerhedsmargin er faldet med fra 2006/07 til 2007/08. Stigningen i 

nulpunktsomsætningen hænger sammen med øgede investeringer for at sikre stigningen i 

omsætningen. Ud fra en betragtning af at 2007/08 havde et fantastisk første halvår
62

 og et 2. halvår 

præget af den verdensomspændende økonomiske krise, indikere tallene, at såfremt en økonomiske 

krise varer over 3 kvartaler i et regnskabsår, så vil B&O’s omsætning havne under 

nulpunktsomsætningen. 

 

4.5 Vækst 

Vækstanalysen søger at afdække, hvordan EKF og egenkapitalen ændrer sig over tid, og dermed om 

der er vækst i residualindkomsten, som derved giver B&O aktien højere værdi.   

 

Residualindkomsten måler periodens tilvækst til egenkapitalen ud over egenkapitalomkostningerne. 

Egenkapitalomkostningerne er den rente som kapitalejerne har mulighed for at få ved anbringelse i 

en alternativ investering med samme risiko. Dvs. residulindkomsten er den mergevinst kapitalejerne 

opnår ved at investerer i aktien. Der gælder: 

 

Totalindkomst – egenkapitalomkostninger = residualindkomst 
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 B&O’s årsrapport 2007/08 side 5, 1. spalte, 1. afsnit. 
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Residualindkomsten(RI) er drevet af afkastet på egenkapitalen (EKF), den bogførte værdi af 

egenkapitalen (EK) og egenkapitalomkostningerne (ke). Altså RI for en given periode er EK primo 

x (EKF - egenkapitalomkostninger). 

 

For at sikre at residualindkomsten i fremtiden er større end 0, er det nødvendigt at skabe vækst i 

omsætningen. Fra den strategiske analyse fremgår det, at B&O søger vækst via markedsekspansion, 

i takt med at nye markeder er modnet og ved at indgå strategiske samarbejder.  

 

Den vækst der her skal genereres, for at sikre en fremtidig residualindkomst kan enten 

fremmedfinansieres eller finansieres gennem egenkapital.  Den selvfinansierende vækstrate (g*) er 

en funktion af egenkapitalforrentningen og udbytteprocenten. g* = (OG x AOH) + (FGEAR x 

SPREAD)(1-u).  

 

                
  Egenkapitalforrentningen (EKF) 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08   
    
  EKF 16,29% 16,71% 16,39% 24,23% 10,29%   
    
  Resultat i % efter udbytte   
  Årets resultat 263,9 287,6 279,2 403,9 158,5   
  Udbytte for regnskabsåret 94,0 86,7 149,0 200,2 247,7   
    
  Payout ratio (u) 35,62% 30,15% 53,37 % 49,57% 156,28%   
    
  1 - u 64,38% 69,85% 46,63 % 50,43% -56,28%   
    
  Selvfinansieret vækstrate   
  OG 7,57% 7,88% 6,67% 9,39% 4,29%   
  AOH 2,50 3,06 2,86 2,60 2,32   
  FGEAR -9,80% -28,44% -13,02% 1,42% 19,01%   
  SPREAD 26,88% 26,09% 20,56% -14,97% 1,79%   
  1-u 64,38% 69,85% 46,63% 50,43% -56,28%   
    
  g* = (OG x AOH) + (FGEAR x SPREAD)(1-u) 17,22% 18,95% 17,82% 24,33% 9,76%   
                
 

Det ses at den selvfinansierende vækstrate er høj gennem hele perioden, men ligesom de øvrige 

nøgletal falder drastisk i 2007/08. Payout ratio ligger i forhold til resultatet på et pænt niveau. Det 
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betyder, at B&O har mulighed for at øge sin omsætning uden at skulle ud og fremskaffe fremmed 

finansiering. 

 

4.6 Pengestrømsopgørelsen 

Den udledte Totalindkomst viser det regnskabsmæssige resultat, mens pengestrømsopgørelsen viser 

de realiserede pengestrømme.  Jo større forskel der er på disse tal, desto højere er risikoen for at det 

regnskabsmæssige resultat ikke kan realiseres i pengestrømme.  

                  
  Totalindkomst og Pengestrømme 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08   
    
  Totalindkomst 263,9 287,6 279,2 403,9 158,5   
    
  Pengestrømme   
  Pengestrømme fra driftsaktivitet 448,0 740,1 394,6 520,8 331,8   
  Pengestrømme fra investeringsaktivitet -195,0 -233,4 -378,5 -378,4 -254,3   
  Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -225,0 -247,8 -245,5 -488,0 -181,0   
    
  Årets pengestrøm 28,0 258,9 -229,4 -306,1 -89,3   
                  
 

 

Pengestrømme fra driftsaktiviteten har været gode og ligget over niveauet for totalindkomsten. 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten ligger over totalindkomsten de seneste år og er udtryk for, 

at B&O har forventet opgang i driftsaktiviteten, hvorfor de har investeret herefter, mens den 

negative pengestrøm fra finansieringsaktiviteten er udtryk for det finansielle beredskab er nedbragt 

til fordel for udlodning til ejerne og dermed en ændret kapitalstruktur. På baggrund af 

pengestrømsopgørelsen vurderes totalindkomsten at have høj kvalitet. Dvs. under forudsætning af 

going concern, vil værdierne i regnskaberne kunne realiseres. 
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4.7 Delkonklusion på regnskabsanalysen 

B&O har haft en god periode fra 2003/04-2006/07, men på grund af den høje eksponering i forhold 

til konjunkturer blev 2007/08 et dårligt år. EKF er faldet til ca. 10 %, hvilket skyldes faldet i AGnda 

på lige godt 50 %, som hovedsageligt skyldes faldet i OGsalg på ca. 40 %, der sammen med 

effekten på dårligere AOH 15 % giver AGnda. 

 

Nulpunktsanalysen afslørede, at B&O i et kriseramt marked ikke vil kunne opretholde en 

nettoomsætning der genererer overskud. Man vil dermed i kriseperioder tære på egenkapitalen. 

 

Den selvfinansierende vækstrate ligger på højt niveau, men falder ligesom de øvrige nøgletal 

drastisk i 2007/08.  

 

Generelt ligger EKF, AGnda, OG højt, men i krisetider falder disse voldsomt på grund af den store 

driftsmæssige eksponering. I den videre budgettering og værdiansættelse vil den nuværende 

økonomiske krise derfor betyde, at B&O aktien falder voldsomt i værdi, i forhold til hvis 

beregningen var foretaget blot et år tidligere.  

 

Under forudsætning af uændret overordnet strategi forventes derfor: 

• Underskud i de år, hvor verdensøkonomien er i lavkonjunktur.  

• Overnormal indtjening i de år, hvor verdensøkonomien er i højkonjunktur 
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Kapitel 5: Budgettering 

 

5.1 Indledning til budgettering 

I dette kapitel budgetteres B&O’s proformaregnskaber for de næste 5 år samt et terminalår, ud fra 

resultaterne af den strategiske analyse og regnskabsanalysen.  Budgetperioden løber dermed fra 

2008/09 til 2012/13 samt en terminalperiode. Budgetterne ligger til grund for den beregnede 

værdiansættelse i kapitel 6.  Det samlede budget kan ses i bilag 14. 

 

5.2 Budgetforudsætninger 

Der er valgt en budgetperiode på 5 år, da det skønnes at være længe nok til, at budgetterne, ud fra 

forventningerne om den fremtidige strategi, er gået i ”steady state”. Budgettet er lagt under 

hensyntagen til den økonomiske krise. Da ingen kan forudsige, hvor lang og hvor hård den 

økonomiske krise bliver, er budgettet lavet under forventning om, at krisen vil varer ca. 2,5 år fra 

udgangen af regnskabsåret 2007/08. Dvs. hele 2008/09 og 2009/10 samt 1. halvår 2010/11. Herefter 

vil der være normale konjunkturer i resten af budgetfasen. 

 

                  
  Budgetforudsætninger 2008/09E 2009/10E 2010/11E 2011/12E 2012/13E   
    
  Vækst i omsætning -10,00% -3,00% -0,00% 5,00% 7,00%   
  OG salg -8,00% -3,00% -1,00% 5,50% 7,20%   
  Gns. Renteomkostninger NFG 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%   
  Gns Renteindtægter NFA -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00%   
  Skatteprocent 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   
  AOH 2,2 2,4 2,6 2,70 2,70   
  Pay-out ratio 0% 0% 50% 50% 50%   
                  
 

Forudsætningerne fra 2012/13 er uændrede i forhold til terminalåret 2013/14, bortset fra at vækst i 

terminalåret er sat til 2 %.  
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5.2.1 Vækst i omsætningen 

På baggrund af den verdensomspændende lavkonjunktur forventes nedgang i omsætningen, der % 

vis vil være størst tidligt i forløbet. For 2008/09 forventes derfor en nedgang på 10 % i 

omsætningen. B&O forventer selv en lavere omsætning, uden at sætte niveau på
63

.  I 2009/10 

forventes kun en yderligere lille omsætningstilbagegang på 3 %. 2010/11 bliver overgangsår til 

bedre tider, og her forventes en uændret omsætning. I de sidste to år i budgetfasen retter 

omsætningsvæksten sig op og slutter i 7 %, der svarer til den gennemsnitlige vækst i omsætningen 

fra 2003/04- 2006/07. På længere sigt vil omsætningen ikke kunne blive ved med at stige 7 %, da 

B&O’s primære markeder er stagnerende og deres kundesegment begrænset, så i terminalperioden 

er den budgetteret til 2 %.  

 

5.2.2 OG 

Overskudsgraden estimeres til at være negativ under krisen, på trods af at B&O selv forventer et 

positivt resultat for 2008/09. OG er estimeret negativ da nulpunktsomsætningsanalysen i grove 

træk, afslørede at ca. 9 måneders krise i et år medfører et 0 resultat. Krise der rækker udover dette 

giver underskud. 

 

Det forventes, at B&O i løbet af kriseårene laver omkostningstilpasning, hvorfor OG forbedres 

under krisen, og når krisen er afsluttet vil B&O lande på en OG på 7,2 %, svarende til 0,7 % point 

dårligere end gennemsnittet for 2003/04-2006/07. Når estimatet på OG formindskes, hænger det 

sammen med, at den strategiske målsætning om lancering af 3-5 nye produkter om året forventes 

ændret til 5-6 nye produkter om året, og dette kræver øgede udviklingsomkostninger og dermed 

dårligere OG.  

 

5.2.3 Finansielle omkostninger 

Finansieringsomkostningerne har på grund af B&O’s kapitalstruktur ikke så stor betydning. De er 

estimeret til 6 % på gæld, og der er renteomkostninger på 1 %, når der er finansielle aktiver.  

 

5.2.4 Skatteprocent 

Selskabsskatteprocenten har gennemgået en lang række justeringer de senere år, men forventes at 

holde sig i ro i budgetperioden. Dvs. uændret 25 %.  
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 B&O Årsrapport 2007/08 s 25 sidste afsnit. 
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5.2.5 Aktivernes omsætningshastighed. 

Aktivernes omsætningshastighed fastlægges ud fra regnskabsanalysen til 2,7 gange ud fra årene 

2003/04, korrigeret ned med 0,1 på baggrund af ændringen i målsætning for nye 

produktlanceringer. Under den økonomiske krise regnes dog med en lavere omsætningshastighed, 

som retter sig op i takt med at B&O tilpasser sig situationen, og når krisen er slut kommer tilbage 

på normalen. 

 

5.2.6 Pay-out ratio 

B&O’s udbyttepolitik og øvrige transaktioner med ejerne, skal sikre, at B&O har en soliditetsgrad 

der ligger i intervallet 40 % -50 %. Det forventes, at nettodividende til ejerne i de 2 fulde krise år 

ligger på 0, og derefter er nettodividende anslået til 50 % af årets resultat. 

 

5.3 Budgetkontrol.  

Bilag 15 viser nøgletallene for budgetperioden og terminalperioden, hvor det ses, at de forskellige 

nøgletal mod slutningen af budgetperioden retter sig op og kommer på niveau med gennemsnittene 

for årene før krisen: 2003/04-2006/07 korrigeret for ændringer som følge af ændret målsætning for 

produktudvikling. På den baggrund vurderes budgettet at være realistisk. 
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Kapitel 6: Værdiansættelse  

 

6.1 Indledning til værdiansættelse 

I dette afsnit laves værdiansættelsen af B&O efter frie cash flow model (FCF) på baggrund af de i 

kapital 5 opstillede budgetter. 

  

I FCF tilbagediskonteres det frie cash flow for budgetperioden, og der beregnes en terminalværdi 

for perioden efter budgetperioden, der tager teoretisk tager højde for indtjeningen i alle de 

kommende år, ved at indregne væksten. FCF-modellen giver en teoretisk korrekt værdiansættelse, 

men indeholder så mange parametre, som bygger på kvalificerede skøn, at der er en vis usikkerhed 

forbundet med resultatet. Den usikkerhed søges afdækket ved en følsomhedsanalyse  

 

6.2 Beregning af WACC 

6.2.1 Indledning WACC 

I det foregående kapitel blev alle øvrige forudsætninger for budgettet fastlagt, hvorfor der tilbage er 

at beregne de gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). 

 

Til fastlæggelse af WACC’en bruges Capital Asset Pricing-modellen (CAPM)
64

. Modellen 

foreskriver, at alle långivere (fremmedfinansiering og ejere) skal have en rente. Den samlede rente 

opgøres som en vægtning mellem de 2 grupper og deres renter opgøres hver for sig som risikofrie 

rente med tillæg at et risikotillæg, der bestemmes ud fra B&O’s beta værdi – risikoprofil. Da der er 

skat på fremmedfinansiering korrigeres den rente med den aktuelle skatteprocent. 

 

6.2.2 Kapitalstruktur 

B&O har i 2007/08 en soliditetsgrad på 53 % og har i gennemsnit ligget på 58 % i hele 

analyseperioden. Hertil kommer en målsætning om at ligge mellem 40 og 50 % i soliditetsgrad. Da 

man i en årrække har haft denne målsætning men alligevel i gennemsnit har haft en soliditetsgrad på 

58 %, fastlægges den langsigtede egenkapitalandel til 58 %. 
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 Jens O. Elling og Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang (2003) side 208. 
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6.2.3 Estimering af fremmedkapitalomkostninger 

Til at estimerer den risikofri rente anvendes renten på 10-årige statsobligationer. Ved årsskiftet 

2007/2008 var denne rente 4,4 % og det forventedes, at den også ved årets udgang ville være 4,4 % 

65
. 

Risikotillæget fastlægges til 1,15 % på baggrund af meget høj driftsmæssig risiko og lav finansiel 

risiko
66

. Den samlede rente på fremmedkapitalomkostninger er dermed fastlagt til 5,55% før skat, 

og med en skatterabat på 25% bliver renten  4,16%.  

 

6.2.4 Estimering af egenkapitalomkostninger  

Ligesom ved fremmedkapitalomkostningerne anvendes renten på 10- årige statsobligationer til 

fastlæggelse af den risikofri renter, hvorefter denne er fastsat til 4,4 %. Risikotillæget for B&O ville 

under normale forhold blive fastlagt til 6 %, hvilket er i den høje ende. Den gennemsnitlige 

markedsrisikopræmie blandt danske analytikerer lå i perioden 1998-2001 på 4 % 
67

. Argumentet for 

det højere risikotillæg er, at B&O’s risiko vurderes til at være højere end gennemsnittet af de øvrige 

børsnoterede selskaber, på grund af B&O’s store konjunkturfølsomhed. 

Til dette risikotillæg er lagt yderligere 2 % point, så det bliver i alt 8 % på grund af den specielle 

situation, at B&O på værdiansættelsestidspunktet befinder sig i den konjunkturmæssige dårligst 

tænkelige situation, samt at ledelsen har vist tegn på manglende kontrol, hvilket gør at der opstår 

øget usikkerhed omkring B&O. Renten på egenkapitalen bliver dermed 12,40 %. 

 

6.2.5 beregning af WACC 

Samlet bliver WACC 8,94 % 
68

 . 

 

6.3 Værdiansættelse 

6.3.1 Værdiansættelsen 

Ud fra det opstillede budget kan B&O’s teoretiske kurs pr. 30. september 2008 beregnes, se bilag 

16 for værdiansættelsen efter FCF. Nedenfor ses bidraget fra de 5 budgetår, terminalværdien og de 

finansielle poster. 
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 Borsen.dk 
66

Ud fra skemaet i ”Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af 

virksomheder og virksomhedsandele”, side 59. 
67

 PwC’s undersøgelse af praksis 2001. 
68

 (42 % x 4,16 % + 58 % x 12,40 %). 
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  Værdiansættelse B&O pr. 30. september 2008   
    
  Beregning af kursværdi ved det frie cash flow i mio. kr.   
    
    
  År FCF Nutidsværdi   
  2008/09 -152,6 -150,5   
  2009/10 28,1 25,5   
  2010/11 10,1 8,4   
  2011/12 162,5 124,0   
  2012/13 259,3 181,6   
  Terminalværdi 2.450,5   
  2.639,5   
    
  Nutidsværdi af netto finansielle passiver -290,4   
    
  Kapitalværdi af egenkapital pr. 30. september 2008 2.349,0   
    
  Antal aktier 11.313.551   
    
  Beregnet værdi pr. aktie pr. 30. september 2008 208 kr.   
                  
 

Det ses at terminalværdien udgør langt størstedelen af værdien hvorfor budgetteringen af 

terminalperioden har afgørende indflydelse på værdiansættelsen. 

 

B&O’s officielle kurs den 30. september 2008 udgjorde kr. 197, hvilket betyder, at den teoretiske 

kurs er beregnet til 6 % mere end investeringsmarkedet har værdiansat B&O aktien til. 

 

6.3.2 Følsomhedsanalyse 

For at vurderer hvor følsom den beregnede aktiekurs er, bør en værdiansættelse altid suppleres med 

en følsomhedsanalyse. Nedenfor er vist værdien ved forskellige niveauer af WACC og vækst i 

terminalperioden.
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    Vækst i terminalperioden   
          
  Wacc 0% 1% 2% 3% 4% 5%   
  11,26 121 127 134 143 155 170   
  10,68 133 140 149 160 175 195   
  10,10 146 154 166 180 199 225   
  9,52 160 171 185 203 228 263   
  8,94 177 190 208 231 264 313   
  8,36 195 212 235 265 309 381   
  7,78 217 238 267 307 369 476   
  7,20 243 270 307 362 451 623   
  6,62 273 307 357 434 570 874   
                  
 

Det ses at jo højere vækst i terminalperiode og jo lavere WACC desto højere aktiekurs. Det ses også 

at springene er utrolig store, så selv en lille ændring i et af disse parametre vil have stor indflydelse 

på værdien.  

 

6.3.4 Forklaring på forskel i beregnet kurs til fastsat kurs 

Den officielle kurs 30. september 2008 udgjorde kr. 197, mens den beregnede kurs udgjorde  

kr. 208. Det er en forskel på 6 %. 

En kursværdi på kr. 197 svarer til en værdi på i alt mio. kr. 2.229, mens en kursværdi på kr. 208 

svarer til en værdi på i alt mio. kr. 2.349, i forhold til den regnskabsmæssige egenkapital på  

mio. kr. 1.517. Altså har investeringsmarkedet fundet en forøgelse på 46 % - og denne opgave har 

fundet en forøgelse på 47 % i forhold til bogført egenkapital. 

 

Årsagen til forskellen i værdiansættelsen skal selvfølgelig findes i de bagvedliggende budgetter.  

 

Langsigtet vækst i omsætningen 

Den langsigtede vækst i omsætningen har denne opgave fastsat til 2 % på baggrund af stagnerende 

markeder og et begrænset kundesegment, samt ændring i det strategiske mål for nye produkter. 

Følsomheden i dette estimat er stor, hvilket ses af følsomhedsanalysen. På samme analysemæssige 

baggrund kan man argumentere for langsigtede vækstrater i omegnen af 2 %. I budgetteringsfasen 

er det et åbent spørgsmål, hvor længe der er lavkonjunktur. Opgaven forudsætter en varighed på 2,5 

år, men det kan ingen forudsige. Fastlæggelsen af lavkonjunkturperioden vil selvfølgelig også have 

noget at sige, dog kun i den del af værdiansættelsen der bidrager med mindst værdi. 
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Langsigtet overskudsgrad 

Den langsigtede overskudsgrad har denne opgave fastsat til 7,20 % ud fra regnskabsanalysen, der 

indikerede en lidt højere overskudsgrad, samt ændringen i det strategiske mål for nye produkter, der 

vil betyde øgede omkostninger. Der er selvfølgelig en vis usikkerhed forbundet med, hvor meget 

disse omkostninger vil reducere overskudsgraden med.  

 

Andre der værdiansætter B&O vil måske have fastholdt det strategiske mål med 3-5 nye 

produktlanceringer om året, men må så nødvendigvis have lidt lavere langsigtet vækst, da 

gennemsnitligt 4 nye produkter om året, som i gennemsnit lever i 10,5 år vil betyde en samlet 

produktportefølje på 42
69

 produkter. 

 

Langsigtet omsætningshastighed 

Den langsigtede omsætningshastighed har denne opgave fastsat til 2,7 gange. Regnskabsanalysen 

indikerede en lidt højere omsætningshastighed, men ændringen i det strategiske mål for nye 

produkter vil betyde øgede investeringer i forbindelse med produktudviklingen, og det er skønnet, 

at nedbringe omsætningshastigheden med 0,1.  

 

Kapitalstruktur og risikopræmie 

Den langsigtede soliditetsgrad er fastsat til 58 %. B&O har en målsætning for soliditetsgraden på 

40-50 %. Ved fastlæggelse af Wacc’en vil en højere soliditetsgrad betyde en højere rente og dermed 

en lavere kurs, da risikopræmien på egenkapitalen er højere end risikopræmien til fremmedkapital.  

 

Denne opgave har fastsat risikopræmien for B&O højt, nemlig 8 % og betragter 6 % som normalt 

for B&O, men på grund af de meget ugunstige omstændigheder: Uroen i ledelsen og uklare 

fremtidsudsigter på værdiansættelsestidspunktet, er der fastlagt et tillæg på 2 % - point. På 

baggrund af den fastlagte kapitalstruktur betyder ændringer i risikopræmien på egenkapital på 1 % 

en ændring i Wacc’en på 0,58 % - point. Følsomhedsanalysen viser, at en ændring i risikopræmien 

har stor indflydelse på værdiansættelsen. Investeringsmarkedet kan have sat tillægget højere og 

dermed få en lavere kurs. Det ses også, at hvis dette ekstra tillæg på 2 % fjernes, vil 

værdiansættelsen ende med kurs 267, hvilket vil være en markant forbedring.  
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 4 x 10,5. 
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Andre forhold 

Et helt andet aspekt i sammenligningen mellem den teoretiske og faktiske kurs er, at mange 

investorer ikke laver en teoretisk værdiansættelse af aktien, når de handler. Dermed indgår alle disse 

overvejelser ikke i deres prisfastsættelse, og da det er markedet total set, der fastsætter prisen på 

aktien, ud fra det samlede udbud og efterspørgsel, vil dette alene betyde, at der, alt andet lige, altid 

vil være forskel på markedsprisen og den teoretiske pris.  
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Kapitel 7: Konklusion 

 

Hovedformålet med denne opgave var at lave en værdiansættelse af B&O pr. 30. september 2008. 

Beregningen i opgaven kom frem til en værdi denne dag på kr. 208, mens investeringsmarkedet 

denne dag havde prisfastsag B&O aktien til 197 kr.  Markedet har dermed undervurderet B&O 

aktien i forhold til den teoretiske værdi, hvilket umiddelbart gør aktien attraktiv. 

 

For at nå frem til den overordnede konklusion, er der lavet en strategisk analyse og en 

regnskabsanalyse, da det kræver indgående kendskab til selskabet at lave en værdiansættelse. 

 

B&O er en verdensomspændende producent indenfor nichen: Eksklusive idé-baserede 

kvalitetsprodukter indenfor lyd & billede. Visionen er: ”At have mod til at overskride grænser for at 

skabe oplevelser, der overrasker og holder”.  

 

B&O’s valg af distributionskanaler, via dedikerede B&O butikker giver mærket yderligere 

eksklusivitet. B&O’s markeder er de velstående lande, hvor folk har råd til B&O’s produkter, der 

ligger i den absolut dyre ende. B&O har de seneste år indgået strategiske alliancer med andre 

udbydere af eksklusive forbrugsgoder for at få vækst derigennem. B&O har en målsætning om at 

introducere 3-5 nye produkter hvert år.  

 

De samfundsmæssige faktorer, der har størst betydning for B&O’s fremtidige vækst og 

indtjeningsmuligheder, er den hurtige teknologiske udvikling, livsstilsændringer i befolkningen 

samt konjunkturerne. 

 

Den teknologiske udvikling er skyld i at B&O’s produkter kun har en gennemsnitlig levetid på ca. 

10,5 år og på nogle forretningsområder ned til under 5 år. Dermed stiller den teknologiske udvikling 

krav til B&O om kontinuerligt at bruge mange ressourcer på produktudvikling, og blot for at holde 

det samlede sortiment ajour, skal B&O hvert år lancerer 5 nye produkter, hvilket harmonerer med, 

at der i 2008/09 forventes lanceret 6 nye produkter, men disharmonerer med målsætningen om at 

introducerer 3-5 nye produkter hvert år. I fastlæggelsen af den fremtidige strategi er denne 

målsætning derfor ændret til, at der skal introduceres 5-6 nye produkter hvert år. 
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B&O’s livsstilsbrand kræver at ændringer i befolkningen straks skal afføde ændringer i B&O, hvad 

enten det er holdninger til miljø, design eller menneskerettigheder, så skal ikke bare produkterne 

tilpasses men også B&O’s produktion.  

 

B&O’s produkter er konjunkturfølsomme, og dårlige konjunkturer vil reducerer B&O’s indtjening, 

mens gode perioder vil øge B&O’s indtjening.  

 

B&O’s nicher af stærkt beskyttet af tårnhøje adgangsbarriere, og der findes ingen direkte 

konkurrenter på markedet: ”Eksklusive idé-baserede kvalitetsprodukter indenfor lyd & billede” 

hvilket giver B&O monopolstatus. Disse to faktorer tilsammen giver B&O rigtig gode 

indtjeningsmuligheder.  

 

Muligheden for vækst er derimod begrænset. B&O’s primære markeder er stagnerende, og B&O 

søger via produkt- og markedsudvikling at opnå vækst. B&O er dog hæmmet af at kundegrundlaget 

kun er den velhavende del af verdens befolkning, der dog er i vækst.  

 

B&O’s ledelse har vist usikkerhedstegn ved, i løbet af foråret 2008, at nedjusterer forventningerne 

til årets resultat 3 gange. Det er et faresignal om at ledelsen ikke har kontrol over situationen, og 

den usikkerhed det giver afstedkommer lavere aktiekurs, da risikopræmien stiger. 

 

B&O’s kernekompetencer ligger i selve produktudviklingen. Her er de værdiskabende aktiviteter 

den kobling der sker, når B&O’s kompetencer og kernekompetencer inden for enkeltområder sættes 

sammen af designere til smukke møbler, der stadig har den høje tilstræbte kvalitet. Designernes 

medvirken i denne proceskompetence gør produkterne unikke.  

 

Indenfor akustiske kompetencer har B&O decideret kernekompetence i form af ICEpower 

teknologien, mens kompetencerne inden for de øvrige områder skønnes at have karakter af 

nødvendige kompetencer. 

 

I markedsføring og salg ligger også kernekompetencer, i og med de unikke eksklusive 

distributionsnetværk og samarbejdsaftaler giver B&O brandet livsstilsværdi. Her bidrager 



83 

 

samspillet til B&O’s uddannelsesplatform og langstrakte serviceperiode at kunderne oplever 

eksklusivitet hele vejen gennem købet og produkternes efterfølgende levetid. 

 

B&O har haft en god periode fra 2003/04-2006/07, men på grund af lavkonjunktur blev 2007/08 et 

dårligt år. EKF er faldet til ca. 10 %, hvilket skyldes faldet i AGnda på lige godt 50 %, som 

hovedsageligt skyldes faldet i OGsalg på ca. 40 %, der sammen med effekten på dårligere AOH på 

15 % giver AGnda.  

 

Generelt ligger EKF, AGnda, OG højt, men i krisetider falder disse voldsomt på grund af den store 

driftsmæssige eksponering. I budgetteringen og værdiansættelsen har den nuværende økonomiske 

krise derfor betydet, at B&O aktien er faldet voldsomt i værdi, i forhold til hvis beregningen var 

foretaget blot et år tidligere.  

 

Der forvendes underskud i de år, hvor der er lavkonjunktur og overnormal indtjening i de år, hvor 

der er højkonjunktur. 

 

Den teoretiske værdi pr. 30. september 2008 er på denne baggrund omsat i budgetter og værdiansat 

ud fra det frie cashflow modellen til kr. 208. Følsomhedsanalysen afslørede, at de væsentligste 

bagvedliggende drivere, nemlig permanent vækst og WACC, ved selv små ændringer har stor 

betydning på værdiansættelsen. Det betyder, at selv en mindre ændring i en vurdering af de 

parametre der ligger grund for værdiansættelsen, kan afstedkomme et meget anderledes billede. 

  

B&O’s markedsværdien pr. 30. september 2008 var på 197 kr., hvilket betyder, at den teoretiske 

værdi overstiger denne med 6 %. Forskellen skyldes, at investeringsmarkedet som helhed har 

vurderet budgetforudsætningerne anderledes, herunder hvor lang tid lavkonjunkturen vil vare, om 

overskuddet retter sig så relativt hurtigt igen, og om overskudsgraden finder tilbage til sit tidligere 

niveau. Derudover kan investeringsmarkedet, grundet B&O’s driftsmæssige risiko i den givne 

situation, have krævet en anden specifik risikopræmie, end de her estimerede 2 % point. 

  

På baggrund af den beregnede kurs vil B&O aktien derfor være en god investering, da det vurderes, 

at B&O aktien inden for en årrække igen vil stige, hvilket vil give en privat aktieinvestor mulighed 

for at opnå gevinst. 
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Bilag I: Produkter på forretningsområdet: Audio side 1 / 2 

Introduceret 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 Beskrivelse Billede: 

Produkt      E   

Beocenter 2    X   Musik- & Video 

2 år gammel 

Radio, CD kr. 24.995 

Ekstra: DAB kr. 27.790 

DVD kr. 29.995. DVD & 

DAB kr. 32.790 
 

Beosound 1       Musikanlæg 

8 år gammel 

Radio, CD, Højtaler, 

timer, kan tilsluttes Ipod, 

kr. 11.495. 
 

Beosound 2       MP3 afspiller 

7 år gammel 

MP3, MWA, 2 GB 

hukommelse, kr. 3.895. 

Ekstra: Rejseoplader, 2 

Læderetui, Armbånd. 

 
Beosound 3   X    Bærbart musikanlæg 

3 år gammel 

Radio, MP3, MWA, 2 

GB hukommelse kr. 

4.995. 
 

Beosound 4   X    Musikanlæg 

3 år gammel 

Radio, cd, 2 GB 

hukommelse, kan 

tilsluttes Ipod, kr. 

14.995.  

Ekstra: DAB kr. 17.790. 

 
Beosound 6     X  MP3 afspiller 

1 år gammel 

MP2, MWA, OGG, 4 

GB hukommelse, 

læderetui kr. 3.995. 

 
Beosound 

3200 

      Musikanlæg 

6 år gammel 

Radio, CD, HD 

hukommelse til 400 

CD’er, kan tilsluttes Ipod 

kr. 21.995. 

 
 



Bilag I: Produkter på forretningsområdet: Audio side 2 / 2 

Beosound 

9000 

      Musikanlæg 

12 år gammel 

Radio, CD (6 stk.), kr. 

31.995. 

 
Serenata      X  Mobil tlf. og MP3 

afspiller 

1 år gammel, ICEpower, 

kr. 9.895. 

 
New audio 

concept 

     X Ny standard for musik 

Endnu ikke i handlen. 
 

I alt 0 0 2 1 2 1 43/9=4,78 => ca. 9,5 år.  

 

Kilde: Årsrapporter 1999/00 til 2007/08 samt pr. tlf. B&O’s administration. 

Alle priser er fra den vejledende prisliste pr. 1. april 2008. 

 



Bilag II: Produkter på forretningsområdet: Video side 1 / 2 

Introduceret 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 Beskrivelse Billede: 

Produkt      E   

Beocenter 2 X      Musik- & Video 

5 år gammel 

Radio, CD kr. 24.995 

Ekstra: DAB kr. 27.790 

DVD kr. 29.995. DVD & 

DAB kr. 32.790 
 

Beocenter 6 X X  X 

X 

  Fladskærms tv 

2 x 2 år gammel 

LCD skærm, 23” eller 

26”, radio, digital input 

(til pc), kr. 27.995 og kr. 

32.995.  

Ekstra: 23”: DAB kr. 

2.795, 26”: DAB kr. 

3.995, Dolby Digital 

Surround sound kr. 

3.695.  
Beosystem 

3 

   X   Mediecenter 

2 år gammel 

Kontrollere op til 12 

højtalere, fladskærm og 

projektor simultant, 

tilslutning af over 70 

produkter: HD optager, 

MP3, konsoller mv. 

 
Beovision 4 

 

X X 

X 

  X 

X 

 Fladskærms tv 

2 x 1 år gammel 

Plasma skærm, 50” kr. 

118.995 eller 65” kr. 

177.995, Auto Colour 

Management, Vision 

Clear, Full HD. 
 

Beovision 7  X X    Fladskærms tv 

4 og 3 år gammel 

LCD skærm, 32” kr. 

64.995 eller 40” kr. 

87.195, indbygget DVD, 

Integreret BeoSystem 3 i 

40”, Vision clear, valgfrit 

home cinema modul/ 

projektorudgang, Beolab 

7-1 (32”) eller 7-2 (40”) 

højtalere. 

 
 



Bilag II: Produkter på forretningsområdet: Video side 2 / 2 

Beovision 8    X X  Fladskærms tv 

1 og 2 år gammel 

LCD skærm, 26”, kr. 

19.995. eller 32”, kr. 

27.995, digital input, 

HD, højtalere i fronten 

 
Beovision 9    X   Fladskærms tv 

2 år gammel 

Plasma skærm, 50”, kr. 

162.545, Integreret 

BeoSystem 3, Automatic 

Colour Management, 

Automatic Picture 

control, Plads til ekstra 

udstyr, Full HD, 

Centerhøjtaler og 

Surround Sound motor.  
 

HDR 2    X   HD-optager 

2 år gammel 

250 GB HD, kr. 10.995, 

HDR 1 kan opgraderes 

fra 80 til 250 GB. 
 

HDR 1  X     Udgået HD optager  

BeoVision 

8-40 

     X LCD TV 

1. B&O Blue-ray 

afspiller* 

Endnu ikke i handlen. 

 

BeoVision 

4 

     X Ny skærmstørrelse og 

funktionalitet.  

Endnu ikke i handlen. 

 

I alt 3 5 1 6 3 2 27/12= 2,25 => ca. 4,5  

 

Kilde: Årsrapporter 1999/00 til 2007/08 samt pr. tlf. B&O’s administration. 

Alle priser er fra den vejledende prisliste pr. 1. april 2008. 

 

*Interview med B&O butiksansat. 

 

 

Automatic Colour Management: Patenteret teknologi der gør at plasmaskærmen kan holde farve 

og billedkvalitet gennem hele tv’ets levetid



Bilag III: Produkter på forretningsområdet: Højtalere side 1 / 4 

Introduceret 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 Beskrivelse Billede: 

Produkt      E   

Beolab 2       Subwoofer 

7 år gammel 

850 watt, ICEpower, kr. 

21.995. 

 
Beolab 3 X      Højtaler 

5 år gammel 

250 watt, Acoustic Lens 

Technology, Adaptive 

Bass Control, kan 

forbindes til pc, kr. 

12.495. 

 
Beolab 4   X    TV/PC højtaler  

3 år gammel 

Dedikeret 

computertilstand, 

ICEpower forstærker, 

Adaptive Bass Control, 

kr. 4.495, PC udgave kr. 

3.295. 

 
Beolab 5 X      Højtaler  

5 år gammel 

2500 watt digital, 

Acoustic Lens 

Technology, Adaptive 

Bass Control. 

B&O’s top model, kr. 

65.995. 

 
Beolab 7-1 

og 7-2 

 X X    Tv højtaler  

3 og 4 år gammel 

750 watt, ICEpower, 

Adaptive Bass Control. 

7-1 kr. 21.995 og 7-2 kr. 

23.995. 

 

 



Bilag III: Produkter på forretningsområdet: Højtalere side 2 / 4 

Beolab 7-4   X    Center højtaler  

4 år gammel 

Acoustic Lens 

Technology, Adaptive 

Bass Control, ICEpower, 

kr. 23.995. 

 
Beolab 9    X   Hi-fi højtaler  

2 år gammel 

Acoustic Lens 

Technology, Adaptive 

Bass Control, ICEpower. 

B&O’s Topmodel, kr. 

27.995. 

 
Beolab 10     X  Center højtaler  

1 år gammel 

Acoustic Lens 

Technology, 

ICEpower, kr. 24.995.  
Beolab 

3500 

      Bashøjtaler til Beolink 

15 år gammel 

Adaptive Bass Control 

Ur, timer, Link til 

Beolink wireless 1, kr. 

12.495.  

Beolab 

4000 

      Højtaler 

11 år gammel 

Adaptive Bass Control 

Active Loudspeaker 

Technology, Link til 

Beoling wireless 1, kr. 

7.995. 

 
 



Bilag III: Produkter på forretningsområdet: Højtalere side 3 / 4 

Beolab 

6000 

      Gulv højtaler  

16 år gammel 

Adaptive Bass Control 

Active Loudspeaker 

Technology 

Link til Beoling wireless 

1, kr. 10.495. 

 
Beolab 

8000 

      Gulv højtaler  

16 år gammel 

Adaptive Bass Control, 

kr. 14.495. 

 
BeoVox 1    X   Væg højtaler  

2 år gammel 

Link til Beoling wireless 

1, kr. 2.395. 

 
Earphones       Høretelefoner  

8 år gammel 

kr. 1.095. 

 
Form 2       Høretelefoner  

23 år gammel 

kr. 795. 

 
I alt 2 1 3 2 1 0 125/16 = 7,8 => 15,6 år  

 

Kilde: Årsrapporter 1999/00 til 2007/08 samt pr. tlf. B&O’s administration. 

Alle priser er fra den vejledende prisliste pr. 1. april 2008. 



Bilag III: Produkter på forretningsområdet: Højtalere side 4 / 4. 

 

ICEpower: Patenteret teknologi der formår at transformere ca. 90 % af energien der kommer ind i 

højtaleren til lyd, i modsætning til den gennemsnitlige effektivitet der kun ligger på ca. 10 %. Dette 

betyder at varmen reduceres kraftigt og højtalerne behøver derfor ikke være store for at producere 

kraftig lyd. 

  

Acoustic Lens Technology: Patenteret teknologi der gør at lyden er af samme kvalitet uanset hvor i 

rummet man er. 

 

Adaptive Bass Control: Patenteret teknologi der gør at højtaleren automatisk tilpasser lyden efter 

hvor i rummet den er placeret. Den  

 

Active Loudspeaker Technology: Patenteret teknologi der kan reducere højtalernes størrelse med 

op til en tredjedel, uden at det går ud over lyden. 

 



Bilag IV: Produkter på forretningsområdet: Telefoner side 1 / 2 

Introduceret 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 Beskrivelse Billede: 

Produkt      E   

Beocom 2       Trådløs telefon 

7 år gammel, anslået 

kr. 6.045. 

 
Beocom 4       Trådløs telefon 

6 år gammel 

kr. 2.295. 

 
Beocom 

1401 

      Telefon 

9 år gammel 

kr. 595. 

 
Beocom 

6000 

      Trådløs telefon 

10 år gammel, anslået 

kr. 3.295. 

 
Earset 1 

Home 

X      Headset 

5 år gammel 

til stationære telefoner, 

kr. 1.195. 

 
 



Bilag IV: Produkter på forretningsområdet: Telefoner side 2 / 2 

Earset 1 

Mobile 

X      Headset 

5 år gammel 

til mobiltelefoner, 

kr. 1.195. 

 
Earset 2    X   Headset 

2 år gammel 

Bluetooth, til 

mobiltelefoner, kr. 2.395. 

 
Serenata      X  Mobil tlf. og MP3 

afspiller 

1 år gammel, ICEpower, 

kr. 9.895. 

 
Earset 3      X Høretelefoner  

0 år gammel 

kr. 1.095. 

 
Serenete 

mobil-

telefon 

  X    Mobiltelefon 

3 år gammel 

Bluetooth, 

Kr. 9.895. 

 
Ny telefon      X Endnu ikke i handlen  

I alt 2 0 1 1 1 2 48/10 =4,8 => 9,6 år  

 

Kilde: Årsrapporter 1999/00 til 2007/08 samt pr. tlf. B&O’s administration. 

Alle priser er fra den vejledende prisliste pr. 1. april 2008. 



Bilag V: Produkter på forretningsområdet: Digitale Medier side 1 / 1 

Introduceret 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 Beskrivelse Billede: 

Produkt      E   

BioMedia 1   X    Digitalt medie 

3 år gammel 

Organiserer, billeder, 

radio- og musikfiler. 

Plads til ca. 300 

billedalbum. 
 

Beolab 4    X   TV/PC højtaler  

2 år gammel 

Dedikeret 

computertilstand, 

ICEpower forstærker, 

Adaptive Bass Control, 

kr. 4.495, PC udgave kr. 

3.295. 

 
BeoPlayer       Medie Software 

9 år gammel 

Gratis download. 

 
BeoPort   X    Medie Interface 

3 år gammel 

Radio, forbindelse til 

computeren. 

 
I alt 0 0 2 1 0 0 8/3 = 2,7 => 5,4  

 

Kilde: Årsrapporter 1999/00 til 2007/08 samt pr. tlf. B&O’s administration. 

Alle priser er fra den vejledende prisliste pr. 1. april 2008. 

 



Bilag VI: Produkter på forretningsområdet: Home Integration side 1 / 1 

Introduceret 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 Beskrivelse Billede: 

Produkt      E   

Beo 4 fjern-

betjening 

      Fjernbetjener 

13 år gammel, anslået 

kr. 1.645. 

 
Beo 5 fjern-

betjening 

    X  Fjernbetjener 

1 år gammel 

programmerbar, viser 

kun relevante funktioner, 

kr. 4.195. 

 
Beolink  X     Integrations medie 

4 år gammel 

Adgang til alle Medier, 

højtalere, kontrol af 

belysning, gardiner mv. 

Intet billede 

Beolink 

Wireless 1 

  X    Trådløst Integrations 

medie 

3 år gammel 

varierende pris. 

 
Beoliving       Service ydelse 

Assistance til 

totalløsning, varierende 

pris. 

Alle ovenstående billeder 

I alt 0 1 1 0 1 0 21/4 = 5,25 år =>10,5  

 

Kilde: Årsrapporter 1999/00 til 2007/08 samt pr. tlf. B&O’s administration. 

Alle priser er fra den vejledende prisliste pr. 1. april 2008. 



Bilag VI: Produkter på forretningsområdet: Car Audio side 1 / 1 

Introduceret 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 Beskrivelse Billede: 

Produkt      E   

Aston 

Martin 

     X Integeret lydsystem 

0 år gammel 

ICEpower, Acoustic 

Lens Technology selve 

systemet er 

forholdsmæssigt billigt, 

men der følger en Aston 

Martin med.  

Audi   X 

X 

 

 

  Integreret lydsystem 

2 x 3. år gammel 

Skræddersyes til bilerne 

Advanced Sound System 

Eller Sound system 

A8/S8, Q7, R8, A5/S5 og 

A4 modeller. 

Intet billede 

I alt 0 0 2 0 0 1 6/2 = 3 => 6  

 

Kilde: Årsrapporter 1999/00 til 2007/08 samt pr. tlf. B&O’s administration. 

 



Bilag VIII: BNP pr. indbygger side 1 / 1 

BNP pr. indbygger
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund Eurostat 

 



BILAG IX: B&O KONCERNREGNSKAB FØR KORREKTIONER

RESULTATOPGØRELSE
i mio DKK 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Nettoomsætning 3.974,2 3.609,7 3.742,2 4.225,2 4.375,7 4.092,0
Produktionsomkostninger -1.967,1 -2.005,7 -2.282,7 -2.338,0 -2.199,6
Bruttoresultat 1.642,6 1.736,5 1.942,5 2.037,7 1.892,4
Udviklingsomkostninger -327,6 -393,3 -442,9 -458,8 -545,5
Distributions- og marketingsomkostninger -842,5 -833,6 -910,6 -910,2 -1.003,5
Administrationsomkostninger mv. -135,7 -137,4 -150,1 -138,7 -148,7
Resultat af primær drift (EBIT) 336,8 372,2 438,9 530,0 194,7
Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 1,7 0,4 -1,0 -1,1 -11,2
Gevinst ved slag af kapitalandele 11,5
Finansielle indtægter 27,2 30,7 17,7 15,7 20,0
Finansielle omkostninger -25,2 -23,5 -24,9 -31,7 -49,8
Resultat før skat 340,5 379,8 430,7 524,4 153,7
Skat af årets resultat -74,7 -114,9 -134,7 -151,9 -41,4
Årets resultat 265,8 264,9 296,0 372,5 112,3

Årets afskrivninger og nedskrivninger i alt 284,2 243,4 232,2 245,1 295,6
EBIDTA 621,0 615,6 671,1 775,1 490,3

side 1 af 7



BILAG IX: B&O KONCERNREGNSKAB FØR KORREKTIONER

BALANCE

Aktiver:
i mio DKK 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill 6,6 11,1 19,3 18,0 44,8 44,8
Erhvervede rettigheder 32,9 22,2 14,3 12,1 44,4 41,1
Færdiggjorte udviklingsprojekter 117,0 154,0 176,3 216,3 244,6 218,8
Udviklingsprojekter under udførelse 83,2 82,1 81,9 109,8 116,2 112,5
Immaterielle aktiver i alt 239,7 269,4 291,8 356,2 450,0 417,2

Materielle aktiver
Grunde og bygninger 315,0 287,1 282,5 332,8 252,1 274,4
Produktionsanlæg og maskiner 277,5 216,3 201,5 200,7 203,8 221,8
Andre anlæg, driftsmateriel og iventar 90,0 52,7 49,7 58,2 70,7 50,0
Indretning af lejede lokaler 46,1 36,6 29,9 26,6 29,1 28,7
Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 65,3 64,6 53,4 49,1 62,2 80,8
Materielle aktiver i alt 793,9 657,3 617,0 667,4 617,9 655,7

Investeringsejendomme 0,8 0,9 0,8 0,7 56,4 52,8

Finansielle aktiver
Kapitalandele i associerede selskaber 9,5 8,6 7,0 6,0 15,8 6,3
Udskudte skatteaktiver 9,2 40,6 44,4 28,8 21,2 22,7
Andre finansielle tilgodehavender 36,2 16,7 28,7 36,4 88,2 52,0
Finansielle aktiver i alt 54,9 65,9 80,1 71,2 125,2 81,0

Anlægsaktiver i alt 1.089,3 993,5 989,7 1.095,5 1.249,5 1.206,7

side 2 af 7



BILAG IX: B&O KONCERNREGNSKAB FØR KORREKTIONER

Varebeholdninger 529,6 490,4 429,7 567,4 694,3 801,4

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg 438,3 515,7 548,8 655,1 733,8 593,0
Tilgodehavender hos datter og associerede selskaber 8,5
Tilgodehavende selskabsskat 121,2 22,6 16,6 27,0 39,7
Andre tilgodehavender 56,1 122,9 45,9 51,4 30,0 38,9
Periodeafgrænsningsposter 14,0 22,3 15,2 25,5 22,8 30,5
Tilgodehavender i alt 508,4 782,1 632,5 748,6 822,1 702,1

Likvide beholdninger 445,0 473,0 731,9 502,5 196,4 107,1

Langfristede aktiver bestemt for salg 1,1

Kortfristede aktiver i alt 1.483,0 1.745,5 1.794,1 1.819,6 1.712,8 1.610,6

Aktiver i alt 2.572,3 2.739,0 2.783,8 2.915,1 2.962,3 2.817,3

side 3 af 7



BILAG IX: B&O KONCERNREGNSKAB FØR KORREKTIONER

BALANCE

Passiver:
i mio DKK 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Egenkapital
Aktiekapital 134,3 123,8 124,1 124,5 120,8 120,8
Indbetalt overkurs 3,5 5,7 9,4 14,6 14,6 14,6
Reserve for valutakursregulering 1,1 -4,7 -17,3 -42,9
Reserve vedr. regnskabsmæssig afdækning, fremtidige pengestrømme 0,1
Overført resultat 1.413,3 1.480,2 1.577,9 1.603,6 1.557,7 1.379,2
Egenkapital moderselskabets aktionærer 1.551,1 1.609,7 1.712,5 1.738,0 1.675,9 1.471,7
Minoritetsinteresser 0,6 2,3 2,1 4,1 6,0 12,1
Egenkapital i alt 1.551,7 1.612,0 1.714,6 1.742,1 1.681,9 1.483,8

Langfristede forpligtelser
Pensioner 0,3 5,9 8,5 15,5 9,7 9,5
Udskudt skat 78,5 66,9 65,5 63,7 67,8 64,2
Hensatte forpligtelser 44,3 53,9 63,6 86,6 97,0 77,3
Realkreditinstitutter 135,7 134,9 120,7 107,2 93,4 235,7
Kreditinstitutter 193,9 139,1 87,5 129,7 97,1 101,1
Øvrige langfristede forpligtelser 6,1 6,6
Langfristede forpligtelser i alt 452,7 400,7 345,8 402,7 371,1 494,4

Kortfristede forpligtelser
Realkreditinstitutter 42,9 42,9 39,2 44,9 14,0 8,5
Kreditinstitutter 1,4 71,9 96,6
Hensatte forpligtelser 67,6 50,9 31,1 33,3 46,0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 157,4 183,8 208,0 208,0 213,7 216,0
Gæld til associerede selskaber 1,8
Selskabsskat 8,6 9,6 72,0 78,3 122,3 66,3
Anden gæld 341,3 403,0 311,8 366,7 356,2 320,0
Periodeafgrænsningsposter 17,7 19,4 41,5 39,9 97,9 83,9
Kortfristede forpligtelser i alt 567,9 726,3 723,4 770,3 909,3 839,1

Forpligtelser i alt 1.020,6 1.127,0 1.069,2 1.173,0 1.280,4 1.333,5

Passiver i alt 2.572,3 2.739,0 2.783,8 2.915,1 2.962,3 2.817,3

side 4 af 7



BILAG IX: B&O KONCERNREGNSKAB FØR KORREKTIONER

EGENKAPITALOPGØRELSE
i mio DKK 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Egenkapital primo 1.551,1 1.612,0 1.714,6 1.742,1 1.681,9

Virkning af ændring i regnskabspraksis
Minoritetsinteresser 2,3
Overført resultat -42,2
Samlet virkning ændring regnskabspraksis -39,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Indkomst
Valutakursregulering datterselskaber 4,7 1,1 -5,8 -12,6 -25,6
Resultat datterselskaber 4,3 -4,9 14,1 32,2
Ændring i dagsværdi finansielle instrumenter 0,4 0,2 0,1 -0,1
Overført årets resultat 265,8 264,9 296,0 372,5 112,3
Samlet indkomst 270,9 270,5 285,3 374,1 118,8

Kapitalbevægelser ejere
Medarejderaktier 2,6 11,5 17,1 10,8 10,4
Tildeling af aktieoptioner 5,8 0,4 11,1
Ændring i udskudt skat af aktieoptioner -6,1
Skat af aktieoptioner/ medarbejder aktier 1,0 3,1 6,2 -0,4
Option på minoritetsandel -3,4
Minoritetsejeres andel resultat -1,7
Køb af egne aktier -98,1 -105,5 -148,9 -271,3 -100,2
Salg af egne aktier 10,8 6,5 5,3 18,5 1,6
Udloddet udbytte -94,0 -86,7 -149,0 -200,2 -247,7
Udbytte af egne aktier 9,3 3,2 5,7 11,3 14,0
Kapitalbevægelser ejere i alt -170,1 -167,9 -257,8 -434,3 -316,9

Egenkapital ultimo 1.612,0 1.714,6 1.742,1 1.681,9 1.483,8

side 5 af 7



BILAG IX: B&O KONCERNREGNSKAB FØR KORREKTIONER

PENGESTRØMSOPGØRELSE
i mio. DKK 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Årets resultat 265,8 264,9 296,0 372,5 112,3
Af- og nedskrivninger 284,2 243,5 232,3 248,9 299,2
Reguleringer 138,8 111,8 162,1 162,6 92,6
Ændring i driftskapital -30,5 69,8 -188,2 -142,2 -22,2
Ændret regnskabspraksis -1,7
Renteindbetalinger og lignende 27,2 30,7 17,7 15,7 20,0
Renteudbetalinger og lignende -25,2 -23,5 -24,9 -31,7 -49,8
Betalt selskabsskat -210,6 42,9 -100,4 -105,0 -120,3
Pengestrømme fra driftsaktivitet 448,0 740,1 394,6 520,8 331,8

Køb af immaterielle langfristede aktiver -146,5 -124,7 -171,4 -210,1 -124,9
Køb af materielle langfristede aktiver -138,2 -122,9 -185,2 -157,6 -190,4
Salg af immaterielle langfristede aktiver 3,6 2,1 0,7 1,5
Salg af materielle langfristede aktiver 80,1 22,1 13,5 9,8 23,3
Modtaget udbytte fra associerede selskaber 2,0 2,0
Tilkøb af aktivitet -27,7
Frasalg af aktivitet 32,7
Ændring i finansielle tilgodehavender 4,0 -12,0 -7,7 -53,9 36,2
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -195,0 -233,4 -378,5 -378,4 -254,3

Provenu ved optagelse af langfristede lån -55,6 74,6 200,0
Afdrag på langfristede lån -69,5 -38,8 -46,3 -48,7
Betalt udbytte -94,0 -86,7 -149,0 -200,2 -247,7
Udbytte af egne aktier 9,3 3,2 5,7 11,3 14,0
Tilbagekøb af egne aktier -98,1 -105,5 -148,9 -271,3 -100,2
Nytegning af medarbejderaktier 2,6 4,2 5,6
Salg af egne aktier 10,8 6,5 5,3 18,5 1,6
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -225,0 -247,8 -245,5 -488,0 -181,0

Ændring i likvider - årets pengestrømme 28,0 258,9 -229,4 -345,6 -103,5
Likvider 1. juni 445,0 473,0 731,9 502,5 156,9
Likvider 31. maj 473,0 731,9 502,5 156,9 53,4
Likvider i.flg. regnskab 473,0 731,9 502,5 196,4 107,1
Kreditinstitutter øvrige -39,5 -53,7
Likvider iflg. pengestrømsopgørelse 473,0 731,9 502,5 156,9 53,4

side 6 af 7



BILAG IX: B&O KONCERNREGNSKAB FØR KORREKTIONER

ANDRE OFFICIELLE NØGLETAL 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Børskurs 31 maj 355 389 684 698 265,0

Gns antal aktier 11.850.685 12.097.376 11.914.058 11.695.688 11.376.530

EBIDTA 621,0 615,6 671,1 775,1 490,3

EBIDAT margin, % 17 16 16 18 12

Overskudsgrad, % 9 10 10 12 5

EKF 17 16 17 22 7

Bruttoavanceprocent 45,5 46,4 46,0 46,6 46,2

Likviditetsgrad 2,4 2,5 2,4 1,9 1,9

Soliditetsgrad, % 59 62 60 57 53

Resultat pr.nom. 10 dk. Aktie 22 22 25 32 10

Price/earnings 16 18 28 22 27

Bemærk at nøgletallene ikke er 100% identiske med de oplyste i B&O's officielle årsrapport 2007/08. Årsagen er, at ikke alle oplysninger der danner
grundlag for nøgletallene fremgår af årsrapporten. Nøgletallene er valgt, fordi de er beregnet i den officielle årsrapport og her beregnet på baggrund af
de indtastede oplysninger, der danner grundlag for den videre regnskabsanalyse.
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BILAG X: REFORMULERET BALANCE

Aktiver:
i mio DKK 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Driftsaktiver (DA)

Goodwill 6,6 11,1 19,3 18,0 44,8 44,8
Erhvervede rettigheder 32,9 22,2 14,3 12,1 44,4 41,1
Færdiggjorte udviklingsprojekter 117,0 154,0 176,3 216,3 244,6 218,8
Udviklingsprojekter under udførelse 83,2 82,1 81,9 109,8 116,2 112,5
Grunde og bygninger 315,0 287,1 282,5 332,8 252,1 274,4
Produktionsanlæg og maskiner 277,5 216,3 201,5 200,7 203,8 221,8
Andre anlæg, driftsmateriel og iventar 90,0 52,7 49,7 58,2 70,7 50,0
Indretning af lejede lokaler 46,1 36,6 29,9 26,6 29,1 28,7
Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 65,3 64,6 53,4 49,1 62,2 80,8
Kapitalandele i associerede selskaber 9,5 8,6 7,0 6,0 15,8 6,3
Udskudte skatteaktiver 9,2 40,6 44,4 28,8 21,2 22,7
Andre finansielle tilgodehavender 36,2 16,7 28,7 36,4 88,2 52,0
Varebeholdninger 529,6 490,4 429,7 567,4 694,3 801,4
Tilgodehavender fra salg 438,3 515,7 548,8 655,1 733,8 593,0
Tilgodehavende hos datter og associerede selskaber 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0
Tilgodehavende selskabsskat 0,0 121,2 22,6 16,6 27,0 39,7
Andre tilgodehavender 56,1 122,9 45,9 51,4 30,0 38,9
Periodeafgrænsningsposter 14,0 22,3 15,2 25,5 22,8 30,5
Ændring i regnskabspraksis -40,5
Driftsaktiver (DA) i alt 2.086,0 2.265,1 2.051,1 2.410,8 2.709,5 2.657,4
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BILAG X: REFORMULERET BALANCE

Driftsgæld (DG)

Optionsprogram 0,0 10,6 8,1 43,3 24,3 0,0
Pensioner 0,3 5,9 8,5 15,5 9,7 9,5
Udskudt skat 78,5 66,9 65,5 63,7 67,8 64,2
Langfristede hensatte forpligtelser 44,3 53,9 63,6 86,6 97,0 77,3
Øvrige Langfristede forpligtelser 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6,6
Kortfristede hensatte forpligtelser 0,0 67,6 50,9 31,1 33,3 46,0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 157,4 183,8 208,0 208,0 213,7 216,0
Gæld til associerede virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
Selskabsskat 8,6 9,6 72,0 78,3 122,3 66,3
Anden gæld 341,3 403,0 311,8 366,7 356,2 320,0
Periodeafgrænsningsposter 17,7 19,4 41,5 39,9 97,9 83,9
Driftsgæld (DG) i alt 648,1 820,7 829,9 933,1 1.028,3 891,6

Netto driftsaktiver (NDA) 1.437,9 1.444,4 1.221,2 1.477,7 1.681,2 1.765,8

Netto Finansielle aktiver (NFA):

Investeringsejendomme 0,8 0,9 0,8 0,7 56,4 52,8
Likvide beholdninger 445,0 473,0 731,9 502,5 196,4 107,1
Langfristede aktiver bestemt for salg 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0
Finansielle aktiver i alt 445,8 473,9 732,7 504,3 252,8 159,9

Netto finansielle passiver

Realkreditinstitutter -178,6 -177,8 -159,9 -152,1 -107,4 -244,2
Kreditinstitutter -193,9 -139,1 -87,5 -131,1 -169,0 -197,7
Finansielle passiver i alt -372,5 -316,9 -247,4 -283,2 -276,4 -441,9

Netto finansielle aktiver (NFA) i alt 73,3 157,0 485,3 221,1 -23,6 -282,0

Netto finansielle aktiver uden likvide beholdninger -371,7 -316,0 -246,6 -281,4 -220,0 -389,1

Reformuleret Egenkapital i alt 1.511,2 1.601,4 1.706,5 1.698,8 1.657,6 1.483,8
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BILAG XI: REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE & EGENKAPITAL

i mio DKK 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

DRIFTSOVERSKUD FRA SALG
Nettoomsætning 3.609,7 3.742,2 4.225,2 4.375,7 4.092,0
Driftsomkostninger -3.272,9 -3.370,0 -3.786,3 -3.845,7 -3.897,3
Posteringer direkte på egenkapitalen henføret til driften:

Nytegning medarbejderaktier 2,6 11,5 17,1 10,8 10,4
Tildeling af aktieoptioner 0,0 0,0 5,8 0,4 11,1
Skat vedrørende aktieoptioner 1,0 3,1 6,2 -0,4 -6,1
Aktieprogram ændring forpligtelse -10,6 2,5 -35,2 19,0 24,3
Driftsoverskud fra salg før skat og valutakurstabsfordeling 329,8 389,3 432,8 559,8 234,4
Allokeret kursregulering 4,7 5,3 -10,9 1,5 8,0
Driftsoverskud fra salg før skat 334,5 394,6 421,9 561,3 242,4
Skat af årets resultat (officielt) -74,7 -114,9 -134,7 -151,9 -41,4
Skattefordel fra netto renteomkostninger -3,1 -2,4 -0,8 -2,3 -5,8
Skat allokeret til andre poster 3,7 4,3 -2,4 1,2 -2,1
Driftsoverskud fra salg (efter skat) 260,4 281,6 284,0 408,3 193,1

DRIFTSRESULTAT ANDRE POSTER
Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 1,7 0,4 -1,0 -1,1 -11,2
Gevinst ved slag af kapitalandele 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0
Valutakursgevinster og tab (drift) 7,9 12,7 -9,5 -7,6 -12,3
Øvrige finansielle poster netto 6,8 4,1 1,0 4,6
Gevinster og tab op afledte finansielle instrumenter (drift) 5,7
Driftsoverskud fra andre poster før skat og valutakurstabsfordeling 16,4 17,2 -4,8 3,8 -18,9
Allokeret kursregulering 0,2 0,2 0,1 0,0 -0,6
Driftsresultat fra andre poster før skat 16,6 17,4 -4,7 3,8 -19,5
Skat herpå -3,7 -4,3 2,4 -1,2 2,1
Driftsoverskud fra andre poster (efter skat) 12,9 13,1 -2,3 2,6 -17,4
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BILAG XI: REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE & EGENKAPITAL

NETTO RENTEOMKOSTNINGER
+ Renteomkostninger rentebærende gæld -20,4 -18,2 -12,7 -16,4 -26,6
- Renteindtægter finansielle aktiver 7,7 8,6 9,3 7,0 4,5
+- ændring i dagsværdi finansielle instrumenter 0,4 0,2 0,0 0,1 -0,1
Netto renteomkostninger før skat og valutakurstabsfordeling -12,3 -9,4 -3,4 -9,3 -22,2
Allokeret kursregulering -0,2 -0,1 0,1 0,0 -0,8
Netto renteomkostninger før skat -12,5 -9,5 -3,3 -9,3 -23,0
- Skattefordel fra netto renteomkostninger 3,1 2,4 0,8 2,3 5,8
Netto renteomkostninger efter skat -9,4 -7,1 -2,5 -7,0 -17,2

Totalindkomst 263,9 287,6 279,2 403,9 158,5

EBIT 329,8 389,3 432,8 559,8 234,4
Afskrivninger 284,2 243,4 232,2 245,1 295,6
EBITDA 614,0 632,7 665,0 804,9 530,0

Nettodividende
Minoritetsejeres andel resultat -1,7 0 0 -3,4 0
Salg af egne aktier 10,8 6,5 5,3 18,5 1,6
Køb egne aktier -98,1 -105,5 -148,9 -271,3 -100,2
Udbytte af egne aktier 9,3 3,2 5,7 11,3 14
Udloddet udbytte -94 -86,7 -149 -200,2 -247,7
Nettodividende i alt -173,7 -182,5 -286,9 -445,1 -332,3

Ændring egenkapital 90,2 105,1 -7,7 -41,2 -173,8

REFORMULERET EGENKAPITALOPGØRELSE
Egenkapital primo 1.511,2 1.601,4 1.706,5 1.698,8 1.657,6
Årets totalindkomst 263,9 287,6 279,2 403,9 158,5
Nettodividende -173,7 -182,5 -286,9 -445,1 -332,3
Egenkapital ultimo 1.601,4 1.706,5 1.698,8 1.657,6 1.483,8
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BILAG XII: REFORMULERET TOTALINDKOMST, BALANCE OG PENGESTRØMSOPGØRELSE, SUMMARISK NIVEAU

RESULTATOPGØRELSE 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Nettoomsætning 3.609,7 3.742,2 4.225,2 4.375,7 4.092,0
Driftsomkostninger sales før skat -3.275,2 -3.347,6 -3.803,3 -3.814,4 -3.849,6
Skat af driftsomkostninger sales -74,1 -113,0 -137,9 -153,0 -49,3
Andre driftsposter før skat 16,6 17,4 -4,7 3,8 -19,5
Skat af andre driftsposter -3,7 -4,3 2,4 -1,2 2,1
Driftsoverskud 273,3 294,7 281,7 410,9 175,7
Netto finansielle poster før skat -12,5 -9,5 -3,3 -9,3 -23,0
Skat af netto finansielle poster 3,1 2,4 0,8 2,3 5,8
Totalindkomst 263,9 287,6 279,2 403,9 158,5

BALANCE

Nettodriftsaktiver (NDA)
Driftsaktiver (DA) 2.086,0 2.265,1 2.051,1 2.410,8 2.709,5 2.657,4
Driftsgæld (GD) 648,1 820,7 829,9 933,1 1.028,3 891,6
Netto driftsaktiver (DNA) 1.437,9 1.444,4 1.221,2 1.477,7 1.681,2 1.765,8

Netto finansielle aktiver (NFA)
Finansielle aktiver (FA) 445,8 473,9 732,7 504,3 252,8 159,9
Finansiel gæld (GR) -372,5 -316,9 -247,4 -283,2 -276,4 -441,9
Netto finansielle aktiver (NFA) 73,3 157,0 485,3 221,1 -23,6 -282,0

Egenkapital 1.511,2 1.601,4 1.706,5 1.698,8 1.657,6 1.483,8

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Driftsoverskud 273,3 294,7 281,7 410,9 175,7
Ændring nettodriftsaktiver -6,5 223,2 -256,5 -203,5 -84,6
Frit Cash Flow (driftsaktivitet) 266,8 517,9 25,2 207,4 91,1

Nettoudbetalinger til ejerne -173,7 -182,5 -286,9 -445,1 -332,3
Nettobetalinger til finansielle fordringshavere
 ændring netto finansielle aktiver -55,7 -69,4 34,8 -61,4 169,1
netto finansielle poster -9,4 -7,1 -2,5 -7,0 -17,2
Finansiering i alt -238,8 -259 -254,6 -513,5 -180,4

Ændring i likviditet 28,0 258,9 -229,4 -306,1 -89,3
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BILAG XIII: NØGLETAL

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Egenkapitalforrentning (EKF)
EKF 16,29% 16,71% 16,39% 24,23% 10,29%

Driftsaktivitetens afkastningsgrad
Driftsoverskud 273,3 294,7 281,7 410,9 175,7
Netto driftsaktiver (NDA) 1.444,4 1.221,2 1.477,7 1.681,2 1.765,8
AG nda 18,92% 24,13% 19,06% 24,44% 9,95%

Finansiel gearing (FGEAR)
Gæld (NGr) -157,0 -485,3 -221,1 23,6 282,0
Egenkapital (EK) 1.601,4 1.706,5 1.698,8 1.657,6 1.483,8
FGEAR -0,10 -0,28 -0,13 0,01 0,19

NIVEAU 1

RENTABILITETSANALYSE EKF-TRÆ

FGEAR -0,10 -0,28 -0,13 0,01 0,19

SPREAD (Agnda - r)
SPREAD 26,88% 26,09% 20,56% -14,97% 1,79%

Overskudsgrad (OG)
Driftsoverskud 273,3 294,7 281,7 410,9 175,7
Nettoomsætning 3.609,7 3.742,2 4.225,2 4.375,7 4.092,0
OG 7,57% 7,88% 6,67% 9,39% 4,29%

NIVEAU 2
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BILAG XIII: NØGLETAL

Netto driftsaktivernes omsætningshastighed
Nettoomsætning 3.609,7 3.742,2 4.225,2 4.375,7 4.092,0
Netto driftsaktiver (NDA) 1.437,9 1.444,4 1.221,2 1.477,7 1.681,2 1.765,8
AOH (ultimo) 2,50 3,06 2,86 2,60 2,32

Gennemsnitlig lånerente ( r )
Nettorenteomkostninger -12,5 -9,5 -3,3 -9,3 -23,0
Gæld (NGr) -157,0 -485,3 -221,1 23,6 282,0
r -7,96% -1,96% -1,49% 39,41% 8,16%

Overskudsgrad salg (OG salg)
Driftsoverskud salg 260,4 281,6 284,0 408,3 193,1
Nettoomsætning 3.609,7 3.742,2 4.225,2 4.375,7 4.092,0
OG salg 7,21% 7,52% 6,72% 9,33% 4,72%

Overskudsgrad andre driftsposter

NIVEAU 3

Overskudsgrad andre driftsposter
Andre driftsposter 12,9 13,1 -2,3 2,6 -17,4
Nettoomsætning 3.609,7 3.742,2 4.225,2 4.375,7 4.092,0
OG andre driftsposter 0,36% 0,35% -0,05% 0,06% -0,43%
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BILAG XIII: NØGLETAL

Nulpunktsomsætning
Nettoomsætning 3.609,7 3.742,2 4.225,2 4.375,7 4.092,0
Produktionsomkostninger -1.967,1 -2.005,7 -2.282,7 -2.338,0 -2.199,6
Bruttofortjeneste 1.642,6 1.736,5 1.942,5 2.037,7 1.892,4
BA% 45,51% 46,40% 45,97% 46,57% 46,25%

Faste omkostninger (salg) -1.382,2 -1.454,9 -1.658,5 -1.629,4 -1.699,3

Overskud (Salg) 260,4 281,6 284,0 408,3 193,1

Nulpunktsomsætning 3.037,5 3.135,3 3.607,5 3.498,9 3.674,5
Beregnede produktionsomkostninger -1.655,3 -1.680,4 -1.949,0 -1.869,5 -1.975,2
Bruttofortjeneste 1.382,2 1.454,9 1.658,5 1.629,4 1.699,3
BA% 45,51% 46,40% 45,97% 46,57% 46,25%

Faste omkostninger (salg) -1.382,20 -1.454,90 -1.658,50 -1.629,40 -1.699,30

Kontrol - Overskud (salg) NP omsætning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sikkerhedsmargin 572,2 606,9 617,7 876,8 417,5

4.500,0

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

4.500,0

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Nettoomsætning

Nulpunktsomsætning

Sikkerhedsmargin
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BILAG XIII: NØGLETAL

Selvfinansierende vækstrate
OG 7,57% 7,88% 6,67% 9,39% 4,29%
AOH 2,50 3,06 2,86 2,60 2,32
FGEAR -9,80% -28,44% -13,02% 1,42% 19,01%
SPREAD 26,88% 26,09% 20,56% -14,97% 1,79%
1-u 64,38% 69,85% 46,63% 50,43% -56,28%

g=(OGxAOH)+(FGEARxSPREAD)(1-u) 17,22% 18,95% 17,82% 24,33% 9,76%

Res. Efter skat i % af resultat før skat
Resultat før skat 338,6 402,5 413,9 555,8 199,9
skat -74,7 -114,9 -134,7 -151,9 -41,4

s 22,06% 28,55% 32,54% 27,33% 20,71%

1-s 77,94% 71,45% 67,46% 72,67% 79,29%

Gearing fra driftsgæld (DGEAR)

Gæld drift (Gd) 648,1 820,7 829,9 933,1 1.028,3
NDA 1.437,9 1.444,4 1.221,2 1.477,7 1.681,2

DGEAR 0,45 0,57 0,68 0,63 0,61

Resultat i % efter udbytte
Årets resultat 263,9 287,6 279,2 403,9 158,5
Udbytte for regnskabsåret 94,0 86,7 149,0 200,2 247,7

Payout ratio (u) 35,6% 30,1% 53,4% 49,6% 156,3%

1-u 64,4% 69,9% 46,6% 50,4% -56,3%

side 4 af 4



BILAG XIV BUDGET B&O

2008/09E 2009/10E 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14T 2014/15T+1

Nettoomsætning 3.682,8 3.572,3 3.572,3 3.750,9 4.013,5 4.093,8 4.175,7
Driftsomkostninger sales før skat -3.879,2 -3.643,8 -3.596,1 -3.613,4 -3.820,8 -3.897,3
Skat af driftsomkostninger sales 98,2 35,7 11,9 -68,8 -96,3 -98,3
Overskud sales -294,6 -107,2 -35,7 206,3 289,0 294,8
Andre driftsposter før skat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skat af andre driftsposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre poster i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Driftsoverskud -294,6 -107,2 -35,7 206,3 289,0 294,8
Netto finansielle poster før skat -16,9 -26,8 -26,4 -28,6 -25,7 -19,4
Skat af netto finansielle poster 4,2 6,7 6,6 7,2 6,4 4,9
Totalindkomst -307,3 -127,3 -55,5 184,9 269,7 280,3

BALANCE

Netto driftsaktiver (DNA) 1623,8 1488,5 1442,7 1486,5 1516,2 1546,6

Netto finansielle aktiver (NFA) -447,3 -439,3 -476,8 -428,2 -323,1 -213,4

Egenkapital 1176,5 1049,2 965,9 1058,3 1193,1 1333,2

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsoverskud -294,6 -107,2 -35,7 206,3 289,0 294,8
Ændring nettodriftsaktiver 142,0 135,3 45,8 -43,8 -29,7 -30,3
Frit Cash Flow (driftsaktivitet) -152,6 28,1 10,1 162,5 259,3 264,5

Nettoudbetalinger til ejerne 0,0 0,0 -27,8 -92,5 -134,9 -140,2
Nettobetalinger til finansielle fordringshavere
 ændring netto finansielle aktiver -12,7 -20,1 -19,8 -21,4 -19,3 -14,5
netto finansielle poster -12,7 -20,1 -47,6 -113,9 -154,2 -154,7
Finansiering i alt

Ændring i likviditet -165,3 8,0 -37,5 48,6 105,1 109,8
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BILAG XV NØGLETAL BUDGET

2008/09E 2009/10E 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14ET

Egenkapitalforrentning (EKF)
EKF -26,83% -13,41% -7,07% 16,06% 21,47% 20,23%

Driftsaktivitetens afkastningsgrad
Driftsoverskud -294,6 -107,2 -35,7 206,3 289,0 294,8
Netto driftsaktiver (NDA) 1.623,8 1.488,5 1.442,7 1.486,5 1.516,2 1.546,6
AG nda -18,14% -7,20% -2,47% 13,88% 19,06% 19,06%

Finansiel gearing (FGEAR)
Gæld (NGr) 447,3 439,3 471,2 422,5 317,2 207,3
Egenkapital (EK) 1176,5 1049,2 971,5 1064 1199 1339,3
FGEAR 0,38 0,42 0,48 0,40 0,26 0,15

SPREAD (Agnda - r)
SPREAD -22,86% -14,83% -9,48% 5,50% 9,10% 7,58%

Overskudsgrad (OG)
Driftsoverskud -294,6 -107,2 -35,7 206,3 289 294,8
Nettoomsætning 3682,8 3572,3 3572,3 3750,9 4013,5 4093,8
OG -8,00% -3,00% -1,00% 5,50% 7,20% 7,20%

RENTABILITETSANALYSE EKF-TRÆ

NIVEAU 1

NIVEAU 2
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BILAG XV NØGLETAL BUDGET

Netto driftsaktivernes omsætningshastighed
Nettoomsætning 3.682,8 3.572,3 3.572,3 3.750,9 4.013,5 4.093,8
Netto driftsaktiver (NDA) 1.623,8 1.488,5 1.442,7 1.486,5 1.516,2 1.546,6
AOH 2,09 2,20 2,40 2,60 2,70 2,70

Gennemsnitlig lånerente ( r )
Nettorenteomkostninger 21,1 33,5 33,0 35,4 31,6 23,8
Gæld (NGr) -447,3 -439,3 -471,2 -422,5 -317,2 -207,3
r 4,72% 7,63% 7,00% 8,38% 9,96% 11,48%

Overskudsgrad salg (OG salg)
Driftsoverskud salg -294,6 -107,2 -35,7 206,3 289 294,8
Nettoomsætning 3.682,8 3.572,3 3.572,3 3.750,9 4.013,5 4.093,8
OG salg -8,00% -3,00% -1,00% 5,50% 7,20% 7,20%

Overskudsgrad andre driftsposter
Andre driftsposter 0 0 0 0 0 0
Nettoomsætning 3.682,8 3.572,3 3.572,3 3.750,9 4.013,5 4.093,8
OG andre driftsposter 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

NIVEAU 3
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BILAG XV NØGLETAL BUDGET

Nulpunktsomsætning
Nettoomsætning 3.682,8 3.572,3 3.572,3 3.750,9 4.013,5 4.093,8
Produktionsomkostninger -2.209,7 -1.929,0 -1.929,0 -2.025,5 -2.167,3 -2.210,7
Bruttofortjeneste 1473,1 1643,3 1643,3 1725,4 1846,2 1883,1
BA% 40% 46% 46% 46% 46% 46%
Faste omkostninger (salg) -1.767,7 -1.750,5 -1.679,0 -1.519,1 -1.557,2 -1.588,3
Overskud (Salg) -294,6 -107,2 -35,7 206,3 289,0 294,8

Nulpunktsomsætning 4.419,3 3.805,3 3.649,9 3.302,4 3.385,2 3.452,9
Beregnede produktionsomkostninger -2.651,6 -2.054,9 -1.971,0 -1.783,3 -1.828,0 -1.864,6
Bruttofortjeneste 1.767,7 1.750,5 1.679,0 1.519,1 1.557,2 1.588,3
BA% 40,00% 46,00% 46,00% 46,00% 46,00% 46,00%
Faste omkostninger (salg) -1.767,70 -1.750,50 -1.679,00 -1.519,10 -1.557,20 -1.588,30

Sikkerhedsmargin -736,5 -233,0 -77,6 448,5 628,3 640,9

Selvfinansierende vækstrate
OG -8,00% -3,00% -1,00% 5,50% 7,20% 7,20%
AOH 2,09 2,20 2,40 2,60 2,70 2,70
FGEAR 38,02% 41,87% 48,50% 39,71% 26,46% 15,47%
SPREAD -22,86% -14,83% -9,48% 5,50% 9,10% 7,58%
1-u 100,00% 100,00% 140,00% 49,97% 50,00% 50,00%

g=(OGxAOH)+(FGEARxSPREAD)(1-u) -25,37% -12,81% -8,83% 15,39% 20,65% 20,03%

Resultat i % efter udbytte
Årets resultat -307,3 -127,3 -55,5 185,1 270,0 280,6
Udbytte for regnskabsåret 0,0 0,0 22,2 92,6 135,0 140,3
Payout ratio (u) 0,0% 0,0% -40,0% 50,0% 50,0% 50,0%

1-u 100,0% 100,0% 140,0% 50,0% 50,0% 50,0%
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BILAG XVI VÆRDIANSÆTTELSE B&O

VÆRDIANSÆTTELSE VED ANVENDELSE AF FCF I alt 5 år

2008/09E 2009/10E 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14T
Tilbagediskontering år 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5

FCF -152,6 28,1 10,1 162,5 259,3 264,5

NUTIDSVÆRDI 31.5.2008 -146,2 24,7 8,2 120,4 176,4 183,5

Nutidsværdi 30.9.2008 -150,5 25,5 8,4 124,0 181,6 188,9

VÆRDIANSÆTTELSE VED ANVENDELSE AF FCF
Terminalværdi før tilbagediskontering -805,5 235,5 113,0 4.123,0 13.369,0 3.811,0
Tilbagediskonteret terminalværdi -771,8 207,1 91,2 3.055,3 9.093,9 2.379,6 2.379,6
Nutidsværdi 30.9.2008 -794,8 213,2 94,0 3.146,3 9.364,9 2.450,5
NFA -282,0
Nutidsværdi NFA 30.9.2008 -290,4
VÆRDI 31. 5 2008 2.281,1

Omdiskonteret til 30. september 2008 (4 mdr) 2.349,0

Udestående aktier 11.313.551

Værdi pr. aktie 208
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