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1 Indledning 

Den økonomiske krise, der startede i 2. halvår 2008, har sat privatforbruget under pres 

efter flere år med højkonjunktur og forbrugerfest, hvor høje friværdier på bolig og lav 

arbejdsløshed var katalysatorer til det høje forbrug. Nu er privatforbruget vekslet til 

opsparing og det formodes, at først i 2013 vil privatforbruget ligger på niveau med 2007.
1
 

For en producent af dyre varer i den høje ende af kundeprodukter, som Bang & Olufsen 

a/s (B&O) har det kraftige fald i privatforbruget og forbrugertilliden medvirket til et fald i 

aktiekursen siden 2006 med et historisk lavpunkt d. 14. juli 2009 med en kurs på 34,7 kr.. 

 

Figur 1.1 Forbrugertilliden
2
 

                                                   
1
 http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/193003/nordea_amputeret_privatforbrug_frem_til_2013.html  

2
 Finansministeriet, forbrugertilliden - juli 2011 

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/193003/nordea_amputeret_privatforbrug_frem_til_2013.html
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Figur 1.2: Historisk udvikling af B&O’s aktiekurs
3
 

Den økonomiske krise har medført, at mange danske virksomheder har været nødt til at 

lukke, enten frivilligt eller ved en konkurs. B&O har også været mærket af krisen som 

følge af faldende efterspørgsel og derved lavere indtjening.   

 

Figur 1.3 Overblik over indtjening
4
 

Hvis man kigger på B&O’s primære markeder, har virksomheden siden regnskabsåret 

2007/08 oplevet et fald på det danske og engelske marked mens det tyske marked efter to 

år med fald i omsætningen, igen i 2010/11 ligger på niveau med 2007/08
5
. Årsagen til den 

faldende omsætning skal ses i lyset af den økonomiske afmatning samt at B&O har været 

                                                   
3
 Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Nordic) 

4
 B&O Årsrapport 2010/11 

5
 B&O Årsrapport 2008/09 s. 87 og B&O Årsrapport 2010 /11 s. 82 
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mindre heldige med nogle af deres produktlanceringer. B&O havde deres værste 

regnskabsår i 2008/09, hvor resultat var på -383 mio. kr.. Siden 2008/09 har B&O fået 

rettet op på virksomheden og kunne i 2010/11 fremvise et overskud på 28 mio. kr.. Denne 

pæne fremgang i resultat fra 2008/09 frem til 2010/11 sætter spørgsmålstegn ved, om 

B&O er ved at genvinde deres position på markedet inden for dansk design.  

B&O har, i forbindelse med deres præsentation af årsrapporten for 2010/11, også lanceret 

deres nye strategi ”Leaner, Faster, Stronger”. Denne strategi vil vi se nærmere på og se, 

om den kan være med til at påvirke B&O’s aktiekurs positivt.  

1.1 Afhandlingens formål og målgruppe 

Formålet med denne opgave er at finde værdien af B&O og sammenholde den fundne 

værdi med aktiekursen på Københavns fondsbørs. Hvis værdien viser sig at afvige fra den 

aktuelle aktiekurs vil den øge attraktiviteten af mulige købere. Opgaven vil have fokus på 

at identificere eventuelle købere samt hvad disse ligger vægt på ved et eventuelt køb.  

Vi vil yderligere identificere hvilket ting der påvirker kursen, samt hvad ledelsen gør for at 

øge selskabets værdi. Opgaven retter sig mod ledelsen i B&O, der gerne vil øge værdien 

af selskabet, samt potentielle købere der gerne vil vide om det er gunstigt at købe eller om 

man skal vente.  

1.2 Problemformulering 

Formålet med denne opgave er at finde værdien af B&O og sammenholde den med 

aktiekursen på Fondsbørsen i København. B&O er inde i en fase, hvor de lige har 

offentliggjort en ny strategi. Vi vil finde ud af, om denne strategi har påvirket positivt på 

aktiekursen, hvilket har ledet frem til nedenstående problemformulering 

”Er Bang & Olufsen aktien undervurderet og er Bang & Olufsen et muligt 

købsobjekt” 

1.3 Disposition 

Opgavens struktur vises i nedenstående model. I forhold til B&O og værdiansættelse er 

det overordnet de 4 afsnit til højre, der bruges. I forhold til konkurrenterne anvendes 

venstre del af tabellen.  
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Sideløbende med den overordnede problemformulering besvares nedenstående 

delspørgsmål i forbindelse med opgaven.  

- Hvad er B&O strategiske position? 

- Hvem er mulig købskandidat til B&O? 

- Hvordan kan B&O’s regnskabsmæssige performance beskrives indenfor ex post 

analyseperioden?  

 

 

Figur 1.4 Opgavens struktur
6
 

1.4 Afgrænsning 

Vi har valgt at afgrænse os til at anvende materiale fra offentlige tilgængelige 

informationer, så som årsrapporter, aktieanalyser, prospekter samt information fra B&O’s 

egen hjemmeside med videre.  

For at kunne danne et overblik over B&O’s finansielle situation, vil vi tidsmæssigt 

beskæftige os med perioden før finanskrisen og frem til d. 30. oktober 2011 – fra 2007-

2011.  

                                                   
6
 Kilde: Egen tilvirkning 
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I den strategiske analyse har vi valgt at fokusere på B&O som helhed, for på den måde at 

kunne identificere, hvilket forretningsområde der genererer størst værdi for virksomheden.  

I den regnskabsmæssige analyse har vi valgt ikke at foretage reformulering af B&O’s 

konkurrenter, idet dette vurderes for omfattende i forhold til anvendelsen af 

informationen.  

1.5 Metode 

 

1.5.1 Virksomhedspræsentation 

Som en indledning til opgaven har vi valgt at lave en virksomhedspræsentation. Denne 

præsentation er af beskrivende karakter og er med til at give læser et indblik i 

virksomheden inden selve værdiansættelsen. 

1.5.2 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse bygger på en intern og ekstern analyse. I den eksterne del har vi 

valgt at bruge 

- PEST 

- Porters Five Forces 

I den interne del af B&O har vi valgt at gøre brug af følgende modeller 

- Værdikæden 

- Bostons vækst matrice  

De ovenstående modeller er konkluderet ved brug af SWOT for at beskrive B&O’s 

strategiske position.  

1.5.3 Regnskabsanalyse 

Inden der foretages en regnskabsanalyse på baggrund af offentlige årsrapporter, foretages 

der en vurdering af datagrundlaget. Derudover gennemgås revisionspåtegningerne for 

oplysninger, der er væsentlige ved brug af årsrapporterne det vil sige supplerende 

bemærkninger eller forbehold.  
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Til brug for regnskabsanalysen gøres der brug af årsrapporten fra regnskabsåret 2006/07 

frem til 2010/11. Årsrapporterne reformuleres, så der kommer en egentlig 

resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse, der er renset for ”dirty surplus” og 

”hidden dirty surplus”.  

Overordnet vil regnskabsanalysen tage udgangspunkt i DuPont modellen, der gør det 

muligt at nedbryde de enkelte nøgletal i deres bestanddele. Analysen vil tage 

udgangspunkt i ovenstående reformulerede opgørelser.   

Vi vil endvidere kigge på B&O’s direkte konkurrenter og sammenligne nogle af de 

vigtigste nøgletal.  

1.5.4 Værdiansættelsen 

Til selve værdiansættelsen vil vi finde anvendelse af DCF modellen (Discounted Cash 

Flow). Vi har valgt denne, idet det er kapitalværdibaseret værdiansættelsesmodel, der 

måler på fremtidige nettostrømme. 

Yderligere vil vi udarbejde en følsomhedsanalyse. Denne har til hensigt at vise 

konsekvenserne ved ændringer i de væsentlige forudsætninger.   
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2 Præsentation af virksomheden 

2.1 Virksomhedens historie
7
 

Bang & Olufsen a/s blev i 1925 stiftet af de to unge ingeniører Peter Bang og Svend 

Olufsen. De to ingeniører havde lært hinanden at kende på ingeniørstudiet og delte 

interesse for tiden nye fænomen: radioen. 

Helt fra begyndelse af ville Peter og Svend skabe en virksomhed med kvalitetsprodukter 

og samtidig være innovative. Det blev dog ikke radioen, men derimod ”eliminatoren” de 

to ingeniører blev kendt for. Produktet eliminerede behovet for batterier. Produktet kom 

på markedet samtidig med at elektricitet i hjemmet begyndte at blive almindeligt i 

Danmark. Eliminatorens succes gav B&O startkapitalen og roen til at danne fundamentet 

til den virksomhed, vi kender i dag.  

Anden Verdenskrig blev en knap så rolig tid for virksomheden, idet nazi-sympatisører 

sprængte den relativt nye fabrik i luften og ødelagde størstedelen af 

produktionsfaciliteterne. Sprængningen kom som et modsvar til, at B&O nægtede, at 

samarbejde med besættelsesmagten og aktionen var så godt som lammende for 

virksomheden helt frem til 1960.  

I 1950’erne og 1960’erne blev B&O veletableret på det danske marked som ”Det danske 

kvalitetsmærke”. I slutningen af 1960’erne begyndte stigende konkurrence fra Asien, 

hvilket medførte at mange danske og europæiske radio- og tv-butikker måtte lukke. Det 

blev klart for B&O, at der skulle ske noget for at sikre overlevelse. B&O allierede sig med 

arkitekter og designere og satsede på både produkternes idé, design og kvalitet.  

Som en følge af ”fattig-80’erne” og oliekriser blev en ny distributionsstrategi 

implementeret, hvilket indebar, at B&O’s produkter skulle sælges fra B&O’s egne 

eksklusive butikker, som kun forhandlede B&O’s egne produkter. Butikkerne er i dag 

kendt som B1-butikker og har siden overtaget en stadig større andel af B&O’s samlede 

salg.  Den resterende del af salget sker gennem shop-in-shop butikker, hvor en andel af 

butiksarealet er dedikeret til salg af B&O produkter.  

                                                   
7
 Årsrapporten 2010/11 s. 6-7 
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I slutningen af 1990’erne åbnede B&O nye butikker i store vækst lande som Indien, Kina 

og Rusland. B&O er samtidig begyndt at udvikle, producere og sælge eksklusive 

lydsystemer i samarbejde med Audi. Der er ligeledes en efterspørgsel fra eksklusive 

hoteller og ejendomsprojekter på B&O’s audio- og videoprodukter.  

2.2 Virksomhedens organisation 

Bang & Olufsen a/s er moderselskabet i koncernen. Koncernen består yderligere af 

dattervirksomheder fordelt over hele verden.   

 

 

Figur 2.1 B&O’s koncern struktur 
8
 

Bang & Olufsen operations a/s fremstiller kommunikationsudstyr og blev stiftet i 2001. 

Selskabet varetager indkøb, produktion og logistik for B&O koncernen samt salg af 

B&O’s audio/video produkter. 

Bang & Olufsen s.r.o er placeret i Tjekkiet og varetager produktion samt udvikling af dele 

af koncernens audio produkter. 

 OÜ BO-Soft er placeret i Estland og foretager software udvikling.  

Bang & Olufsen GPS er placeret i Taiwan og er et sourcing-selskab.  

Bang & Olufsen ICEpower a/s er placeret i Lyngby og er udviklet som et joint venture 

med B&O. Selskabet udvikler, producerer og markedsfører produkter baseret på 

                                                   
8
 Årsrapporten 2010/11 s. 5 



  

  

Page 14 of 112 

 

højeffektive forstærkerteknologier. Selskabet er skilt ud fra sig selv, da man udfører 

branduafhængig forretning.  

2.3 Aktionær forhold 

B&O havde pr. 31. maj 2011 en aktiekapital på nominelt 362.440.140 kr.. Hver aktiebeløb 

på nominelt 10 kr. giver en stemme. B&O har således 36.244.014 stk. Af disse er 42.650 

egne aktier svarende til 0,12 % af aktiekapitalen. Direktionen og bestyrelsen havde samlet 

172.373 stk. aktier.  

Pr. 31. maj 2011 havde B&O cirka 35.000 navnnoterede aktionærer svarende til 76 % af 

aktiekapitalen. Af disse er 68 % placeret i Danmark.  

Aktionærer, der besidder 5 % eller mere af den pålydende kapital eller aktiekapitalens 

samlede stemmerettigheder pr. 31 maj 2011: 

 

Figur 2.2 Oversigt over aktionærer
9
 

2.4 Virksomhedens ledelse og bestyrelse 

B&O har en todelt ledelsesstruktur, bestående af en direktion og en bestyrelse. Selskabet 

ledes af bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for direktionen. Bestyrelsen vælger 

direktionen
10

. Direktionen varetager den daglige direktion af selskabet. 

  

2.4.1 Bestyrelse 

Bestyrelsen hos B&O varetager kontrollen med direktionen samt den overordnede 

strategiske ledelse. B&O har en intern regel om at bestyrelses medlemmer maksimalt må 

være 70 år. Medlemmerne udgør en gruppe sammensat af internationale erfarne 

erhvervsfolk.   

                                                   
9
 B&O’s årsrapport 2010/11 s. 123 

10
 B&O’s vedtægter  



  

  

Page 15 of 112 

 

Bestyrelsen bestod pr. 31. maj 2011 af: 

Navn Titel Valgt første gang 

Ole Andersen Formand 2009 

Niels Bjørn Christiansen Næstformand 2007 

Peter Skak Olufsen Bestyrelsesmedlem 1972 

Rolf Eriksen Bestyrelsesmedlem 2008 

Jesper Jarlbæk Bestyrelsesmedlem 2011 

Alberto Torres Bestyrelsesmedlem 2011 

Anette Revsgaard Sejbjerg Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 2007 

Jesper Olesen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 2007 

Knud Olesen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 2003 

Figur 2.3: B&O’s bestyrelse 2011
11

 

2.4.2 Direktionen 

Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet samt opfølgning på den 

driftsmæssige udvikling og interne anliggender.  

B&O har i regnskabsåret 2010/11 fået både ny finansdirektør og administrerende direktør: 

Navn Titel Tiltrådt 

Tue Mantoni (1975) President & CEO 1. marts 2011 

Henning Bejer Beck (1965) Executive Vice President, CFO 1. oktober 2010 

John Christian Bennett-Therkilsen 
(1952) Executive Vice President, Operations 

1. september 
1981 

Christian Winther (1970) 
Executive Vice President, Sales & 
Marketing 1. januar 2009 

Figur 2.4: B&O’s direktion 2011
12

 

2.5 Virksomhedens idégrundlag, vision og målsætning 

 

2.5.1 Vision 

B&O’s vision, som blev grundlagt af Peter Bang og Svend Olufsen, blev således udtrykt:  

”Foretagesomhed er en nødvendighed – en uendelig vilje til at skabe det bedste af det 

bedste – til uafladeligt at finde nye måder til forbedring”
13

 

Denne er ført fra generation til generation og udtrykkes i dag med følgende ord: 

”Mod til at overskride grænser for at skabe oplevelser, der overrasker og holder”
14

 

                                                   
11

 B&O Årsrapport 2010/11 s. 52-53 
12

 B&O Årsrapport 2010/11 s. 54 
13

 www.bang-olufsen.dk 
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2.5.2 Værdigrundlag 

Raffinement er brugt, fordi de stræber efter det bedste i alt, hvad de laver. De er 

opmærksomme og omhyggeligt ned til den mindste detalje. Deres mærke B&O er 

grundlagt på indhold og raffinement – ikke kun ”eksklusititet” 

Synergi er nævnt, fordi de kan kombinere flere kræfter, der kan synes modstridende og 

derfra skabe noget, der ikke er set eller hørt før. Dette bruges i deres produktudvikling.  

 

Originalitet bruges, fordi forudsigelighed og status quo er vores fjender. Vi bryder 

konstant barrierer og presser os selv til at gøre ting, der synes umulige. På denne måde 

opstår overraskelser og innovation; sådan skabes nye ideer.  

 

Passion bruges om deres kreative kræfter. Alle kreative kræfter, al kreativitet og enhver 

form for ekstraordinær indsats og energi kræver, at vi føler noget helt specielt for det, vi 

laver. Fælles for disse følelser er entusiasme, stolthed og passion: for vores virksomhed, 

vores produkter og vores traditioner. 

2.5.3 Strategi 

B&O har lanceret en ny 5 års strategi, der hedder ”Leaner, Faster, Stronger”. Formålet 

med strategiplanen er at realiserer selskabets fulde potentiale, som vurderes at være en 

omsætning i intervallet 8-10 milliarder kr. med en EBIT-margin over 12 %, som 

selskabets EBIT-margin var før den finansielle krise.  

Strategien specificerer 6 konkrete tiltag til at nå målet.  

Øget fokus på lyd og akustik og tættere samarbejde med partnere inden for audio-video 

udvikling og indkøb. 

B&O vil styrke fokus på lyd- og akustikudvikling og dermed styrke sin position indenfor 

disse områder. Dette skal ske med en vertikal integration med ICEpowers tekniske teams 

og større vidensdeling med Automotives akustikteams. B&O vil trække mere på sine 

                                                                                                                                                         
14

 www.bang-olufsen.dk 
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teknologipartners kompetencer end de gør i dag. De vil fokusere mere på kortlægning af 

brugeroplevelser, konceptudvikling, lyd og akustik samt design og systemintegrering. 

Omstrukturering af detail-netværket med henblik på øget kundefokus og lønsomhed i 

butikkerne. 

For at skabe en mere dynamisk og involverende kundeoplevelse har B&O besluttet at 

ændre detailsalgsmodellen. Butikkernes primære placering vil, over tid, skifte fra 

højtprofilerede butiksgader til beliggenheder med tilstrækkeligt plads til at demonstrere 

integrerede audio-videoløsninger. 

B&O forventer at øge antallet af B1-butikker i udviklingsmarkeder såsom for eksempel 

Kina og reducerer i de modne markeder over de kommende fem år. Målet med dette er at 

optimere kundetilfredshed og loyalitet og øge salg og lønsomhed i de enkelte butikker.   

Lancering af en ny produktkategori og udvidelse af distributionen 

B&O vil i slutningen af 2011 lancere en ny produktkategori med det formål at tiltrække 

nye kunder til brandet. Produktkategorien vil bestå en af serie stand-alone produkter, som 

bygger på B&O’s tilgang til kvalitet. Produkterne skal sælges gennem B1 butikkerne. 

Målet er at øge kendskabet til B&O brandet globalt og tiltrække nye kunder. B&O har 

indgået en aftale med Apple omkring europæisk distribution af disse produkter via Apples 

butikker.   

Ekspansion i BRIK-markeder 

Der skal ske en aggressiv strategi for vækst i Kina. B&O er i gang med at etablere et 

nationalt salgskontor i Shanghai for derved bedre at kunne understøtte væksten og tilbyde 

bistand til kunder og detailhandlere i Kina.  

Yderligere styrkelse af forretningsområdet Automotive 

B&O er pt. den førende leverandør af high-end lydsystemer til biler. Dette skal fastholdes 

ved bl.a. oprettelse af et sound & acoustics innovation team på tværs af organisation. 
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Yderligere skal der fokus på at fastholde nuværende samarbejdspartnere, blandt andet 

Audi, Mercedes og BMW og skabe værdi for disse.  

Etablering af en strømlinet og fleksibel organisation med globalt udsyn   

Organisationen skal benytte en mere global og kundefokuseret tilgang. B&O skal tættere 

på deres kunder, teknologipartnere og markedet. For at tiltrække højt kvalificerede 

medarbejdere er det derfor besluttet at flytte salg- og marketingsafdelingen fra Struer til 

København.  

Organisationen skal ændres, så den bliver fladere og med mere fokus på kunder og 

forhandlere.  Som en konsekvens heraf er executive vice president og sales og marketings 

chefen blevet opsagt pr. 30. november 2011.  

B&O vil for at opnå dette fokuserer på indkøb og produktion til de lavest mulige 

omkostninger uden at gå på kompromis med B&O’s høje standarder med hensyn til 

design, håndværk og kvalitet.   

2.6 Virksomhedens forretningsområder 

B&O har 3 forretningsområder: 

 B&O Audio- og Videoforretning (inklusiv Enterprise) 

 B&O Automotive 

 B&O ICEpower a/s 

 



  

  

Page 19 of 112 

 

 

Figur 2.5: Fordeling af omsætning på forretningsområder
15

 

2.6.1 B&O Audio- og Videoforretning (inklusiv Enterprise) 

Langt størstedelen af B&O omsætning kommer fra denne gruppe, der udvikler, producerer 

og sælger en lang række af B&O eksklusive audio- og videoløsninger.  Enterprise 

omfatter koncernen salg til luksushoteller og byggeprodukter i blandt andet mellemøsten 

og Asien. Størstedelen af omsætning i enterprise kommer fortsat fra Europa. 

2.6.2 B&O Automotive 

B&O sælger avanceret lydsystem til en række eksklusive bilmærker for eksempel Audi, 

BMW og Mercedes. Området er i stor vækst og havde fra 2009/10 til 2010/11 en vækst på 

69 %. Området bliver en mere og mere vigtig del af B&O’s samlede omsætning. 

Området har indgået forretningsaftaler med Audi om B&O løsninger i alle biler fra Audi 

A4 og op. Derudover har B&O indgået aftale med Aston Martin om lydløsning af Aston 

Martin One-77, som er håndbyggede supersportsvogne. Ligeledes er der lavet aftaler med 

BMW og Mercedes.    

2.6.3 B&O ICEpower a/s 

Dette er en brand-uafhængig forretning, der har patentret på forstærker-teknologien. 

Denne teknologi som kombinerer høj effektivitet med lavt energiforbrug og fantastisk 

                                                   
15

 Kilde:Egen tilvirkning 

Automotive 
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lydkvalitet. Metoden medfører desuden reduceret varmeudvikling der gør, at elektroniske 

komponenter kan holde længere.   

2.7 Udviklingen i virksomhedens aktiekurs 

B&O er noteret på Københavns Fondsbørs, også kaldes NASDAQ OMC Copenhagen 

A/S. Vi har valgt at indhente en graf over B&O, der dækker perioden 4. januar 2010 til 20. 

oktober 2011. Kursen var pr. 20. oktober 2011 64,26 DKK.  

 

Figur 2.6: B&O’s aktiekurs i perioden 4.januar 2010 – 20. oktober 2011.
16

 

Af væsentlige begivenheder der har afspejlet sig i aktiekursen kan nævnes: 

Den 22. januar 2010 fremlægger halvårsrapporten for 2009/10. Mange aktionærer havde 

forventet at B&O ville fremlægge et overskud for perioden, men i stedet for bliver der 

præsenteret et underskud. Mange snakker om at B&O produkter er for dyre i forhold til 

deres levetid.
17

 Dette får aktien til at falde. 

Den 29. marts 2010 præsenterer B&O deres nye produkt Beovision 10-46. Produktet er et 

nyt tv, der er 46 tommer med LCD-skærm, der giver et optimalt billede på TV’et. 

Produktet er en opfølgning til Beovision 10-40, der var en stor succes. Det nye produkt 

giver aktiekursen et lille hak op af.  

                                                   
16

 Københavns fondsbørs, egen tilvirkning.  
17

 http://ing.dk/artikel/105836-ekspert-bo-halser-efter-teknologien  
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Januar 2011 offentliggøres det at B&O har indledt et strategisk sammenarbejde med Intel, 

der skal medvirke til, at B&O er på forkant med den teknologiske udvikling, ligesom at 

det skal øge effektiviteten af B&O’s produktudvikling. Dette giver øjeblikkeligt positiv 

effekt på aktiekursen.  

August 2011 er det blevet offentlig gjort at B&O vil lancere en ny produktrække, samtidig 

kommer årsregnskabsmeddelelsen for B&O, der giver indikationer at et godt regnskabsår.    
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3 Bang og Olufsens konkurrenter 

I det følgende afsnit vil vi se nærmere på B&O’s konkurrenter. Yderligere vil vi kigge på 

hvorvidt disse konkurrenter kan blive en mulig køber af B&O jf. vores problemfor-

mulering.  

Vi vil vurdere konkurrenterne ud fra nøgletallene soliditetsgraden og FGEAR. 

Nedenstående tabel viser et overblik over de konkurrenter, vi har udvalgt at skrive om. 

  Segment Omsætning 

Årets 

resultat Egenkapital 

Antal 

ansatte 

Loewe AG TV & Audio 307 mEUR -7 mEUR 80 mio. EUR 

            

1.062  

Samsung 

Electronics 

TV, Audio, 

mv. 

154.630 

mUSD 

16.146 

mUSD 

78.452 

mUSD ca. 128.000 

Philips 

TV, Audio, 

mv. 

25.419 

mEUR 

1.542 

mEUR 

15.046 

mEUR 119.001 

Bose  TV & Audio         

Sony TV & Audio 7.181 bYEN -260 bYEN 

804.204 

mYEN   

 Tabel 3.1 Oversigt over B&O’s konkurrenter fordelt på segment
18

 

3.1 Loewe AG 

Loewe AG blev stiftet i Berlin i 1923 af de to brødre dr. Siegmund og David Ludwig 

Loewe. Selskabet vakte opsigt i 1931, da de i forbavsende god kvalitet havde verdens 

første offentlige TV transmission. I 2005 kom Loewe med det første premium 

fladskærms-tv, hvor køberen selv kunne være med til at designe TV’et
19

.     

B&O og Loewe har meget ens brandværdier. Loewe taler om minimalistisk formsprog, 

nyskabende innovationer og eksklusivt individualitet. Dette minder meget om B&O’s, 

hvilket gør, at de henvender sig til det samme kundesegment.  

                                                   
18

 Konkurrenters årsrapporter + egen tilvirkning.  
19

 http://www.loewe.dk/dk/company/virksomheden/loewe-brand/historie.html 
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Loewe’s distributionsmåde minder meget om B&O, hvor deres produkter kun kan købes 

gennem samarbejdspartnere. I Danmark er det Kjærulff 1 Development A/S, der 

distribuere deres produkter. 

Loewe’s produktudvalg er ikke lige så stort som B&O’s – de holder primært fokus på 

fladskærms-tv og audio.  Loewe har et unikt design, der anerkendes verden over. 

Kvalitetsbevidste mennesker over hele Europa anser Loewe for at være det førende 

premium-brand inden for home-entertainment-systemer. 

 

Figur 3.1 Fordeling af Loewe’s omsætning på produkter
20

 

 

 

Figur 3.2 Fordeling af omsætning i verden
21

 

                                                   
20

 Årsrapport for Loewe AG 2010, egen tilvirkning 
21

 Årsrapport for Loewe AG 2010, egen tilvirkning 

LCD tv'er  81,3 % 

DVD/Bluray 1,9 % 

Audio 8,3 % 

Andet 8,5 % 

Tyskland 58,5 % 

Europa (u. Tyskland) 
39,9 % 

Øvrige 1,6 % 
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 I lighed med B&O har Loewe en international profil inden for deres forretningsområder. 

Dog satser Loewe mere på det europæiske marked end B&O. 98,4 % af Loewe’s 

omsætning kommer fra Europa, mens tilsvarende for B&O er 79 %.  

Da B&O har et større omsætningen udenfor Europa, må det antages, at kendskabet til 

B&O på verdensplan er større end Loewe.  

Loewe havde i 2009 et overskud på 12.268 tEUR og et underskud i 2010 på -7.038 tEUR. 

Dette er modsat B&O som i 2009/10 havde et underskud, men i 2010/11 kunne fremvise 

et pænt overskud efter 2 år med  underskud.  

3.1.1 Solvensanalyse Loewe 

  2010 2009 2008 2007 2006 

FGEAR 0,20% 1,10% 0,00% 7,80% 15,50% 

Soliditetsgrad 36,85% 37,45% 36,40% 32,30% 29,60% 

Tabel 3.2: Solvensanalyse, Loewe 

Ud fra ovenstående nøgletal kan det ses, at Loewe er i en situation, hvor de i meget 

begrænset omfang benytter sig af rentebærende gæld, hvorfor deres FGEAR i de sidste 3 

år har ligget under 1,2 %.  

I takt med at Loewe genererer overskud, er det med til at forbedre deres soliditetsgrad. 

Denne har ligget stabilt i de 3 sidste regnskabsperioder. Dette er endvidere medvirkende 

til, at deres finansielle risiko må betragtes at være lav.  

Loewe er i en situation, hvor de i kraft af deres stabile soliditetsgrad og lave gearing har 

en mulighed for at agere som en mulig opkøbskandidat.  

3.2 Samsung Electronics 

Samsung er en af verdens førende, når det handler om den digitale teknologi industri. 

Selskabet er kendt indenfor TV, memory chips, mobiltelefoner og LCD paneler. Samsung 

har en markedsandel på 22,1 % af det globale TV-salg. Dette er grunden til, at de er 

medtaget som en konkurrent til B&O.  

Samsung Electronics er en del af Samsung Group, der blev dannet i 1938 som et lille 

eksportfirma. Ret hurtigt blev selskabet udvidet til også at vedrøre andre 

forretningsområder. På Globalt plan forhandler Samsung mange forskellige produkter, 
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blandt andet mobiltelefoner, TV, hårde hvidevarer, videokameraer, driver hoteller, 

bygning af skibe og mange andre ting gennem deres mange datterselskaber.  

I 1969 blev det nuværende Samsung Electronics stiftet og er et af koncernens største 

datterselskab.  

Samsungs vision er:”Inspire the World, Create the Future”
22

. Dette gøres ved, at det er 

deres plan at opnå 400 milliarder i omsætning og i 2020 være blandt de 5 bedste brands i 

verden. Dette er ikke i direkte konkurrence med B&O, der ikke fokuseres på samme ting i 

deres virksomhed. Samsung henvender sig heller ikke til forbrugere af luksussegmentet, 

hvorfor deres priser ej heller er i samme niveau som B&O. 

Samsung og B&O har dog tidligere arbejdet sammen. Blandet andet indgik Samsung og 

ICEpower i 2004 en aftale, der gav Samsung eneret til at benytte ICE teknologien i deres 

mobiltelefoner. Denne aftale udløb dog i 2008 og derefter har mange andre selskaber 

benyttet sig af teknologien.    

3.2.1 Solvensanalyse Samsung Electronics 

  2010 2009 2008 2007 2006 

FGEAR 11,4% 12,6% 26,1% 24,2% 32,0% 

Soliditetgrad 66,5% 65,1% 55,2% 55,3% 55,6% 

Tabel 3.3: Solvensanalyse Samsung Electronics
23

 

Solvensanalysen for Samsung Electronics viser, at solvensgraden stiger i takt med at 

selskabet anvender mindre fremmedfinansiering, altså gearer sig mindre, end de har gjort 

før.  

Ud fra regnskaberne kan det læses, at den optagede gæld er brugt til at anvende til 

investeringer. Dette kan ses ved at, omsætningen stiger samt at aktiv massen er steget de 

seneste 3 år. Ud fra ovenstående vurderes det, at Samsung Electronics er villig til at geare 

sig hårdt ved investeringsmuligheder.  

                                                   
22

 www.samsung.com 
23

 Kilde:Egen tilvirkning 
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3.3 Phillips  

Ligesom Samsung er Philips en større koncern. Royal Philips Electronics er fra Holland. 

Koncernen er den førende indenfor sundhedspleje, livsstil og belysning. Selskabet 

integrerer teknologi og design i menneske-fokuserede løsninger efter visionen ”Sense and 

simplicity”
24

.    

Philips startede i 1891, da Anton og Gerard Philips grundlagde Philips & Co. i Einhoven, 

Holland. Firmaet startede med at producere kultrådsglødepærer, og var ved århundrede 

skiftet en af de største producenter i Europa. I dag har Philips en stærk markedsposition 

indenfor fladskærms-tv, bærbar underholding, barbering og personlig pleje for mænd samt 

mundhygiejne.  

Philips er verdensleder på markedet for sundhedspleje, belysning og livsstil og har i dag 

mere end 100.000 ansatte i 60 lande verden rundt.  

Philips har i 2011
25

 besluttet at stoppe med egenproduktionen af TV, produktionen vil 

blive lagt over i et joint venture med TPC Technology, hvor Philips vil have en ejerandel 

på 30 %. Dette betyder at fremadrettet vil vi ikke mene at Philips længere er en konkurrent 

til B&O. Derimod vil det nye selskab, TPC Technology måske være en konkurrent 

afhængig af deres størrelse.  

 

Figur 3.3: Omsætning 
26
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 Philips annual report 2010 s. 11 
25

 http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/205853/philips_stopper_egenproduktion_af_fjernsyn.html 
26

 Philips årsrapport 2010 
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3.3.1 Solvensanalyse Philips 

  2010 2009 2008 2007 2006 

FGEAR 30,9% 29,1% 25,8% 16,5% 17,6% 

Soliditetgrad 46,8% 48,0% 49,2% 59,6% 60,0% 

Tabel 3.4: Solvensanalyse Philips
27

 

Hos Philips har den finansielle gearing været stigende siden 2007. I takt med at gearingen 

er steget, er soliditetsgraden faldet. I forhold til vores vurdering af Philips som mulig 

køber af B&O, mener vi, at den øgede gearing er en hindring for dette. Set sammen med 

oplysningen at Philips stopper med egen produktion af TV, da dette giver underskud, 

mener vi ikke, at Philips er en reel opkøber af B&O.  

3.4 Bose 

Bose Corporation blev grundlagt i 1964 af dr. Amar G. Bose. Under sin kandidat-

afhandling hos MIT i 1950érne besluttede han at købe et nyt stereoanlæg. Han blev 

skuffet, da han fandt ud af at højtalerne med imponerende tekniske specifikationer, ikke 

kunne gengive lyden realistisk.  

Dette førte til, at dr. Bose selv begyndte at forske inden for højttalerdesign og 

psykoakustik (den menneskelige opfattelse af lyd). Hans virkninger resulterede i et 

betydelig anderledes design og mere følelsesmæssig effekt af live musik.   

Bose etablerede sit navn, da han introducerede højttalersystemet 901® Direct/Reflecting® 

i 1968. Med dette produkt opnåede Bose international berømmelse ved at sætte en ny 

standard for virkelighedstro gengivelse af lyd. 

Dette ophavsretligt beskyttede og integrerede systemdesign, der findes i Lifestyle® 

systemer fra Bose, har sat nye standarder for komplette lydløsninger til hjemmet. De er 

blevet udviklet til at være de bedst lydende og mest brugervenlige musik- og 

hjemmebiografsystemer nogen sinde. 

I dag hører du Bose alle steder, hvor kvalitetslyd er vigtig. Fra de olympiske lege til det 

Det Sixtinske Kapel. Fra NASA-rumfærger til det japanske nationale teater. I hjemmet og 

                                                   
27

 Kilde: Egen tilvirkning 
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på vejen, fra store udendørs arenaer til små lokale butikker og restauranter – du kan høre 

realismen fra det mest respekterede navn inden for lyd – Bose.
28

 

Det har ikke været muligt at indhente koncernregnskab for Bose, da man ifølge Bose A/S 

er privatejet. På baggrund af dette er der derfor ikke en solvensanalyse af Bose og vi er 

derfor ikke i stand til at vurdere deres økonomiske formåen i henhold til et muligt køb af 

B&O.  

3.5 Sony 

Kun meget få selskaber har opnået samme ry som Sony, der er kendt og berømt for sine 

skelsættende og driftsikre opfindelser. Sony blev etableret 1946 i Tokyo som Tsushin 

Corporation in May 1946. I januar 1958 skiftede selskabet navn til det nuværende navn 

Sony Corporation.  

Sony har produkter indenfor kameraer, TV, playstation, høretelefoner og computere for 

bare at nævne nogle.  

 

Figur 3.4: Omsætning fordelt på områder
29
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 http://www.bose.dk/DK/da/about-bose/A-history-of-Bose/ 
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3.5.1 Solvensanalyse Sony 

  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

FGEAR 33,2% 36,8% 29,2% 26,9% 32,5% 

Soliditetgrad 22,7% 25,5% 31,7% 32,1% 28,8% 

Tabel 3.5: Solvensanalyse Sony
30

 

På baggrund af ovenstående tabel, der viser solvensanalysen for Sony, kan det ses at der 

ikke er nogen sammenhæng mellem gearingen og soliditetsgraden. Da Sony er en stor 

koncern, har selskabet mulighed med opbakning fra koncernen at foretage opkøb af B&O. 

Dog har B&O og Sony ikke de samme visioner og henvender sig ej hellere til det samme 

kundesegment, hvorfor vi vurderer at Sony ikke vil opkøbe B&O.  

3.6 Delkonklusion vedrørende konkurrenter 

Ud fra ovenstående gennemgang af B&O’s konkurrenter vil vi mene, at den nærmeste 

konkurrent til B&O er Loewe.  

Dette baserer vi på, at Loewe også fokuserer på de sammen ting som B&O, design, 

innovativ teknologi og kvalitet. Derudover bygger begge selskaber på det samme 

forretningsgrundlag og er aktører på tilnærmelsesvis de samme markeder, hvilket gør, at 

der er stor konkurrence imellem dem.  

Rent opkøbsmæssigt af B&O vil Loewe kunne tilføre en merværdi til deres brand. 

Derudover vil de kunne eliminere en konkurrent på deres marked indenfor high-end 

produkter.  

Ud fra den foretagne solvensanalyse er der vores vurdering at Loewe, på trods af den lave 

gearing og gode soliditetsgrad, ikke vil være i stand til at købe B&O. Dette baserer vi på, 

at Loewe rent forretningsmæssigt er mindre end B&O. Derudover vurderer vi, at et opkøb 

af B&O vil tilføre Loewe merværdi, men ikke nok værdi i forhold til den eventuelle 

købspris.   

Da det ikke har været muligt at indhente koncernregnskaber for Bose samt det, at de 

fokuserer meget på lyd gør, at vi ikke vurderer, at de er en mulig køber af B&O. 

                                                                                                                                                         
29

 Sony annaul report 2010 
30

 Kilde: Egen tilvirkning 
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Hvis man kigger på de resterende 3 konkurrenter; Samsung, Philips og Sony kan alle være 

mulige købere af B&O. Årsagen er at alle 3 er dele af store koncerner samt at de alle tre 

har brede produktsortimenter. Der er dog ingen af disse, der på nuværende tidspunkt, 

befinder sig i luksussegmentet, som B&O gør. Derfor vil et eventuelt køb af B&O tilføre 

merværdi for alle selskaberne i form af brand og deres forretningsgrundlag. 

Når man skal købe en virksomhed af B&O’s størrelse, er der vigtigt at have 

kapitalgrundlag til dette. Det vurderes ikke at være et problem for de 3 konkurrenter, da de 

alle som sagt er dele af store koncerner, hvor produktsortimentet er bredt. Derfor vil det 

ikke afskrække dem fra at købe og muligvis skulle ind på nye markeder. 

Hos Royal Philips Electronics fra Holland er fokus rettet meget mod sundhedspleje og 

forskning indenfor dette område. Vi vurderer derfor ikke, at Philips på nuværende 

tidspunkt vil være interesseret i at købe B&O. 

Ud fra solvensanaylsen for Philips, hvor gearingen de seneste 5 år er næsten fordoblet, 

vurderer vi, at et eventuelt opkøb af B&O vil gøre gearingen hårdere og derved stille 

virksomheden dårligere end ved at lade være med at købe B&O. Derfor mener vi ikke, at 

Philips er interesseret i at købe B&O.   

Vi mener heller ikke umiddelbart at Sony vil være interesseret i at opkøbe B&O da 

selskaberne ikke har de samme visioner for fremtiden og ikke henvender sig til det samme 

kundesegment. Da har dog kapitalen til at foretaget et opkøb, hvis de skulle være 

interesseret i det.  

Vi mener umiddelbart, at Samsung Electronics vil være den mest potentielle køber af 

B&O. Dette vurderer vi, fordi Samsung ligesom Sony og Philips er dele af store 

koncerner, der har kapitalen til at foretage et eventuelt opkøb. Derudover har B&O og 

Samsung arbejdet sammen og derfor vil et eventuelt opkøb ikke ligge så fjernt, som for de 

andre konkurrenter. Derover står Samsung for 22 % af det globale marked inden for salg 

af TV (antal styk) og vil med et opkøb stå endnu stærkere i forhold til deres konkurrenter 

og samtidig komme ind på nye markeder.      
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4 Opkøbsprocessen 

Vi vil i dette afsnit kigge på, hvad der kræves af de mulige købere i tilfælde af et eventuelt 

køb af B&O. Vi definerer et køb som værende i en størrelsesorden, hvor køber kommer til 

at opnå bestemmende indflydelse i selskabet.  

Der kræves visse formalier, der skal overholdes ved køb jf. finanstilsynet. For at kunne 

vurdere muligheden ved et eventuelt opkøb, er de vigtigste formalier gennemgået 

nedenfor.  

4.1 Finanstilsynets formalier 

Der skelnes mellem frivillige og pligtmæssige overtagelsestilbud. For at der skal være tale 

om pligtmæssige tilbud, skal der opnås følgende forhold ved overtagelse jf. TBK
31

 § 2, 

stk. 1.  

1. Kommer til at besidde flertallet af stemmerettigheder i selskabet 

2. Får ret til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer 

3. Får ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af 

vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt. 

4. På grundlag af aftale med andre aktionærer kommer til at råde over flertallet af 

stemmerettigheder i selskabet, eller 

5. Kommer til at kunne udøve bestemmende indflydelse over selskabet og kommer til 

at besidde mere end en tredjedel af stemmerettighederne.  

Nr. 1-4 vedrører erhvervelse af retlig kontrol, mens nr. 5 vedrører erhvervelse af faktisk 

kontrol.  

Hvis der er tale om et frivilligt tilbud bliver ovenstående punkter ikke aktuelle efter en 

overdragelse. 

Da vores fokus i opgaven ligger på en eventuel køber af B&O, hvor køber også får 

bestemmende indflydelse er en erhverver omfattet af pligtmæssigt tilbudspligt. Vi vil 

                                                   
31

 TBK: Tilbudsbekendtgørelsen – bekendtgørelsen om overtagelsestilbud, BEK nr. 221 af 10/03/2010 
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derfor kun fokusere på disse krav. Vi vil gennemgå de krav, der efter vores mening, er 

vigtige i forhold til køb af B&O. 

Et tilbud skal indeholde oplysninger om tilbuddets økonomiske vilkår og andre vilkår 

samt oplysninger, som må anses for nødvendigt for, at aktionærerne kan danne sig et 

velbegrundet skøn over tilbuddet.  

Der er en række minimums krav, som tilbuddene skal overholde jf. TBK § 5, stk. 1. Vi har 

valgt at udtage de krav vi synes er de vigtigste i forhold til B&O. 

Nr. 4: Hvor stor en del af stemmerettighederne eller omfanget af den bestemmende 

indflydelse, som tilbudsgiver allerede har erhvervet eller råder over på anden vis, 

herunder om endnu ikke effektuerede overdragelsesaftaler samt om særlige vilkår 

knyttet til de erhvervede stemmerettigheder eller den bestemmende indflydelse 

Nr. 5: Modydelsen, jf. § 9 for så vidt angår pligtmæssige tilbud.  

Nr. 6: Den tilbudte kurs, jf. § 8 for så vidt angår pligtmæssige tilbud. 

Nr. 9: Hvordan tilbuddet finansieres 

Nr. 10: Hvordan den kontante betaling erlægges eller – hvis der tilbydes aktier i et 

andet selskab – hvordan ombytningsforholdet fastsættes, eller – hvis der tilbydes 

en kombination af kontant betaling og aktier – hvordan kombinationen af kontant 

betaling og ombytning af aktier fastsættes. 

Nr. 11: Tidspunktet for hvornår afregning vil finde sted. 

Nr. 15: Tilbudsperioden, jf.§ 6.    

Nr. 18: Tilbudsgivers intentioner med hensyn til målselskabets og, hvis det er 

relevant, det tilbudsgivende selskabs fremtidige virksomhed, herunder fortsat 

handel af selskabernes aktier på et reguleret marked eller en alternativ 

markedsplads, bibeholdelse af arbejdspladser for medarbejdere og ledelse, 

herunder enhver væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene; tilbudsgiver skal 
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oplyse om tilbudsgivers strategiske planer for disse selskaber og de sandsynlige 

konsekvenser for beskæftigelsen og driftsstederne.  

Nr. 19: Udbetaling af målselskabets midler efter gennemførelsen af 

overtagelsestilbuddet, jf. § 12.  

Jf. punkt 5 kan betalingen ske ved at tilbyde stemmeberettigede aktier, kontanter eller en 

kombination af disse. Hvis der tilbydes aktier på et unoteret marked, skal modydelsen 

også bestå af likvider. Derudover skal der jf. punkt nr. 10 også beskrives 

ombytningsforholdes mellem de aktier, som tilbuddet omfatter og de aktier som 

modydelsen består af.  

Efter punkt 6 jf. § 8 skal kursen fremgå af tilbuddet. Kursen skal svare til den højeste pris, 

som personer eller tilbudsgiver har handlet i forståelsen med tilbudsgiver, har betalt for de 

erhvervede aktier i 6 måneder forud for tilbuddet.  

Efter § 8, stk. 2 kan finanstilsynet regulere den tilbudte kurs op eller ned, hvis de mener, at 

kursen er blevet manipuleret, blevet påvirket af ekstraordinære omkostninger, tilbuddet 

gives med henblik på at redde selskabet eller tilbudskursen er væsentlig lavere end 

markedskursen.    

Jf. nr. 6, § 6 skal tilbudsperioden minimum udgøre 4 uger og maks. 10 uger fra datoen fra 

tilbudsdokumentets offentliggørelse.  

Ifølge nr. 18 skal tilbudsgiver redegøre for sine intentioner og strategiske planer med 

overtagelse af selskabet. Da vi mener, at en eventuel køber af B&O skal findes blandt 

konkurrenterne mener vi, at disse allerede har gjort sig overvejelser ved et eventuelt køb 

og med den strategiske plan ved et eventuelt opkøb. Grunden til at det kunne være en 

fordel for en af B&O konkurrenter, er at det kan give større markedsandele og derved 

måske stordriftsfordele. Stordriftsfordelene kan opnås ved en effektivisering af 

produktionen. Der vil dog forsvinde arbejdspladser i denne forbindelse. 

Hvis tilbudsgiver ønsker at foretage udbetaling af selskabets midler i de første 12 måneder 

efter overtagelsen skal det oplyses i tilbudsdokumentet. Derudover skal der oplyses 

hvilken udbetaling, der er tale om samt størrelsen af denne. Hvis tilbudsgiver ikke har 
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oplyst om udbetaling i tilbudsdokumentet, kan der ikke ske udbetalinger i de første 12 

måneder over overtagelsen, medmindre udbetalinger sker på baggrund af at forbedre 

selskabets finansielle situation og ikke var påregnelig ved overtagelsen.  

Vi vurderer dog ikke, at en sådan situation vil finde sted ved et salg af B&O, da en køber 

har lagt strategiske planer der rækker nogle år ud i fremtiden og vil derfor ikke være 

interesseret i ovenstående punkter.    

4.2 Delkonklusion vedrørende opkøbsprocessen 

Jf. Finanstilsynet er der en del formalia, der skal være på plads i forbindelse med et 

opkøbstilbud. Det er afgørende, om der er tale om et frivilligt eller pligtmæssigt tilbud. Alt 

efter hvilken tilbudstype, er der forskellige punkter, der skal være opfyldt.  

Vi mener, at der i B&O’s tilfælde, er tale om et pligtmæssigt tilbud, da en eventuel køber 

vil få bestemmende indflydelse i selskabet. Vi har beskrevet nogle udvalgte 

minimumskrav, der skal opfyldes ved et pligtmæssigt tilbud. 

Vi vurderer, at de vigtigste punkter i forbindelse med et tilbud er den tilbudte aktiekurs, 

tilbudsgivers pligt til at oplyse de strategiske planer med selskabet samt at alle aktionærer 

skal behandles ens.  

Da alle aktionærer skal behandles ens, mener vi, at der udover en god købskurs skal 

yderligere fordele til eventuelt i form af en tillægspræmie før at alle aktionærer vil 

acceptere tilbuddet.  
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5 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse vil have fokus på de eksterne forhold, der kan påvirke B&O set ud 

fra de faktorer i omverdenen, der kan have indflydelse på virksomhedens værdiskabelse. 

Endvidere vil vi også tage udgangspunkt i de interne forhold, for på den måde at kunne 

identificere de kompetencer og ressourcer B&O har. Samlet set kan dette give et billede 

af, hvordan det fremtidige budget skal udarbejdes i forhold til værdiansættelsen.     

Ovenstående kommer til udtryk via udvalgte strategiske analysemodeller. Vi vil anvende 

PEST analyse, Porters Five Forces, værdikæden samt Bostons vækst matrice. Modellerne 

vil til sidst blive konsolideret i en SWOT analyse, der i en delkonklusion vil sammenfatte 

den strategiske analyse. Dog indledes hele afsnittet med en definition af B&O strategiske 

placering i markedet.   

5.1 Markedet 

For at få et overblik over, hvilket marked B&O opererer på, vil vi placere virksomheden i 

Porter’s model omkring generiske strategier
32

. Der er taget udgangspunkt i vores 

gennemgang af de virksomheder, som B&O er tættest i konkurrence med. Disse er 

placeret i nedenstående model ud fra vores egen vurdering.  

  
Konkurrencefordel   

  
Lave omkostninger Differentiering 

Konkurrence- 
Stor andel af 

totalmarked 

Omkostningsleder 

 

- Phillips 

 

 

Differentiering 

 

- Sony 

- Samsung 

 

mæssigt sigte 
Lille andel af 

totalmarked 

Omkostningsleder/fokus 

 

 

 

 

Differentiering/fokus 

 

- B&O 

- Loewe 

 

Figur 5.1: Porter’s generiske strategier
33
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Som det fremgår af modellen befinder B&O sig i differentiering/fokus, idet der er tale om 

produkter af høj kvalitet og design – det vil sige, at B&O differentierer sig fra 

konkurrenterne, dog har de kun en lille andel af totalmarkedet
34

.  

5.2 PEST analyse  

PEST modellen er en omverdensanalyse på makroniveau af ikke-finansielle værdidrivere, 

idet denne har fokus på alt det, der kan have indflydelse på en virksomheds eksistens
35

. 

Modellen giver et nutidsbillede af virksomhedens situation set ud fra et samfundsmæssigt 

perspektiv fordelt på politiske (P), økonomiske (E), sociale (S) og teknologiske (T) 

aspekter.                                     

5.2.1 Politiske faktorer 

De politiske faktorer omfatter de politiske og lovgivningsmæssige forhold, der kan have 

indvirkning på B&O’s indtjeningsmuligheder. B&O er underlagt både national og 

international lovgivning
36

. Endvidere følger koncernen bestemte gældende 

branchestandarder samt krav vedrørende aflæggelse af regnskab efter internationale 

standarder (IFRS)
37

. 

- Lovgivning. 

- Skatte- og afgiftspolitik. 

- Miljøkrav.  

B&O er fremtrædende på flere markeder blandt andet kan nævnes Europa, USA og Asien. 

B&O opererer dog hovedsageligt på det europæiske marked, hvor der er tale om et 

forholdsvis reguleret marked. Dog er der specifikke lovkrav fra EU Kommissionen, der 

skal overholdes. Den seneste dom herfra vedrører registrering af formen på et varemærke 

som EF-varemærke
38

. Dette var imidlertid ikke muligt at udføre registreringen, hvorfor 

B&O fik afslag. Derfor spiller de lovgivningsmæssige tiltag en væsentlig rolle.  

                                                   
34

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang; Ole Sørensen; s. 106 
35

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang; Ole Sørensen; s. 82 
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 http://www.bang-olufsen.dk/Userfiles/File/Investors/9027_BO_samlet_16042009_DK.pdf, s. 38 
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38

 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110105da.pdf 
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En ændring i skatte- og afgiftspolitikken kan ligeledes have indflydelse på B&O’s drift
39

. 

Som tidligere nævnt operer B&O på flere forskellige markeder, hvorfor skatte- og 

afgiftspolitikken i de pågældende lande har betydning. Der kan blandt andet være tale om 

dobbeltbeskatningsaftaler, sambeskatning samt selve den internationale beskatning.  

Miljøkravene er i fokus og kravene hertil skærpes. B&O har udarbejdet en politik omkring 

socialansvarlighed (CSR) for at imødekomme de øgede krav. B&O ønsker at tage ansvar 

for bæredygtighed i forretningen gennem fire punkter: menneskerettigheder, 

arbejdstagernes rettigheder, miljø og antikorruption
40

. 

5.2.2 Økonomiske faktorer 

De økonomiske faktorer beskriver hvorledes udviklingen i den nationale og internationale 

økonomi påvirker virksomhedens drift. I sammenhæng med B&O vil det derfor være 

relevant at kigge på følgende: 

- Konjunkturfølsomhed. 

- Rente- og valutakursudvikling. 

- Vækstraten i BNP. 

B&O må anses for værende et luksusbrand og er derfor afhængige af den 

samfundsøkonomiske udvikling, hvilket gør virksomheden konjunkturfølsom. De er 

ligeledes afhængige af, at forbrugerne er villige til at betale en højere pris for netop deres 

produkter. Den globale finanskrise spiller derfor en væsentlig rolle i B&O’s forretning, 

idet denne alt andet lige har sat en dæmper på privatforbruget
41

.  

I sammenhæng med ovenstående spiller rente- og valutakursudviklingen også en 

væsentlig rolle. B&O’s afholder indtægter og omkostninger i forskellige valutaer udover 
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den danske krone, så som britiske pund, euro med videre. Udsving i valutakurserne er 

derfor en trussel for omsætning
42

.  

Vækstraten i BNP har stor indflydelse på B&O omsætning, idet der ses en klar 

sammenhæng mellem omsætningen og udviklingen i BNP. Som nævnt tidligere spiller 

privatforbruget en væsentlig rolle, hvilket ligeledes afspejler sig i udviklingen i BNP.  

 

Figur 5.2: Kvartalsvis økonomisk vækst i Danmark, EU og USA
43

. 

Ovenstående figur illustrerer udviklingen i den økonomiske vækst i henholdsvis Danmark, 

Europa samt USA. Her fremgår det tydeligt, at markederne i 2009 oplevede negativ vækst, 

herefter er væksten opadgående.  

Alt dette stemmer overens til B&O årsrapport, idet de oplevede negative resultater i denne 

periode
44

.  
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5.2.3 Sociale faktorer 

De sociale faktorer definerer, hvorledes sociale og kulturelle ændringer kan have 

betydning for B&O situation. 

- Ændring i forbrugsvaner og livsstil. 

- Kulturelle forskelle. 

- Indkomstfordeling. 

Grundet den økonomiske krise ses der, som tidligere nævnt, en nedgang i privatforbruget 

og dermed i forbrugsvanerne, hvilket kan lede til fravalg af luksuøse produkter. 

Indkomstfordelingen spiller derfor en væsentlig rolle, idet denne afgør, hvorvidt der er 

købs grundlag til afsætning af B&O’s produkter.  

Ligeledes spiller en ændring i kundegruppens livsstil også en rolle, idet der grundet 

finanskrisen ses en stigende tendens til, at populationen går efter funktionalitet frem for 

designmæssige faktorer.  

De kulturelle forskelle spiller ligeledes en rolle, da B&O operer på mange forskellige 

markeder. Jf. B&O’s nye strategi, vil de have øget fokus på tilpasning rettet mod de 

geografiske vækstmarkeder, så som Kina
45

. I medierne er der dog delte meninger, om 

denne strategi. International brand rådgiver, Martin Roll, påpeger, at bestyrelsen ikke har 

nok kendskab til netop dette marked, hvorfor det kan blive en vanskelig proces
46

.  

B&O produkter henvender sig til en mindre kundekreds, hvorfor indkomstfordelingen i 

netop denne kundegruppe har væsentlig betydning.  

5.2.4 Teknologiske faktorer 

De teknologiske faktorer samt miljø hensyn har ligeledes en virkning på driften af B&O. 

- Behov for produkt- og procesinnovation. 

Den teknologiske udvikling er forholdsvis progressiv, hvilket sætter B&O under pres. Den 

hurtige udvikling presser priserne i bund, således at nylancerede produkter hurtigt mister 

                                                   
45
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værdi. Da B&O’s produkter ligger i high-end skalaen, kan dette være en trussel for 

vækstgrundlaget.  

B&O’s mission er ikke at være de førende indenfor den teknologiske udvikling. Dog er 

det alligevel nødvendigt for dem at holde sig opdateret. B&O har gjort dette ved at optage 

et samarbejde med forskellige teknologipartnere. B&O har tilpasset deres 

innovationskultur, for at kunne imødekomme den stadig stigende teknologiske udvikling.   

5.3 Porters Five Forces  

Porters Five Forces er ligeledes en model, der tager udgangspunkt i omverdenen og 

dennes påvirkning af virksomhedens indtjeningsmuligheder. Der henvises til nedenstående 

figur. Der foretages en brancheanalyse af det marked, som B&O befinder sig på, ved at 

beskrive konkurrenceintensiteten, eventuelle adgangsbarrierer, konkurrence fra 

substituerende produkter samt forhandlingsstyrken fra leverandører og kunder.   

  

Adgangsbarrierer  

  
     
     Kundernes 

forhandlingsstyrke 

 

Konkurrenceintensitet 

 

Leverandørernes 

forhandlingsstyrke 

   
     

  

Substituerende 

produkter 

 

 

 Figur 5.3: Porter’s Five Forces
47

 

5.3.1 Konkurrenceintensiteten 

Som det fremgik af Porters generiske strategier, så befinder B&O sig i en fokuseret 

differentierings strategi. Dog skal det bemærkes, at der ikke forefindes så mange direkte 

konkurrenter til B&O’s produktsortiment (high end produkter) med samme generiske 

strategi. I den direkte konkurrence kan der fremhæves, som tidligere nævnt, Loewe, idet 

deres produkter ligeledes er klassificeret som værende luksusprodukter samt derfor 

afsættes til en mindre kundegruppe. De øvrige konkurrenter producerer varer i en lavere 

prisgruppe.  
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Konkurrenceintensiteten vurderes at være høj i selve tv-produktions branchen. Det skal 

dog bemærkes at der er få direkte konkurrenter til B&O da de som skrevet fører high end 

produkter. 

5.3.2 Adgangsbarrierer 

De specifikke adgangskrav for at kunne starte en virksomhed, blandt andet 

opstartsomkostninger, udvikling og produktion, kan de fleste efterleve. Forhindringerne 

opstår ved brand og image samt opbygningen af kundeloyalitet.  

Opbygningen af B&O’s eksklusive brand har været en længerevarende proces med høje 

omkostninger forbundet hermed, hvilket fremgår af afsnittet omkring det historiske 

perspektiv. De har gennem dette opbygget et stærkt brand, der kan være svært for 

konkurrenterne at efterligne. Dog kan man argumentere for, at et stærk brand ikke 

forhindrer konkurrenterne i at indtræde på markedet, men de kan derimod ikke forvente at 

opnå en høj markedsandel
48

.  

Adgangsbarriererne vurderes derfor ikke som en direkte trussel mod B&O 

indtjeningsmuligheder. 

5.3.3 Konkurrence fra substituerende produkter 

B&O brandet har opnået at differentiere sig fra deres konkurrenter via et unikt design, 

kvalitet, service med videre
49

. Denne sammensætning har bevirket, at de har tilegnet sig 

en del loyale kunder, der værdsætter disse værdier frem for de øvrige substituerende 

produkter på markedet.  

PC’ens (den bærbare computer) mange anvendelses muligheder, så som TV, musik og 

film, vinder kraftigt frem og kan derfor skabe konkurrence som et substituerende produkt. 

Det skal påpeges, at B&O har lanceret produkter, der er kompatible med produkter fra 

Apple (iPad, iPhone med videre). Disse produkter har vist sig, at være de hurtigst 

sælgende i B&O’s historie. Endvidere appellerer produkterne til et yngre kundesegment
50

.  

Dog vurderes det, at B&O’s kundesegment, til trods for denne udvikling, stadig vil 

foretrække produkterne hver for sig i og med, at deres produkter kan kombineres.  

                                                   
48
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På baggrund af ovenstående vurderes konkurrencen fra substituerende produkter ikke, som 

en væsentlig trussel mod B&O omsætning.  

5.3.4 Forhandlingsstyrken fra leverandører og kunder 

B&O har som tidligere nævnt eksisteret siden 1923, hvilket alt andet lige har givet dem en 

solid placering overfor kunder og leverandører.  

Kundernes forhandlingsstyrke kan opdeles i henholdsvis grossist ledet samt den endelige 

slutbruger. B&O sælger deres produkter i B1 butikker samt Shop-in-shop butikker, hvor 

der henholdsvis hovedsageligt sælges B&O produkter samt områder dedikeret til B&O 

salg
51

. Grossisterne må derfor have en forholdsvis god forhandlingsstyrke. 

Slutbrugerens forhandlingsstyrke må ligeledes anses for værende forholdsvis god. B&O’s 

kunder køber ikke deres produkter på baggrund af prisen, men derimod for at få god 

kvalitet. Dog kan der forekomme trusler i form af billigere produkter, der vil være at 

foretrække under den pressede økonomiske situation.  

B&O producerer ikke alle komponenterne til deres produkter selv. De indkøber derimod 

delene hos eksterne leverandører
52

. Leverandørernes forhandlingsstyrke vurderes ikke 

markant stor. B&O er en forholdsvis lille spiller på markedet og udgør derved ikke en 

væsentlig del af leverandørernes omsætning. B&O agerer derimod som pristagere.  

Det kan derfor konkluderes, at leverandørernes forhandlingsstyrke er lav og kundernes 

forhandlingsstyrke er forholdsvis god.  

5.3.5 Opsummering 

Ovenstående gennemgang af Porter’s Five Forces giver et indblik i B&O’s omverden samt 

hvilken betydning disse elementer har på virksomhedens indtjeningsmuligheder. Det 

vurderes, at B&O ligger solidt placeret i markedet også som hel forretningsenhed. Det vil 

tage et godt stykke tid for nye konkurrenter, at indtræde på markedet og opbygge et brand. 

Med hensyn til substituerende produkter, så skal B&O sørge for at holde sig opdateret på 

den teknologiske udvikling. Kundernes forhandlingsstyrke vurderes forholdsvis god, 

hvorimod leverandørernes er i den lave ende.  

                                                   
51

 Årsrapport 2010/2011, s. 9 
52

 Årsrapport 2010/2011, s. 23 



  

  

Page 43 of 112 

 

5.4 Værdikæden  

Værdikæden benyttes til at identificere virksomhedens konkurrencemæssige position, 

hvorfor denne tager sit udgangspunkt i de interne forhold. B&O’s kernekompetencer og 

ressourcer kan derved klarlægges og give et billede af, om disse udnyttes optimalt
53

.  

 

Støtte 

aktiviteter 

Primære aktiviteter 

Figur 5.4: Værdikæden
54

 

5.4.1 Indgående logistik 

B&O producerer ikke, som tidligere nævnt, alle komponenterne til deres produkter selv. 

De indkøber derimod delene hos eksterne leverandører. Blandt andet 

elektronikkomponenter/print plader er blevet outsourcet og produceres af en række 

leverandører efter B&O’s specifikke krav og ønsker
55

.  

Selve værdiskabelsen af B&O’s produkter finder først sted i de næste faser i værdikæden, 

hvor netop deres præg kommer til syne.    

5.4.2 Produktion 

B&O tilfører deres produkter værdi under dette step i værdikæden, hvor deres unikke 

design og kvalitet bliver udnyttet. B&O har gennem mange år opnået ekspertise blandt 

andet via deres teknologiplatforme med egenudviklede lyd- og billedbehandling
56

.  

Udviklingsprocedurer spiller også en væsentlig rolle under dette punkt, da B&O er nødt til 

at følge med tiden og skabe et produkt, der kan matche de teknologiske forhold med 
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videre. B&O har dermed valgt at sætte øget fokus på dette gennem deres nye strategi 

”Leaner, Faster, Stronger”. 

Tjekkiet og Danmark har et tæt samarbejde på produktionsområdet. På denne måde vil de 

kunne optimere arbejdsgangene og være mere effektive. Det prioriteres at kunne reagere 

effektivt på kundernes ønsker
57

.  

5.4.3 Udgående logistik 

B&O har valgt at være en ordreproducerende virksomhed, hvilket betyder, at der 

produceres efter kundernes ordre. Dog betyder dette, at leveringstiden til deres kunder 

bliver længere. Dette er imidlertid en fordel for B&O, idet de ikke står med markante 

pengebindinger i varelagret med varer, de ikke kan afsætte. Dette behøver dog ikke at 

være en negativ ting, idet det fremhæver B&O’s image for så vidt angår luksus og unikke 

produkter, da der ikke er tale om masseproduktion.  

For at varerne lever op til B&O’s image omkring kvalitetsprodukter, testes og 

kvalitetskontrolleres disse inden de sendes ud til kunderne
58

. 

5.4.4 Marketing og salg 

B&O’s produkter kan købes gennem de såkaldte B1 butikker samt shop-in-shop butikker. 

B1 butikkerne er konceptbutikker. Shop-in-shop butikkerne har et område, der er specielt 

dedikeret til B&O’s produkter
59

.  

B&O har indgået et samarbejde med bilfirmaer, så som Audi, Aston Martin og BMW – 

forretningsenheden B&O Automotive. Aftaler som disse er medvirkende til, at B&O kan 

opretholde deres markedsposition og omdømme angående eksklusivitet.  

Netop på dette område er der fremgang. B&O har formået at omsætte for 452 millioner kr. 

mod 268 millioner kr. sidste år, svarende til en vækst på 69 %
60

. Der vil være yderligere 

fokus på dette forretningsområde i fremtiden
61

.  
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5.4.5 Service 

B&O vil i enhver henseende bestræbe sig på en god og personlig service
62

. Dette opnår de 

gennem deres veluddannede personale, der gennemgår en speciel uddannelse med fokus 

på den ekspertise, der er nødvendig for at kunne rådgive korrekt om alle produkterne i 

produktporteføljen
63

.   

Endvidere har B&O oprettet et Shared Service Centre, for at kunne sikre en mere effektiv 

understøttelse og udvikling af forhandlernettet. Dette sikre ligeledes en professionel 

effektiv servicering af forhandlerne, hvilket videreføres til kundebetjeningen
64

.  

B&O har yderligere en international garantiperiode, hvilket er medvirkende til rammen 

omkring en god kundeservice
65

.  

Ovenstående fem led i værdikæden bidrager alle til at tilføre B&O’s produkter værdi. 

Endvidere udnytter B&O deres ressourcer og kompetencer optimalt – de har fokus på 

områderne i værdikæden. Dette sker blandt andet via den nye strategi, hvor B&O vil 

udnytte deres verdensklasse kompetencer og markedsposition inden for lyd- og 

akustikudvikling
66

.  

5.5 Bostons vækst matrice 

Bostons vækst matrice definerer, hvorledes de forskellige aktiviteter fordeler sig samt 

hvorvidt porteføljen af forretningsområder har den optimale sammensætning. 

Sammensætningen redegøres ud fra elementerne dogs, question marks, stars og cash 

cows
67

. Vi har valgt at tage udgangspunkt i de mest gængse produkter i B&O’s 

produktkatalog.  

5.5.1 Dog 

Her må der være tale om B&O’s produktlinje af telefoner, MP3 med videre, som er ved at 

blive udfaset af produktporteføljen
68

.  
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Endvidere må digitale medier også indgå under dette punkt. Digitale medier udgør kun en 

begrænset del af B&O’s omsætning jf. årsrapporten. Det er derfor ikke sandsynligt, at der 

satses på yderligere udvikling på dette område.  

Ovenstående produkter kendetegnes via lav relativ markedsandel samt markedsvækst.  

5.5.2 Star 

Her er der tale om de produkter, der har størst markedsvækst samt størst markedsandel. 

B&O’s samarbejde med diverse bilproducenter, så som Audi, Aston Martin samt BMW, 

er i vækst, hvorfor det befinder sig i dette segment. B&O udarbejder audio systemer, som 

er en integreret del af de pågældende biler. Denne forretningsenhed er kaldet B&O 

Automotive. Jf. årsrapporten forventes der en yderligere stigning i omsætningen i de 

kommende år
69

.  

Man kunne forestille sig, at når ovenstående er totalt færdigudviklet, så kan produktet 

overgå til at blive en cash cow, idet det kan indbringe en stabil indtjening.  

5.5.3 Cash cow 

Høj relativ markedsvækst samt lav markedsvækst indikerer de produkter, der for B&O 

genererer et stabilt og stort overskud og cash flow. Her må der være tale om B&O 

produktlinje af TV, video, audio og højttalere. Jf. årsrapporten fremgår det, at disse 

produkter genererer størst omsætning.  

Dog er det vigtigt for B&O at holde fokus på dette segment, ved at være i konstant 

udvikling og komme med nye produktlanceringer. Hermed kan de såkaldte cash cows 

bibeholdes. Dette kommer endvidere til udtryk i årsrapporten, idet den nye strategi vil 

understøtte denne del. 

5.5.4 Question mark 

Med en relativ lav markedsandel samt høj markedsvækst kan der her nævnes B&O’s nye 

produktlancering. Produktet befinder sig derfor i introduktionsfasen. Her kunne der være 
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tale om produktet Home Integration, der er en løsning, så man kan få det fulde udbytte af 

sine B&O produkter
70

.  

B&O er netop nu ved at lancere en ny produktlinje. Denne linje vil bestå af en række 

billigere produkter, så B&O kan appellere til et yngre kundesegment
71

. Dog er lanceringen 

udskudt til næste år. Vi vælger dog stadig at medtage produktet i vores model.   

Ovenstående indikerer, at B&O’s primære aktiviteter hvilket kan placeres således i 

Bostons vækst matrice. 

Star Question mark 

- Lydsystemer til biler 

- Home Integration 

- Nye billigere produkter 

Cash cow Dog 

- Video, audio og 

højttalere 

- Telefoner 

- Digitale medier 

Figur 5.5: Bostons vækst matrice
72

 

Det er vigtigt for B&O at have en balanceret produktportefølje. Det vil sige, at det er godt, 

at have produkter placeret i cash cow og star, idet disse medvirker til den stabile 

indtjening. Dog er det også vigtigt at have nogle question marks, på trods af de øgede 

udviklingsomkostninger med videre, idet disse senere kan bidrage til omsætningen.  

5.6 Delkonklusion 

Den strategiske analyse er foretaget med udgangspunkt i de eksterne og interne forhold – 

det vil sige fra omverdensniveau til virksomhedsniveau. Dette udmunder sig i en SWOT 

analyse, hvor B&O’s styrker (S) og svagheder (W) samt muligheder (O) og trusler (T) 

sammendrages. 
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Styrker 

- Ny direktør og ny strategi 

- Stærkt brand 

- Stærke samarbejdspartnere (blandt 

andet Audi) 

- Få konkurrenter i samme segment 

- Distributionsnetværket 

- Teknologier (for eksempel 

ICEPower) 

- Gode forretningsområder (B&O 

ICEpover a/s, Automotive og 

Enterprise 

Svagheder 

- Follower på markedet 

- Højt  niveau for faste omkostninger 

- Manglende erfaring på det asiatiske 

marked 

 

Muligheder 

- Vækstmuligheder i Asien 

- Samarbejdspartnere (for eksempel 

Apple) 

- Udvidelse af B&O Automotive 

 

Trusler 

- EU lovgivning 

- Konjunkturfølsomt marked 

- Faldende forbrugertillid 

- Stigende krav til teknologiudvikling 
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6 Regnskabsanalyse: 

Vi vil i dette afsnit afdække B&O’s historiske regnskabsmæssige udvikling via 

reformulering af resultatopgørelsen, egenkapitalen og balancen samt en nøgletalsanalyse 

heraf. Indledningsvis foretages der gennemgang af regnskabsmaterialet for at sikre det 

retvisende billede af virksomhedens tilstand samt at grundlaget for regnskabsanalysen er 

ensartet. Regnskabsanalysen vil sammen med den strategiske analyse danne grundlaget for 

værdiansættelse af B&O.  

I regnskabsanalysen vil vi kigge på B&O udvikling gennem de sidste 5 år, også kaldet 

analyse perioden (2006/07 – 2010/11). Vi vil yderligere foretage en vurdering af 

regnskabsmaterialet kvalitet, om det er egnet til brug for vores analyse. Herunder om 

årsrapporterne giver et retvisende billede samt om der er kontinuitet i årsrapporterne.   

6.1 Revisionspåtegninger: 

Til udarbejdelse af regnskabsanalysen findes der anvendelse af B&O’s eksterne 

årsrapporter
73

. Der er foretaget gennemgang af revisionspåtegningerne for de aflagte 

regnskaber i analyseperioden 2006/07 til 2010/11. Alle er aflagt med en blank påtegning 

fra revisors side, hvilket betyder, at der ikke har været væsentlige bemærkninger, som har 

givet anledning til forbehold i påtegningen. Dette giver udtryk for et retvisende billede af 

virksomhedens aktiver og passiver samt finansielle tilstand.   

Det vurderes derfor, at regnskaberne er af en sådan kvalitet, at de kan benyttes til 

regnskabsanalysen samt til den endelige værdiansættelse af B&O aktien.  

6.2 Regnskabspraksis  

Regnskabspraksis for de aflagte regnskaber i analyseperioden er ligeledes gennemgået. 

Dette er for at sikre, at materialet, der er anvendt i regnskabsanalysen, er ensartet.  

2007/2008: ny regnskabsregulering jf. IFRS. Dette har dog ikke medført beløbsmæssige 

ændringer, idet disse var trådt i kraft ved regnskabsaflæggelsen
74

. 

2008/2009: ny regnskabsregulering jf. IFRS. Dette har dog ikke medført beløbsmæssige 

ændringer, idet disse var trådt i kraft ved regnskabsaflæggelsen
75

. 
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2009/2010: ændring i regnskabspraksis jf. IAS og IFRS. Dette har dog ikke medført 

beløbsmæssige ændringer, idet disse var trådt i kraft ved regnskabsaflæggelsen
76

. 

2010/2011: ændring i regnskabspraksis jf. IAS og IFRS. Endvidere har B&O valgt at 

foretage ændring i præsentationen af modtagne eksterne tilskud til immaterielle 

udviklingsprojekter samt emnebestemte værktøjer. Dette har dog ikke medført ændring i 

årets resultat, idet disse var trådt i kraft ved regnskabsaflæggelsen
77

. 

Som ovenstående indikerer, er der ikke fundet væsentlige ændringer i 

regnskabsaflæggelsen. Derfor vurderes regnskaberne anvendelige til den videre 

regnskabsanalyse.  

6.3 Fastsættelse af væsentlighedsniveau  

I revisors påtegning fremgår det er at revisionen er udført med henblik på at opnå høj grad 

af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En væsentlig 

fejlinformation er defineret som en fejl eller mangel i årsrapporten, som vil få 

regnskabslæser til at ændre sin beslutning om regnskabet. 

Revisor fastlægger et væsentlighedsniveau opgjort efter størrelsen ud fra følgende 

regnskabsposter
78

.   

 Nettoomsætning (0,5-2 %) 

 Resultat før skat (5-10 %) 

 Egenkapital (1-2 %) 

 Balancesum (0,5-1,75 %) 

Det er op til revisor at beslutte et passende væsentlighedsniveau på baggrund af 

ovenstående metoder. Der er derfor ikke en entydig metode til fastsættelsen. Det er op til 

revisors professionelle drømmekraft og viden om virksomheden at finde at passede 

væsentlighedsniveau.   
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6.4 Reformuleringer: 

Vi vil i det følgende afsnit foretage reformuleringer af resultatopgørelsen, balance og 

egenkapitalen for B&O. Formålet er at klargøre de offentlige regnskaber til analysebrug.  

I B&O’s koncernregnskab indgår deres datterselskaber. Datterselskaberne er konsolideret 

sammen med moderselskabet. Vi antager, at alle datterselskaber er en del af B&O’s 

primære drift, hvorfor vi ikke har forholdt os yderligere til disse.  

6.4.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

B&O aflægger årsrapporten efter IFRS for regnskabsklasse D for børsnoterede selskabet. 

Selskabet viser i deres egenkapitalopgørelse både årets resultat og anden totalindkomst, 

der er pligtig at viser efter IFRS
79

.  

Minoritetsinteresser 

Minoritetsinteresser vises som en del af koncernegenkapitalopgørelsen, men da vores 

opgave går på at finde værdien af moderselskabets aktier, er den reformulerede 

egenkapitalopgørelse reguleret for minoritetsinteressernes andel af egenkapitalen.  

6.4.2 Reformulering af resultatopgørelsen 

Af- og nedskrivninger 

B&O’s resultatopgørelse er funktionsopdelt. Ved denne metode er af- og nedskrivningerne 

henført til den pågældende funktion. I reformuleringen er af- og nedskrivninger trukket ud 

af de pågældende funktioner og vist på en enkelt linje. Formålet med dette er at fjerne 

”støj” og gøre resultatopgørelsen sammenlignelig med andre virksomheder. ”Støjen” fra 

af- og nedskrivninger fremkommer, fordi virksomhederne kører med forskellige 

regnskabspraksis. Samtidig med dette, kommer der en mellemtotal i driften EBIDA, som 

er indtjeningen før afskrivninger, renter og skat. EBIDA skal bruges senere i forbindelse 

med værdiansættelsen. Beregningen af afskrivningerne er vist i bilag 4. 

Omstruktureringsomkostninger  

B&O har i regnskabsåret 2008/09 afholdt omstruktureringsomkostninger for 105,5 mio. 

kr. Ud fra note 5 i årsrapporten for 2008/09 er denne omkostning fordelt ud på de andre 
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funktioner i forhold til noteoplysningen. Først er af- og nedskrivningerne i 

omstruktureringsomkostningerne allokeret på en særskilt linie, derefter er den resterende 

omkostning fordelt på de øvrige funktioner forholdsmæssigt efter note 5.  

Årets skat 

Årets skat skal i forbindelse med reformuleringen deles i virksomhedens drifts- og 

finansielle aktiviteter. Fordelingen af beløbet kan ikke direkte aflæses i årsrapporten og 

beregnes derfor af os. 

For at beregne skatten korrekt skal der foretages fordeling af de finansielle poster i 

årsrapporten. Vi anser valutakurstab som værende del af anden driftsaktivitet. 

Beregningen er vist i bilag 6. Vi kan nu beregne den skattemæssige fordel ved at tage 

NFO
80

 gange med selskabsskatteprocenten.  

6.4.3 Reformulering af balance 

Investeringsejendomme 

Vi har valgt at klassificere investeringsejendommen som et finansielt aktiv, eftersom at 

ejendommene hovedsageligt er brugt som udlejning, hvilket ikke er en del af B&O’s 

primære aktivitet.  

Kapitalandele i associerede virksomheder 

Selskabets kapitalandele i Bang & Olufsen Medicom A/S er klassificeret som et finansielt 

aktivt, da virksomheden primært udvikler og procedurer medicinsk udstyr, som ikke er en 

del af B&O’s primære drift.  

Udskudt skat 

Der er både tale om at aktiv eller passiv. Posten vedrører hovedsageligt driften i form af 

varebeholdninger, tilgodehavende fra salg og langfristede aktiver. Det har ikke været 

muligt at foretage en fordeling af drifts- og finansieringsaktivitet ud fra årsrapporten, 

hvorfor det er besluttet at føre det hele under driftsaktiviteten.  
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Likvider 

I det officielle regnskab, skelnes der i balancen ikke mellem driftslikviditet og 

overskydende likviditet. Driftslikviditeten er den nødvendige buffer, som virksomheden 

har for at kunne betale deres regninger løbende. Den resterende del af den likvide 

beholdning klassificeres som et finansielt aktiv, da virksomheden placerer likvider på en 

rentebærende konto. Fordelingen mellem driftslikviditet og overskydende likviditet 

foretages ikke i balancen i årsrapporten. Derfor anvendes en metode til at opgøre 

driftslikviditeten. Denne metode siger, at ½-1 % af nettoomsætningen er driftslikviditet og 

den resterende del klassificeres under finansielle aktiver
81

  

6.5 Nøgletalsanalyse 

De reformulerede opgørelser af henholdsvis resultatopgørelsen, balancen samt 

egenkapitalopgørelsen skal anvendes til at beregne nøgletal og analyse heraf.  

Vi har valgt at anvende samme periode i vores analyse, som vi har foretaget vores 

reformulering ud af. 

For at kunne afdække B&O’s styrke, niveau samt risiko tages der udgangspunkt i en 

rentabilitetsanalyse, hvor elementerne afkastningsgrad, overskudsgrad, nettoinvesteringer 

samt egenkapitalforrentning indgår. Vi vil finde anvendelse af DuPont modellen, da 

egenkapitalens forrentning dekomponeres, hvorved man kan årsagsforklare udviklingen
82

.  

Vi har for at sammenligne med B&O’s konkurrenter valgt at sammenligne med Loewe 

AG, som er vi anser for B&O’s nærmeste konkurrent samt Samsung Electronics, som vi 

anser for er den nærmeste konkurrent, der vil være interesseret i at opkøbe B&O.  

Vi har ikke foretaget reformuleringer af balancer og resultatopgørelsen for de 2 

virksomheder, som vi sammenholder nøgletal med. Dette er ikke gjort, da 

sammenligningen kun er brugt for finde niveauet for B&O. Både Loewe og Samsung 

aflægger deres regnskaber efter IFRS, Samsung dog efter Koreansk IFRS, hvorfor der vil 

være en tilnærmelsesvis sammenlignelighed mellem de selskaber.  

                                                   
81

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 184.  
82

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side. 254 
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Loewe og Samsung har begge kalenderår som deres regnskabsperiode, mens B&O har 1. 

juni – 31. maj. Dette er medvirkende til at begivenheder kan påvirke i forskellige 

regnskaber afhængig af, hvornår i året det sker.  

Vi har ved sammenligningen valgt ikke at omregne til danske kroner, da nøgletallene er 

relative tal og derved ikke vil ændre sig væsentlig ved en eventuel omregning.  

Til beregning af nøgletallene har vi valgt at benytte DuPont pyramiden, som er skitseret 

nedenfor. Her kan man se hvordan ROIC bliver dekomponeret.    

 

Figur 6.1 DuPunt pyramiden 
83
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 255 
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6.5.1 Forrentning af egenkapitalen (ROCE
84

) 

 

Figur 6.2: Udvikling i ROCE
85

 

Ud fra ovenstående figur kan vi se udviklingen af ROCE hos B&O. I de efterfølgende 

afsnit, vil vi komme ind på forklaringen til den svingende udvikling. Dette vil ske, når vi 

går videre til niveau 1, 2 og 3 i DoPunt modellen. Vi har, som tidligere skrevet, valgt at 

bruge Loewe og Samsung som niveau indikatorer for B&O.   

6.5.2 Rentabilitetsanalyse 

En rentabilitetsanalyse viser, hvor rentabel virksomheden er samt hvor god er 

virksomheden til at forvalte sine aktiver. Selskabets aktiver skal gerne sørge for at 

virksomheden genererer omsætning, som gerne skal give overskud, for at virksomheden 

kan være rentabel. For at have en høj rentabilitet skal virksomhedens evne til at gøre 

omsætningen til overskud være høj.    

Afkastningsgraden (ROIC
86

) 

ROIC beskriver, hvordan afkastet er på den investerede kapital. ROIC består af 

overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed.  
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 ROCE: Return On Common Equity 
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 Kilde: Egen tilvirkning 
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Nedenstående tabel viser denne sammenhæng for B&O: 

  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

AOH 1,83 1,71 1,79 2,32 2,64 

OG 1,49% -0,90% -12,82% 3,56% 8,54% 

ROIC 2,72% -1,54% -22,89% 8,28% 22,54% 

Tabel 6.1 Udvikling i AOG, OG og ROIC
87

 

Ovenstående tabel viser, at B&O’s ROIC har svinget meget de sidste 5 regnskabsår. De 

nåede deres dårligste ROIC i 2008/09, men har i 2010/11 fået vendt det til positiv. 

Udviklingen skyldes hovedsageligt OG, da AOH ligger forholdsvis stabil over perioden.  

 

Figur 6.3: Udvikling i ROIC
88

 

Ovenstående figur viser udvikling for B&O og de virksomheder vi har valgt at 

sammenligne B&O med. Figuren viser, at både B&O og Loewe har haft svingende ROIC 

de sidste 5 år. B&O har de dårligste tal i 2008/09 og 2009/10, mens Loewe har negativ 

ROIC i 2010/11. Samsung har som den eneste haft positiv ROIC gennem de sidste 5 år, 

men dog også lidt svingende. Vi vil yderligere dekomponere OG og AOH.  
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 Kilde: Egen tilvirkning 
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Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

AOH beskrives som nettoomsætningen divideret med netto driftsaktiver, der måler salget 

pr. krone investeret i netto driftsaktiver. Vi har dog valgt at bruge den inverse værdi, der 

viser hvor meget, der er bundet er nettodriftsaktiver for at skabe én krones salg.  

  

Figur 6.4: Udvikling i AOH
89

 

Historisk set er B&O gennem de sidste 5 år været bedre end konkurrenterne til at 

genererer omsætning af den investerede kapital. B&O er dog blevet dårligere til at 

generere omsætning og hvis de fortsætter med dette, vil vi mene, at de inden for 5 år vil 

ligge på niveau med Loewe.    

Vi har valgt yderligere at dekomponere AOH ned på de enkelte aktiver for at se, hvordan 

udviklingen har været på de enkelte aktiver.  

  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Immaterielle anlægsaktiver 4,81 5,05 5,80 9,81 9,72 

Materielle anlægsaktiver 5,65 4,93 4,55 6,24 7,08 

Varebeholdninger 5,09 4,90 4,67 5,11 6,30 

Tilgodehavende fra salg 7,85 6,61 6,84 6,90 5,89 

Tabel 6.2: AOG på udvalgte aktivposter
90
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Hvis man sammenligner med 2008/09 der var B&O’s værste er det kun på de immaterielle 

anlægsaktiver, at omsætningshastigheden er faldet. På alle de andre aktivposter er tallet 

steget, hvilket er positivt for B&O og viser, at de har forbedret deres AOH i forhold til 

deres dårlige år 2008/09.  

De immaterielle anlægsaktiver har udviklet sig negativt gennem de sidste 5 år. Denne 

udvikling kan hænge sammen med, at de har aktiveret udviklingsomkostninger, som så 

ikke har givet den forventede omsætning.  

Overskudsgrad(OG) 

 

Figur 6.5: Udvikling i OG
91

 

Ud fra tabel (med ROIC) der viser sammenhængen mellem AOH og OG kan det ses, at 

udviklingen i ROIC skal findes i OG. Dette underbygges af tabel (med AOH) og 

ovenstående tabel.  

Samsung har for hele analyseperioden haft en overskudsgrad over 5 %, mens B&O i 

2008/09 og 2009/10 havde en negativ overskudsgrad. Loewe har også ligget med en 

positiv overskudsgrad undtagen i 2010, hvor de havde en negativ overskudsgrad på -1,7 

%.  
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I lighed med AOH har vi også valgt at dekomponere OG for at se, hvor fortjenesten er 

faldet.  

  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Bruttofortjeneste 43,18% 42,97% 43,20% 49,15% 48,98% 

EBITDA 10,84% 7,66% -7,52% 12,07% 17,80% 

Afskrivninger 8,75% 9,09% 10,06% 7,31% 5,69% 

EBIT 2,09% -1,42% -17,58% 4,76% 12,11% 

Tabel 6.3: Dekomponering af OG
92

 

B&O’s bruttoavancefaldet i 2008/09 fra cirka 50 % til 43 %, hvorefter at den har ligget 

stabilt siden da. Dette viser, at B&O ikke har været hurtige nok til at tilpasse sig den 

finansielle krise, der startede i 2008. B&O har ikke kunne tilpasse deres 

produktionsomkostninger i form af blandt andet lønninger til produktionen i forhold til 

den dalende omsætning og derfor er bruttoavancen faldet. Siden 2008/09 har avancen dog 

ligget stabilt.  

Hvis vi i stedet for kigger på EBITDA
93

 har denne været faldende fra 2006/07 til 2008/09 

og så stigende fra 2008/09 til 2010/11. Grunden til det store fald fra 2007/08 til 2008/09 

skyldes, at selskabet i 2008/09 var meget mærket af:  

”Den økonomiske afmatning, samt manglende produktlanceringer i de første tre kvartaler 

af regnskabsåret”
94

 

Derudover havde B&O omkostninger på 106 mio. der relaterede sig til koncernens 

strategiplan.  

6.5.3 Egenkapital og risiko analyse 

Vores nøgletals analyse er som tidligere beskrevet bygget op omkring DuPont pyramiden. 

Vi har i ovenstående afsnit kigget på rentabiliteten af virksomheden, vi vil nu kigge 

nærmere på soliditeten.  
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 Kilde: Egen tilvirkning 
93

 EBITDA; Earnings Before, Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 
94

 Årsrapporten 2008/09 s. 27 
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Finansiel gearing 

Den finansielle gearing er udtryk for forholdet mellem selskabets rentebærende gæld og 

egenkapitalen.  

  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

NFF
95

 31,3 31,9 42 277,5 -24,5 

Egenkapital 1536,6 1494,7 1515,5 1464 1670,8 

FGEAR 0,02 0,02 0,03 0,19 -0,01 

Tabel 6.4: Udvikling i FGEAR
96

 

Udviklingen i den finansielle gearing viser, at B&O har sænket deres del af 

fremmedfinansieringen siden 2007/08 og ligger nu på et stabilt niveau på 0,02, hvilket vil 

sige at deres fremmedfinansiering er ca. 2 %.  

Det kan endvidere ses, at B&O i 2006/07 havde finansielle aktiver i forhold til 

forpligtelser, men at dette nu er vendt og selskabet har de sidste 4 år har haft forpligtelser 

frem for aktiver.  

Grunden til at FGEAR er faldet og nu ligger stabilt skyldes at selskabet i 2006/07 og 

2007/08 udloddede store udbytter til deres aktionærer. Fra 2008/09 og frem til 2010/11 er 

der ikke udbetalt udbytte, da der ikke har været penge til det. 

6.6 Risiko analyse 

B&O er ligesom mange andre virksomheder eksponeret for både finansielle og 

driftsmæssige risici, som vi kort vil komme ind på.  

6.6.1 Driftsmæssig risiko:  

Der er tre faktorer der påvirker stabiliteten af den driftsmæssige risiko; eksterne-, 

strategiske- og operationelle risici Disse skal vi være opmærksomme på, når vi kigger på 

den driftsmæssige risiko.  

Som nævnt i vores PEST analyse befinder B&O sig på et marked, der er meget konjunktur 

fyldt. I krise tider er der nemt for kunder at finde substitutter for B&O’s produkter, der er 

                                                   
95

 NFF= Netto finansielle forpligtelser 
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 Kilde: Egen tilvirkning 
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billigere. B&O er meget afhængige af deres kunders købekraft og den er mindre under 

finansielle kriser.  

B&O står også overfor lovmæssige krav. Hvis der foretages lovgivning om for eksempel 

produktlancering inden for TV og radio, vil B&O blive påvirket i form af ekstra 

omkostninger, de ikke kan føre videre til kunderne, da disse ikke er interesseret i at betale 

mere for produkterne. Derfor vil B&O opleve et fald i omsætningen.  

Leverandørerne vurderer vi ikke udgør en driftsmæssig risiko, da vi under vores porters 

five forces fandt at deres leverandørernes forhandlingsstyrke er lav, da der er mange 

leverandører af de komponenter B&O anvender i deres produkter.  

B&O har en driftsrisiko ved at udvikle produkter som kunderne ikke finder attraktive. De 

har dog gennem de seneste år haft en stor fremgang i automotive, som beskrevet under 

bostons vækst matrice. Selskabet skal dog hele tiden sørge for at udvikle nye produkter 

som kan afsættes. Der er en driftsmæssig risiko ved udviklingen af disse, hvis B&O 

bruger mange penge på udvikling og der så ikke er afsætning af produkterne. Derfor 

vurderer vi at der er stor driftsrisiko ved udvikling af nye produkter.   

B&O’s ledelse har formået at vende et stort underskud i 2008/09 til et overskud i 2010/11. 

Dette skyldes, at B&O har fokus på de operationelle risici. Der er kommet ny ledelse til i 

2010/11, der skal sørge for, at B&O fornyer sig og leverer gode resultater fremadrettet.  

6.6.2 Finansiel risiko 

For at vurdere den finansielle risiko har vi valgt at kigge på effekten af en del af B&O’s 

investeringer foretages af lån. Det ses i tabel 6.4 at FGEAR ligger meget stabilt på 0,2, 

hvilket betyder at kun 2 % af deres investeringer finansieres af fremmedfinansiering. B&O 

har formået at få nedbragt deres fremmedfinansiering fra 19 % til 2 %, hvilket må 

betegnes som flot i en krisetid. En lille del af virksomhedens likviditet går derfor til 

indfrielse af de resterende lån og hvis virksomheden vil nedbringe den finansielle risiko 

yderligere, kan de vælge at bruge yderligere likviditet til at få afbetalt gælden.  

6.7 Delkonklusion på regnskabsanalyse 

Vi har på baggrund af de officielle regnskaber for analyse perioden foretaget en 

regnskabsanalyse. De anvendte regnskaber er uden supplerende bemærkninger eller 
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forbehold i revisionspåtegningen, hvilket gjorde at vi fandt regnskaberne valide til 

regnskabsanalysen.  

På baggrund af de anvendte regnskaber er der foretaget reformulering af alle 

resultatopgørelser, balancer og egenkapitalen før vi brugte dem til analysebrug. 

Reformuleringen er gjort for at fjerne ”støj” og for at øge sammenligneligheden i 

analyseperioden. 

I reformuleringerne blandt andet kigget på af- og nedskrivninger samt allokering af 

selskabsskatten. Yderligere har vi kigget på kapitalandele i associerede selskabet og 

reklassificeret resultaterne, hvor vi ikke mener de er en del af B&O’s primære drift.  

Ved gennemgang af DuPont pyramiden har vi fundet at ændringen i ROCE, hovedsageligt 

skyldes ændringen af ROIC. Udviklingen i ROIC er påvirket af aktivernes 

omsætningshastigheder der har ligget stabilt over de sidste 5 år og overskudsgraden, der 

har været meget svingende i samme periode.  

Aktivernes omsætningshastighed viste at disse har været svagt stigende gennem 

analyseperioden. Dette skyldes i sær at de immaterielle anlægsaktiver har været faldende 

de seneste par år, hvilket har påvirket aktivernes omsætningshastighed negativt. 

Overskudgraden har i analyseperioden været meget svingende og var i 2008/09 negativ 

med -13 %, men er i 2010/11 igen blevet positiv, hvilket indikerer at de tiltag ledelsen har 

foretaget er rigtig.  

Gennem DuPont pyramiden har vi sammenholdt B&O’s tal med Loewe og Samsung og 

har fundet at både Loewe og Samsung har højere aktivernes omsætningshastighed end 

B&O, hvilket viser at B&O går det rigtigt. Kigger vi derimod på overskudgraden er B&O 

den eneste der havde negativ overskudgrad i 2008/09, hvor Loewe og Samsung begge 

havde overskudsgrader på over 5 %. Dette viser at det ikke var et generelt problem i 

branchen, men derimod kun hos B&O, hvorfor grunden skal findes internt i selskabet.   

B&O har gennem perioden fået nedbragt deres gearing fra 19 % til 2 %, hvilket vi 

vurderet er flot, hvilket også medfører at vi har fundet at den finansielle risiko ved 

selskabet er lav.  
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7 Budgettering 

I dette afsnit udarbejdes der et budget, der skal anvendes til værdiansættelsen af B&O 

aktien. Budgetteringen vil tage udgangspunkt i den strategiske analyse og 

regnskabsanalysen og derved give et estimat af de fremtidige pengestrømme. Endvidere 

vil B&O’s egne forventninger til fremtiden også have indflydelse på budgettet. 

Budgetteringen vil foregå på koncernniveau.  

Proforma regnskaberne udarbejdes over en periode på 5 år samt én terminalværdi periode. 

Perioden er fastlagt på baggrund af virksomhedsspecifik konkurrencemæssig fordel samt 

vækstudsigter for branchen
97

. B&O befinder sig i en moden branche med en lav 

vækstudsigt. Det vurderes ikke sandsynligt, at B&O vil vokse væsentligt i den nærmeste 

fremtid, idet den nye virksomhedsstrategi først skal implementeres
98

. Ydermere er der 

ikke tale om en specifik konkurrencemæssig fordel. Med udgangspunkt i disse faktorer 

rammer dette en 5-årig periode.  

7.1 Resultatopgørelsen 

 

7.1.1 Nettoomsætning 

Budgetteringen for nettoomsætningen sammensættes ud fra forventningerne til de 

respektive geografiske markeder, som de er opdelt i B&O’s årsrapport – nemlig 

Skandinavien (inklusive Danmark), central Europa og øvrige Europa, Nordamerika, Asien 

samt den øvrige verden.  

B&O vil forsøge sig med den nye strategi ” Leaner, Faster, Stronger ”, at blive en mere 

global og kundeorienteret organisation
99

. Fokus vil blandt andet være på andre markeder 

uden for Europa, hvor omsætningen nu omfatter 80 % 
100

. Grundet den finansielle 

situation i blandt andet Sydeuropa, vurderes det ikke gunstigt at satse på dette geografiske 

område. Man kunne forestille sig, at Rusland og Kina ville være oplagte kundesegmenter, 

for at udnytte netop deres økonomiske opsving, især med henblik på Automotive
101

.   
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang; Ole Sørensen; s. 318 
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 Årsrapporten 2010/2011, s. 17 
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 Årsrapporten 2010/2011, s. 17 
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 http://www.bang-olufsen.dk/Userfiles/File/Investors/generalforsamling20110923/DK/Referat.pdf 
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Den økonomiske udvikling og usikkerheden omkring økonomien, har i de europæiske 

lande og i USA blandt andet medført store aktiekursfald samt en faldende 

forbrugertillid
102

. 

Denne korte gennemgang af markederne er sammenfattet til en samlet vækstrate. Vi 

vurderer, at den realistiske vækstrate vil ligge på 5 %, når man tager den generelle 

økonomiske udvikling i betragtning.  

  

2010/ 

2011 

2011/ 

2012E 

2012/ 

2013E 

2013/ 

2014E 

2014/ 

2015E 

2015/ 

2016E 

Nettoomsætning 2.867 3.010 3.161 3.319 3.485 3.659 

Tabel 7.1: Budgetteret nettoomsætning
103

 

B&O’s egen forventninger er baseret på et omsætningsniveau på over 3.000 millioner 

DKK
104

. Dette vil, jf. vores reformulering, betyde en stigning på næsten 5 %, hvilket 

stemmer overens til vores budgettering. Dette resultat er sammenholdt med den første 

kvartalsrapport for 2011/2012. Her fremgår det, at omsætningen er steget med 7 % i 

forhold til samme periode sidste år
105

.  

På trods af ovenstående stigning fastholder vi en vækstrate på 5 % i budgetperioden.  

7.1.2 Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostningerne er budgetteret med nettoomsætningen som value driver, idet 

der er en væsentlig sammenhæng mellem disse. Der er foretaget en common size-

analyse
106

 af produktionsomkostningerne på baggrund af de reformulerede 

resultatopgørelser.  
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 http://www.dors.dk/graphics/Synkron-

Library/Publikationer/Rapporter/Efter%E5r_2011/Trykt%20rapport/Resume%20A.pdf 
103

 Kilde: Egen tilvirkning 
104

 Årsrapporten 2010/2011, s. 26 
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2010/ 

2011 

2009/ 

2010 

2008/ 

2009 

2007/ 

2008 

2006/ 

2007 Gns. 

Produktionsomkostninger 56,8 57,0 56,8 50,8 51,0 54,5 

Tabel 7.2: Udvikling i produktionsomkostninger
107

 

Med udgangspunkt i ovenstående er der historisk set i gennemsnit 

produktionsomkostninger på 54,5 %. Dette vurderes realistisk i forhold til den 

budgetterede nettoomsætning. 

Som tidligere nævnt i afsnittet vedrørende værdikæden, så er det begrænset, hvor meget 

B&O kan gå på kompromis med kvaliteten af deres varer, hvorfor en flytning af 

produktionen til et billigere land måske er urealistisk.  

7.1.3 Udviklings-, distributions- og marketingsomkostninger samt administrations-

omkostninger mv. 

Der er, som i ovenstående, taget udgangspunkt i en common size analyse for udviklings-, 

distributions- og marketingsomkostninger samt administrationsomkostninger mv..  

  

2010/ 

2011 

2009/ 

2010 

2008/ 

2009 

2007/ 

2008 

2006/ 

2007 Gns. 

Udviklingsomkostninger -5,6 -7,7 -11,6 -9,3 -7,8 -8,4 

Distributions- og marketingsomkostninger  -22,6 -25,2 -35,3 -24,1 -20,5 -25,5 

Administrationsomkostninger mv. -4,1 -3,0 -3,8 -3,6 -2,9 -3,5 

Tabel 7.3: Udvikling i udviklings-, distributions- og marketingsomkostninger samt 

administrationsomkostninger
108

 

Den historiske udvikling giver et gennemsnit på henholdsvis 8,4, 25,5 og 3,5 %. Vi vælger 

at gøre brug af disse satser, dog med undtagelse af de 25,5 %. Vi mener ikke, at dette er 

realistisk, hvorfor vi har sat denne til 15 %.  

Ovenstående hænger sammen med den nye strategi ”Leaner, Faster, Stronger”, hvor der 

vil være konkrete tiltag for at kunne styrke B&O’s position ved at udvikle og markedsføre 

deres produkter
109

. 
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108

 Kilde: Egen tilvirkning 
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7.1.4 Afskrivninger 

Vi har valgt at opdele afskrivningerne i afskrivninger på immaterielle og materielle 

anlægsaktiver samt investeringsejendomme. Jf. årsrapporten oplyses det, at 

investeringsejendomme afskrives lineært over 40 år
110

. Med hensyn til afskrivninger på 

immaterielle og materielle anlægsaktiver, så har vi set på den historiske udvikling heri, 

hvorefter vi har fastlagt budgettet.  

  

2010/ 

2011 

2009/ 

2010 

2008/ 

2009 

2007/ 

2008 

2006/ 

2007 

Immaterielle anlægsaktiver 596,2 546,5 481,2 417,2 450,0 

Afskrivninger 124,9 121,5 138,3 153,7 115,6 

Andel i % 20,9 22,2 28,7 36,8 25,7 

Materielle anlægsaktiver 507,8 560,5 613,2 655,7 617,9 

Afskrivninger 105,3 120,2 131,3 139,5 126,5 

Andel i % 20,7 21,4 21,4 21,3 20,5 

Tabel 7.4: Udvikling i afskrivninger
111

 

På baggrund af ovenstående analyseperiode har vi valgt at fastsætte de fremtidige 

afskrivninger til 30 % for immaterielle anlægsaktiver samt 20 % for materielle 

anlægsaktiver. 

7.1.5 Finansielle indtægter og omkostninger 

Vi har gennem reformulerede resultatopgørelse fundet frem til, at der er en indre 

sammenhæng mellem udviklingen i nettoomsætningen og de finansielle indtægter og 

omkostninger, hvorfor denne anvendes som value driver.  

  

2010/ 

2011 

2009/ 

2010 

2008/ 

2009 

2007/ 

2008 

2006/ 

2007 Gns. 

Nettoomsætning    2.866,9     2.761,5     2.789,5     4.092,0     4.375,7    

Finansielle indtægter           7,3            9,8          12,6            8,8          14,3    

Andel i %           0,3            0,4            0,5            0,2            0,3     0,3  

Finansielle omkostninger        -36,7         -31,0         -50,0         -49,3         -34,1    

Andel i %          -1,3           -1,1           -1,8           -1,2           -0,8    -1,2  

Tabel 7.5: Udvikling i finansielle indtægter og omkostninger
112
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Som det fremgår af ovenstående, så har de finansielle indtægter en gennemsnitlig 

udvikling på 0,3 % samt de finansielle omkostninger 1,2 %. Vi vælger at fastholde disse 

satser. Dog skal de bemærkes, at de finansielle poster med sandsynlighed vil stige grundet 

situationen på de finansielle markeder.  

7.1.6 Selskabsskat 

Jf. årsrapporten er den effektive skatteprocent på 30,1 %
113

, hvilket ligger 5,1 % over den 

danske skatteprocent. Vi har valgt at bibeholde denne skatteprocent til budgetteringen. 

Dog er vi opmærksomme på, at der kan forekomme ændringer i skatteprocenten som følge 

af den økonomiske udvikling.  

Den nye regering har midlertidigt ikke opstillet lovforslag omkring ændring af den 

nuværende danske skatteprocent på 25 %, hvorfor vi vælger at tage afsæt i denne i 

budgetperioden. 

7.2 Balancen 

 

7.2.1 Tilgodehavender fra salg og varebeholdninger 

Budgetteringen af tilgodehavender fra salg og varebeholdninger tager sit afsæt i den 

historiske udvikling med nettoomsætningen som value driver.  

  

2010/ 

2011 

2009/ 

2010 

2008/ 

2009 

2007/ 

2008 

2006/ 

2007 Gns. 

Tilgodehavender fra salg 7,9 6,6 6,8 6,9 5,9 6,8 

Varebeholdninger 5,1 4,9 4,7 5,1 6,3 5,2 

Tabel 7.6: Udviklingen i tilgodehavender fra salg og varebeholdninger
114

 

Udviklingen genererer et gennemsnit på henholdsvis 6,8 og 5,2 %. Vi vælger at anvende 

6,5 % for tilgodehavender fra salg og 5 % for varebeholdninger.  

Ovenstående er baseret på, at B&O tidligere har givet udtryk for, at de vil binde færre 

penge i debitorer og varelagre, for derved at kunne optimere deres arbejdskapital og 

pengestrømme
115

. 
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7.2.2 Materielle og immaterielle anlægsaktiver 

Vi har fundet anvendelse af de historiske tilgange på immaterielle og materielle 

anlægsaktiver. Der er ligeledes taget højde for de af- og nedskrivninger, der er indregnet i 

analyseperioden.  

  2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 

Regnskabsmæssig værdi 596,2 546,5 481,2 417,2 450,0 

Nettotilgang 49,7 65,3 64,0 -32,8 -93,8 

Afskrivninger 124,9 121,5 138,3 153,7 115,6 

Nedskrivninger 11,3 0,0 11,9 2,4 0,0 

Bruttotilgang 185,9 186,8 214,2 123,3 21,8 

Tabel 7.7: Udviklingen i immaterielle anlægsaktiver
116

 

  2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 

Regnskabsmæssig værdi 507,8 560,5 613,2 655,7 617,9 

Nettotilgang -52,7 -52,7 -42,5 37,8 49,5 

Afskrivninger 105,3 120,2 131,3 139,5 126,5 

Nedskrivninger 6,7 0,0 0,5 0,0 3,0 

Bruttotilgang 59,3 67,5 89,3 177,3 179,0 

Tabel 7.8: Udviklingen i materielle anlægsaktiver
117

 

Som det kan beregnes af ovenstående tabeller, så er den gennemsnitlige udvikling på 146 

mio. kr. for immaterielle anlægsaktiver samt 114 mio. kr. for materielle anlægsaktiver. Vi 

finder det realistisk at budgettere med disse resultater.  

7.2.3 Kapitalandele i associerede selskaber 

Med den historiske udvikling i taget i betragtning, vil vi vurdere, at kapitalandele i 

associerede selskaber bør indgå med et årligt resultat på 1 mio. kr.    

7.2.4 Udskudt skatteaktiv 

Vi har igen valgt at tage udgangspunkt i den historiske udvikling, hvor nettoomsætningen 

indgår som value driver.  

  

2010/ 

2011 

2009/ 

2010 

2008/ 

2009 

2007/ 

2008 

2006/ 

2007 Gns. 

Udskudt skatteaktiv 5,0 5,1 3,7 0,6 0,5 3,0 

Tabel 7.9: Udvikling i udskudt skatteaktiv
118
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7.2.5 Øvrige driftsaktiver 

De øvrige driftsaktiver omfatter følgende poster: tilgodehavende selskabsskat, andre 

tilgodehavender samt driftslikviditet. For budgetteringen af de øvrige driftsaktiver har vi 

valgt nettoomsætningen som value driver. De øvrige driftsaktiver fastsættes til 1 % af 

nettoomsætningen. 

7.2.6 Leverandører af varer og tjenesteydelser 

Vi har taget udgangspunkt i den historiske udvikling, for at komme frem til 

kreditordagene hos B&O. Det vil sige kreditorer delt med omkostninger delt med 365 

dage. Herved er vi kommet frem til, at B&O i gennemsnit har 26,4 dages kredit hos deres 

leverandører.  

  

 2010/ 

2011  

 2009/ 

2010  

 2008/ 

2009  

 2007/ 

2008  

 2006/ 

2007  

 Kreditorer          199,8          259,4          188,3          216,0          216,4  

 Produktionsomkost- 

ninger      -1.628,9      -1.574,8      -1.584,4      -2.080,7      -2.232,4  

 Udviklingsomkost- 

ninger         -161,4         -211,4         -322,6         -381,8         -342,6  

 Distributionsomkost- 

ninger m.v.         -647,7         -694,6         -985,3         -988,0         -895,9  

 Administrations-

omkostninger         -118,2           -82,4         -106,9         -147,6         -125,9  

 Kreditordage            28,5            36,9            22,9            21,9            22,0  

Tabel 7.10: Udviklingen i leverandører af varer og tjenesteydelser
119

 

Jf. vores analyse af leverandørernes forhandlingsstyrke, vil vi ikke vurdere det 

hensigtsmæssigt for B&O at forlænge deres kredittid hos leverandørerne, hvorfor der ikke 

foretages yderligere handlinger.  

7.2.7 Øvrige driftsforpligtelser 

De øvrige driftsforpligtelse indeholder blandt andet anden gæld, 

periodeafgrænsningsposter med videre. Gennem en common size analyse har vi klarlagt at 
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der er en tilnærmelsesvis sammenhæng mellem nettoomsætningen og netop disse poster, 

hvorfor vi vælger nettoomsætningen som value driver.  

  2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 

Nettoomsætning    2.866,9     2.761,5     2.789,5     4.092,0     4.375,7  

Driftsforpligtelser       480,6       438,9        542,5        638,5       761,4  

Andel i %         16,8          15,9          19,4          15,6         17,4  

Tabel 7.11: Udvikling i øvrige driftsforpligtelser
120

 

Med udgangspunkt i ovenstående har vi valgt at budgettere med 17 % ud fra en 

gennemsnitsbetragtning.  

7.2.8 Investeringsejendomme 

Jf. årsrapporten for 2010/11 har B&O afskrevet DKK 2,7 mio. i 2010/11 og 3,7 mio. i 

2009/10. Dette giver en gennemsnit på 3,2 mio. årligt, hvilket vi har valgt at bruge som 

årlige afskrivninger i budgetteringen. Vi har valgt ikke at medregne nedskrivninger, da 

B&O de seneste 2 år ikke har foretaget nedskrivninger af ejendommene.  

7.2.9 Gæld til real- og kreditinstitutter 

Vi har her valgt at samle alle gældsposterne til realkreditinstitutter, kreditinstitutter samt 

øvrige til én gældspost. Der er igen en tilnærmelsesvis sammenhæng mellem disse poster 

og nettoomsætningen, hvorfor nettoomsætningen er valgt value driver. 

  2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 

Nettoomsætning    2.866,9     2.761,5     2.789,5     4.092,0     4.375,7  

Gæld til realkreditinstitutter       225,9        230,4        236,8        244,2        107,4  

Kreditinstitutter            -            95,6        128,3        144,0        129,5  

Øvrige kreditinstitutter         47,7          11,9          13,0          53,7          39,5  

Andel i %           9,5          12,2          13,6          10,8            6,3  

Tabel 7.12: Udvikling i gæld til real- og kreditinstitutter
121

 

Udviklingen påviser, at den gennemsnitlige udvikling er på cirka 10,50 %, hvorfor vi 

vælger at anvende denne sats i budgetteringen. 
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7.2.10 Egenkapital 

Med hensyn til B&O’s egenkapital, så budgetteres denne ud fra primo værdien tillagt årets 

resultat, hvorefter der fratrækkes udbytte. Der tages stadig udgangspunkt i den historiske 

udvikling, hvorfor denne budgetteres med en tredjedel af det forventede overskud
122

.  

7.3 Delkonklusion 

Der er foretaget budgettering med udgangspunkt i den strategiske analyse samt 

regnskabsanalysen, hvilket har resulteret i nedenstående hovedtal for den valgte budget 

periode på 5 år. 

  
2010/ 

2011 

2011/ 

2012E 

2012/ 

2013E 

2013/ 

2014E 

2014/ 

2015E 

2015/ 

2016E 

Nettoomsætning 

  

2.866,90  

    

3.010,25  

    

3.160,76  

    

3.318,80  

    

3.484,73  

    

3.658,97  

Resultat før afskrivninger 

    

310,70  

      

559,91  

      

587,90  

      

617,30  

      

648,16  

      

680,57  

Resultat før finansielle 

poster 

      

59,80  

      

264,89  

      

278,28  

      

293,08  

      

309,34  

      

327,15  

Driftsoverskud 

      

26,40  

      

227,48  

      

238,96  

      

251,74  

      

265,89  

      

281,47  

              

Driftsaktiver 

  

2.249,97  

    

2.387,42  

    

2.508,42  

    

2.632,91  

    

2.761,08  

    

2.893,12  

Driftsforpligtelser 

    

199,80  

      

686,29  

      

720,60  

      

756,63  

      

794,46  

      

834,19  

Netto driftsaktiver 

  

2.050,17  

    

1.701,13  

    

1.787,82  

    

1.876,28  

    

1.966,61  

    

2.058,94  

              

Nettofinansielle 

forpligtelser 

     -

31,30  

       -

67,76  

       -

77,14  

       -

86,89  

       -

97,03  

     -

107,58  

Egenkapital 

  

1.536,60  

    

1.688,25  

    

1.847,56  

    

2.015,39  

    

2.192,64  

    

2.380,29  

Tabel 7.13: Hovedtal for budgetperiode
123

 

Gennem størstedelen af budgetteringen har vi fundet anvendelse af nettoomsætningen som 

value driver.  

Det er forholdsvis svært at spå om fremtidens udvikling på de respektive markeder, som 

B&O opererer i. Vi vurderer ikke desto mindre, at vores budgettering for de kommende 5 

år er realistisk og derved anvendelig til den endelige værdiansættelse af B&O aktien.  
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8 Værdiansættelse 

Vi vil i dette afsnit lave den endelige værdiansættelse af B&O på baggrund af 

budgetteringen i afsnit 7.  

Som beskrevet i vores metodeafsnit har vi valgt at anvende DCF modellen til at 

værdiansætte B&O. Vi vil på baggrund af det opstillede budget og det frie cash flow 

beregne værdien af egenkapitalen.  

 
Figur 8.1: DCF-modellen  

I DCF modellen tages der udgangspunkt i det frie cash flow, som tilbagediskonteres til 

nutidsværdier. Tilbagediskonteringen foretages med WACC (vægtet gennemsnitlige 

kapitalomkostninger.) WACC bygger på egenkapitalen, den rentebærende gæld, 

finansielle omkostninger og ejernes afkastkrav. Afslutningsvis vil vi sammenligne vores 

beregnede værdiansættelse af B&O med aktiekursen på København Fondskurs og 

professionelles vurdering. 
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8.1 Ejernes afkastkrav 

Til brug for at beregne ejernes afkastkrav anvender vi CAPM
124

: 

re=rf+β[E(rm)-rf)] 

re = ejernes afkastkrav 

rf  = risikofri rente 

β = beta (systematisk risiko) 

E(rm) = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

 E(rm) – rf = markedets risikopræmie 

Ligning 9.1: Estimering af ejernes afkastkrav
125

 

For at fastsætte den risiko fri rente har vi anvendt den effektive rente på en 10-årig 

statsobligation pr. 30. oktober 2011, som er vores skæring for værdiansættelsen. Vi er dog 

opmærksomme på, at investeringen aldrig vil blive helt risikofri. Renten var pr. 30. 

oktober 2011 2,33 %
126

 

Egenkapitalens systematiske risiko betegnes som β (beta) og viser aktiens risiko. Hvis 

aktien konstant følger markedsporteføljen, vil beta være 1. Hvis beta er højere end 1 

skyldes det, at investeringen har større risiko end markedsporteføljen. Aktien vil dermed 

reagere voldsommere end markedet og omvendt, hvis værdien er under 1.  

Ifølge www.penge.dk siges det, at aktier med en betaværdi over 1,3 siges at have en høj 

risiko, mens aktier med betaværdi på 0,8 siges at have lav risiko
127

 Vi har i vores 

værdiansættelses sat B&O’s beta værdi til 1,2, da vi har vurderet at selskabet har høj 

driftsrisiko og mindre risiko ved den finansielle risiko. 

                                                   
124

 CAPM= Capital Asset Pricing Model 
125

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 51 
126
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127
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Jyske Bank har den 2. december 2011 sagt at risiko en ved B&O aktien er høj
128

. Vi 

vurderer derfor, at hæve beta værdien til 1,3.  

Det forventede afkast på markedsporteføljen er opgjort som forskellen mellemafkastet i 

risikofri investeringer og aktiemarkedets afkast. Opgørelsen kan foretages på to forskellige 

metoder.  

1) Forskellen mellem det historiske afkast på risikofrie investeringer og det historiske 

afkast på aktiemarkedet.  

2) Forekast fra analytikere omkring virksomhedens fremtidige økonomiske udvikling. 

Vi har opgjort det forventede afkast til 4 %. Dette er sammenholdt med vejledning fra 

SKAT, der bruger i forbindelse med værdiansættelse i forbindelse med transfer pricing. 

SKAT anvender som standard en markedsrisiko præmie på 4,5 %, hvorfor vi mener, at vi 

værdi er valid.  

På baggrund af ovenstående kan ejernes afkastkrav beregnes som følgende: 

re = 2,33 % + 1,3* 4 % 

re = 7,53 % 

8.2 WACC 

Til beregning af WACC er nedenstående formel anvendt: 

 

Ligning 9.2: Beregning af WACC
129
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Til opgørelsen markedsværdien af NFF og NDA og Egenkapitalen har vi anvendt kursen 

pr. 31. maj 11 og multipliceret med antallet af aktier i B&O og hertil lagt de 

nettofinansielle forpligtelser. 

Aktiekurs pr. 31 maj 2011 71,50 

Antal aktier i B&O 36.244.014 

= markedsværdien 2.591.447.001 

+ Nettofinansielle forpligtelser 31.300.000 

 =Virksomhedsværdi  2.622.747.001 

  
 Gældsandel 1,2% 

Egenkapitalandel 98,8% 

Tabel 8.1: Estimeret gældsandel og egenkapitalandel
130

 

Vi har fastsat lånerenten på baggrund af B&O’s seneste årsrapport, hvor den væsentligste 

del af gælden til kredit - realkreditinstitutter forrentes med mellem 5,8 – 6,4. Den 

resterende del af gælden forrentes med en rente mellem 3 – 4 %, hvorfor vi har fastsat 

renten til 5 %.   

WACC = 98,8 % *7,53 % + 1,2 % *5 % 

WACC = 7,5 % 

8.3 Det frie cash flow 

Det frie cash flow er baseret på de budgetterede resultatopgørelse og balancer for 

budgetteringsperioden 2011/12 – 2015/16 jf. bilag xx.   

mio kr. 2011/12 E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 

Driftsoverskud 227 239 252 266 281 

Nettodriftsaktiver -349 87 88 90 92 

Frit cash flow 577 152 163 176 189 

Nutidsværdi af frit cash flow 536 132 131 131 132 

Nutidsværdi af budgetperioden       1.063          

Tabel 8.2: Oversigt over frit cash flow i budgetperioden
131

 

Nutidsværdien af det frie cash flow på mio. kr. 1.063 sættes ind i DCF modellen.  
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 54. 
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8.4 Terminalværdien 

Terminalen er perioden efter vores budgetperioden og er vores periode to i figur xx. 

Terminalværdien er den værdiskabelse der i B&O vil finde sted efter vores budgetperiode. 

For at vi kan beregne terminalværdien skal der være ”steady state” være indtruffet og 

B&L vil derfor opleve en konstant vækst i denne periode.  

 

Vi bruger nedenstående ligning for at beregne terminalværdien: 

Terminalværdi =  

FCFt+1= frit cash flow i det første år efter budgetperioden 

g = forventet vækst 

Ligning 9.3: Estimering af terminalværdien 

FCF er det frie cash flow i den første periode ud over budgettet. Denne forudsættes at 

vokse med den fastsatte vækstrate, g. WACC er uændret i forhold til budgetperioden. 

Vi har valgt at fastsætte vækstraten, g til 3 %.   

Terminalværdi =  

Terminalværdi = 2.851 mio. kr.  

8.5 Værdiansættelse af B&O 

På baggrund af det frie cash flow fra driften, WACC og terminalværdien kan vi nu 

værdiansætte B&O ud fra DCF modellen.  
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Nutidværdien af budgetperioden                 1.063  mio kr. 

+Nutidsværdien af terminalperioden                 2.851  mio kr. 

= Virksomhedsværdi                 3.914  mio kr. 

- Netto finansielle forpligtelser                     31  mio kr. 

= Estimeret værdi af egenkapital                 3.883  mio kr. 

Antal aktier         36.244.014  stk. 

Estimeret kurs for B&O 107 kr./stk. 

Tabel 8.3: Estimering af B&O aktiekurs
132

 

Aktiekursen var på Københavns fondsbørs d. 31. oktober 2011 62,88 DKK. Ifølge vores 

beregning er B&O aktien således undervurderet.  

8.6 Følsomhedsanalyse af DCF modellen 

I vores følsomhedsanalyse vil vi undersøge, hvor stor påvirkning der sker af aktiekursen, 

hvis vi ændrer på de 3 faktorer DCF modellen bygger på.   

8.6.1 Ændring i den fremtidige vækst 

Vores estimerede vækst er fastsat til 3 % til brug for beregning af terminalværdien. Ved 

ændringer af denne med +/- 1 % fås følgende ændring i aktiekursen 

  
Kurs pr. 
aktie 

Ændring i terminalværdien 
(tkr.) 

Ændring i aktiekurs 
(kr.) 

Ændring i aktiekurs 
(%) 

Vækst +1 
% 108 40 1 1,1 

Vækst -1 
% 106 -39 -1 -0,9 

Tabel 8.4: Følsomhedsanalyse på væksten
133

 

 Ved at ændre på væksten med +/- 1 % vil aktiekursen kun ændre sig med henholdsvis +1 

og -1 DKK. Grunden til at aktiekursen ikke ændres mere skyldes, at terminalværdien ikke 

ændres betragteligt.  

8.6.2 Ændring i det frie cash flow for budgetperioden 

Det frie cash flow for budgetperioden er udledt af vores budgettering i afsnit 7. En 

ændring i cash flow til vise, hvor følsom aktiekursen er.  

 

 

                                                   
132

 Kilde: Egen tilvirkning 
133

 Kilde: Egen tilvirkning 
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Kurs pr. 
aktie 

Ændring i 
budgetperioden (tkr.) 

Ændring i 
aktiekurs (kr.) 

Ændring i 
aktiekurs (%) 

Cash flow 
+10 % 110 106 3 2,7 

Cash flow 
 - 10 % 104 -107 -3 -2,9 

Tabel 8.5: Følsomhedsanalyse på det frie cash flow 

På ovenstående tabel vises det, at en ændring på cash flowet har en meget lille effekt på 

aktiekursen. Det er dog en større følsomhed på cash flowet end på den fremtidige vækst. 

8.6.3 Ændring i WACC 

WACC er udtryk for det vægtede afkastkrav og dermed kapitalomkostningerne for B&O. 

WACC bruges både i værdien for budget perioden og terminalperioden, hvorfor en 

ændring vil have effekt på begge værdier. 

  

Kurs 
pr. 
aktie 

Ændring i 
budgetperioden 
(tkr.) 

Ændring i 
terminalværdi 
(tkr.) 

Ændring i 
aktiekurs (kr.) 

Ændring i 
aktiekurs (%) 

WACC 
+1 % 97 -22 -344 -10 -10,3 

WACC 
- 1 % 120 22 444 13 10,8 

Tabel 8.6: Følsomhedsanalyse på WACC 

Følsomhedsanalysen på WACC viser ved blot en lille ændring på 1 %, påvirkes 

aktiekursen markant. Dette viser vigtigheden af at beregne en korrekt WACC for at opnå 

en pålidelig værdi af B&O aktien. Ved blot at ændre på WACC’en med 1 % ændres 

aktiekursen henholdsvis -10 og + 13, hvilket er mere end ved ændring af det frie cash flow 

og væksten.  
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9 Konklusion 

B&O blev grundlagt i 1925 og har i mere end 80 år produceret og designet audio- og 

videoprodukter. Virksomheden har gennem alle årene lagt stor vægt på kvalitet og 

eksklusivitet, dette har medført at B&O ligger i high end consumer markedet.  

Der har både været op- og nedture gennem deres levetid, specielt de sidste fem år har 

været turbulente. Årsrapporten for 2008/09 viste et gigant underskud på 385 mio. kr. 

Yderligere oplevede aktien sin laveste kurs d. 14. juli 2009 med 34,7 kr. 

Den økonomiske krise der startede i 2008 og den faldende forbrugertillid har kraftigt 

påvirket B&O. Deres nettoomsætning faldt med 36 % på 2 år. Det store underskud i 

2008/08 skyldes at B&O ikke har været hurtige nok til at reducere deres omkostninger. 

Det er der dog rettet op på og i 2010/11 kunne B&O fremvise et lille overskud 28 mio.  

Den faldende omsætning skyldes primært den økonomiske krise og generel afmatning i 

markedet. B&O har som konsekvens at det dårlige resultat i 2008/09 lavet en ny strategi 

”Leaner, Faster, Stronger” der skal være med til at B&O kan udnytte deres fulde 

potentiale, som vurderes at være 8-10 milliarder kr. i omsætning.  

Aktiekursen har gennem 2011 svinget mellem 45-85 kr, hvilket vi ikke synes er retvisende 

for aktien. Aktie er aldrig kommet tilbage på rette kurs efter det dårlige regnskab i 

2008/09.  

Vores opgave har taget udgangspunkt i problemformuleringen ” Er Bang & Olufsen aktien 

undervurderet og er Bang & Olufsen et muligt købsobjekt?”. For at besvare dette har vi 

valgt at analyse B&O’s omverden samt deres interne ressourcer og kernekompetencer for 

at finde ud af hvilke forhold der påvirker B&O.    

I vores omverdensanalyse fandt vi ud af at B&O som følge af at de er en international 

virksomhed er følsomme overfor udsving i den globale økonomi. Da er særligt følsomme 

overfor valutakurssvingninger da de handler i mange forskellige valuta.  

Ved gennemgang af konkurrenterne fandt vi at den eneste reelle trussel til B&O er Loewe 

der også er et high end produkt. De fokuserer på de samme ting i deres produktion. Loewe 
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er dog mere fokuseret på det europæiske marked, hvor mod B&O satser på hele verden. 

B&O’s nye strategi skal gøre dem mere udbredt i Asien.  

Da B&O har et stærkt brand er der meget få konkurrenter til dem. De har loyale kunder 

der gerne vil betale ekstra for deres produkter. 

Gennem værdikæden fandt vi at B&O’s værdiskabelse sker gennem deres produktion hvor 

deres design bliver skabt, samt gennem deres salg i butikkerne. 

Vi har for at lave regnskabsanalyse foretaget reformuleringer af de officielle årsrapporter 

for perioden 2006/07 – 2010/11- Vi har foretaget de reformuleringer vi fandt nødvendige 

for at kunne bruge årsrapporterne til analyse. Regnskabsanalyse var med til at vise hvad 

der var grunden til de svigtende resultater. Vi valgte at sammen nøgletal med Loewe, som 

var den nærmeste konkurrent og Samsung som vi fandt ud af var den mest oplagte købs 

kandidat til B&O.  

Analysen viste at det var den svingende overskudsgrad der var kilden det de dårlige 

resultater for B&O. Dette har de fået rettet op på og i 2010/11 var den igen positiv efter 2 

år i træk, hvor den var negativ. Dette viser at B&O er på rette kurs.  

For at kunne lave selve værdiansættelsen af B&O udarbejdede vi et budget for perioden 

2011/12 – 2015/16. Vi indarbejdede B&O egne forventninger til fremtiden, samt hvad vi 

forventede var realistisk at opnå.  

I DCF modellen lagde det opstillede budget grundlag for vores værdiansættelse. Vi har pr. 

31. oktober estimeret værdi af B&O’s aktie til 107 kroner. Kursen på Københavns 

fondsbørs var 62,88 kroner. Vi vurderer derfor på denne baggrund at B&O aktien er 

undervurderet med cirka. 44 kroner og dermed udgør et muligt købsobjekt. 

Vores konkurrentanalyse viste at Samsung Electronics som den mest sandsynlige køber af 

B&O på baggrund af den merværdi det eventuelle køb vil medføre. Merværdien opstår på 

grund af B&O kompetencer indenfor design, som Samsung gerne vil have mere fokus på.  
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Et opkøb af B&O kræver stor kapital og vi vurderer at dette ikke er en hindring for 

Samsung Electronics der er del af en stor koncern og dermed har kapitalen til et eventuelt 

køb.            
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10 Bilag 

Bilag 1 – Datterselskaber i B&O koncernen 

Selskaber i Bang & Olufsen koncernen 

     

Selskabsnavn Hjemsted Valuta 
 Aktiekapital, 
lokal valuta  

Bang & 

Olufsen 

koncernens 
ejerandel 

Antal 
ikke 

viste 

datter-      
selskaber 

Brand-understøttet forretning 

     
Bang & Olufsen a/s Struer, DK DKK          362.440.140  100% 

 
Bang & Olufsen Operations a/s Struer, DK DKK          156.000.000  100% 

 
Skandinavien 

     
Bang & Olufsen Danmark a/s Struer, DK DKK              3.000.000  100% 

 
Bang & Olufsen AS Oslo, N NOK              3.000.000  100% 

 
Bang & Olufsen Svenska AB Stockholm SEK              4.150.000  100% 

 
Central Europa 

     
Bang & Olufsen Deutschland G.m.b.H München, D EUR              1.022.584  100% 

 
Bang & Olufsen AG Bassendorf, CH CHF                 200.000  100% 

 
Bang & Olufsen m.b.H Tulln, A EUR              1.744.148  100% 

 
Storbritannien/Benelux 

     
Bang & Olufsen United Kingdom Ltd. Berkshire, GB GBP              2.600.000  100% 2 

S.A. Bang & Olufsen Belgium N.V. Dilbeek, B EUR                 942.000  100% 

 
Bang & Olufsen b.v. Naarden, NL EUR                   18.000  100% 

 
Øvrige Europa 

     
Bang & Olufsen France S.A. Levallois-Perret, F EUR              3.585.000  100% 1 

Bang & Olufsen España S.A. Madrid, E EUR              1.803.036  100% 2 

Bang & Olufsen Italia S.p.A. Milano, I EUR                 774.000  100% 

 
Nordamerika 

     
Bang & Olufsen America Inc. Arlington Heights, USA USD            34.000.000  100% 3 

Asien 

     
Bang & Olufsen Japan K.K. Tokyo, JP JPY          100.000.000  100% 

 
Bang & Olufsen Asia Pte Ltd. Singapore, SG SGP                            2  100% 

 
Bang & Olufsen Wholesale Pty Ltd. Armadale, AUS AUD              6.000.001  100% 3 

Mellemøsten 

     
Bang & Olufsen Middle East FZ-LLC Dubai, UAE EUR                 113.116  100% 

 
Andre 

     
Bang & Olufsen Expansion a/s Struer, DK DKK              7.000.000  100% 

 
Bang & Olufsen s.r.o Koprivnice, CZ CZK          187.800.000  100% 

 
OÜ BO-Soft* Tallinn, EE EEK                   40.000  51% 

 
Bang & Olufsen GPS Taiwan Taipei, TW TWD              5.000.000  100% 

 
Brand-uafhængige forretning 

     
Bang & Olufsen ICEpower a/s Langby-Tårbæk, DK DKK              1.939.750  100% 2 

Assicierede selskaber 

     
John Bjerrum Nielsen A/S Bramming, DK DKK            10.000.000  33% 

 
Bang & Olufsen Medicom a/s Struer, DK DKK             11.920.918  35% 
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Bilag 2 – Officielle resultatopgørelser (2010/11 – 2006/07) 

(mio kr.) 2010/2011 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Resultatopgørelse 

    

  

Nettoomsætning 

             

2.866,9  

       

2.761,5  

       

2.789,5     4.092,0     4.375,7  

Produktionsomkostninger 

            -

1.711,4  

      -

1.672,0  

      -

1.683,8    -2.199,6    -2.338,0  

Bruttoresultat 

             

1.155,5  

       

1.089,5  

       

1.105,7     1.892,4     2.037,7  

Udviklingsomkostninger 

               -

311,4  

        -

342,8  

         -

462,7      -545,5      -458,8  

Distributations- og marketingsomkostninger 

               -

660,8  

        -

708,5  

         -

928,5    -1.003,5      -910,2  

Administrationsomkostninger 

               -

123,5  

          -

85,3  

         -

104,5      -148,7      -138,7  

Omstruktureringsomkostninger 

  

         -

105,5            -              -    

Andre driftsindtægter 
                     

-    

           

13,3  

               

-              -              -    

Resultat af primær drift (EBIT) 

                  

59,8  

          -

33,8  

         -

495,5       194,7       530,0  

Resultat af kapitalandele i associedrede 

selskaber efter skat 

                   

0,2  

            -

6,7  

             

2,3        -11,2          -1,1  

Gevinst ved salg af kapitalandele 

                     

-                  -    

               

-              -           11,5  

Finansielle indtægter 

                   

7,5  

           

15,4  

            

11,4         20,0         15,7  

Finansielle omkostninger 

                 -

27,4  

          -

24,5  

           -

41,2        -49,8        -31,7  

Resultat før skat  

                  

40,1  

          -

49,6  

         -

523,0       153,7       524,4  

Skat af årets resultat 

                 -

12,1  

           

16,7  

          

140,2        -41,4      -151,9  

Årets resultat 

                  

28,0  

          -

32,9  

         -

382,8       112,3       372,5  

Minoritetsinteresser 

                   

1,1  

             

1,5  

             

2,3           7,6           5,1  

B&O's andel af koncern resultat 

                  

26,9  

          -

34,4  

         -

385,1       104,7       367,4  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Page 84 of 112 

 

Bilag 3 – Reformulering af resultatopgørelsen 2010/11 

Note (mio kr.) 

Officielt 

regnskab Reguleringer 

Reformuleret 

resultatopgørelse 

  Resultatopgørelse 

  
  

  Nettoomsætning     2.866,90                   -                   2.866,90  

1 Produktionsomkostninger    -1.711,40              82,50                -1.628,90  

  Bruttoresultat     1.155,50              82,50                 1.238,00  

2 Udviklingsomkostninger       -311,40            150,00                   -161,40  

3 Distributations- og marketingsomkostninger       -660,80              13,10                   -647,70  

4 Administrationsomkostninger       -123,50                5,30                   -118,20  

  Omstruktureringsomkostninger               -                     -                            -    

  Andre driftsindtægter               -                     -                            -    

  Driftsoverskud fra salg før afskrivninger og skat (EBITDA)          59,80            250,90                    310,70  

  Af- og nedskrivninger               -             -250,90                   -250,90  

  Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT)          59,80                   -                       59,80  

  Skat af driftsoverskud fra salg         -12,10               -5,00                    -17,10  

  Driftsoverskud fra salg          47,70               -5,00                     42,70  

  Resultat af kapitalandele i associedrede selskaber efter skat           0,20                0,20                       0,40  

  kurstab, valuta (netto)          -2,50                   -                        -2,50  

  Andet driftsoverskud før skat          45,40               -4,80                     40,60  

  Skat af andet driftsoverskud               -                  0,60                       0,60  

  Andet driftsoverskud før          45,40               -4,20                     41,20  

  Totalindkomst               -                  7,50                       7,50  

  Totalindkomst fra driften          45,40                3,30                     48,70  

  Finansielle indtægter           7,50               -0,20                       7,30  

  Finansielle omkostninger         -24,90             -11,80                    -36,70  

  Netto finansielle omkostninger før skat          28,00               -8,70                     19,30  

  Skat af netto finansielle omkostninger               -                 -4,40                      -4,40  

  Netto finansielle omkostninger          28,00             -13,10                     14,90  

  Minoritetsinteresser           1,10                   -                         1,10  

  Totalindkomst          29,10             -13,10                     16,00  

    
  

  

1 Produktionsomkostninger 

 

82,5   

  Af- og nedskrivninger 
 

82,5   

    

  

  

2 Udviklingomkostninger 

 

150,0   

  Af- og nedskrivninger 
 

150,0   

    

  

  

3 Distributations- og marketingsomkostninger 

 

13,1   

  Af- og nedskrivninger 
 

13,1   

    

  

  

4 Administrationsomkostninger 

 

5,3   

  Af- og nedskrivninger 

 

5,3   
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Bilag 3.1 - Reformulering af resultatopgørelsen 2009/10 

Note (mio kr.) 

Officielt 

regnskab Reguleringer 

Reformuleret 

resultatopgørelse 

  Resultatopgørelse 

  
  

  Nettoomsætning     2.761,50                     -                   2.761,50  

1 Produktionsomkostninger    -1.672,00                97,20                -1.574,80  

  Bruttoresultat     1.089,50                97,20                 1.186,70  

2 Udviklingsomkostninger       -342,80              131,40                   -211,40  

3 Distributations- og marketingsomkostninger       -708,50                13,90                   -694,60  

4 Administrationsomkostninger         -85,30                  2,90                     -82,40  

  Omstruktureringsomkostninger                -                       -                              -    

  Andre driftsindtægter          13,30                     -                        13,30  

  Driftsoverskud fra salg før afskrivninger og skat (EBIDA)         -33,80              245,40                    211,60  

  Af- og nedskrivninger                -              -250,90                   -250,90  

  Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT)         -33,80                -5,50                     -39,30  

  Skat af driftsoverskud fra salg          16,70                -2,30                      14,40  

  Driftsoverskud fra salg         -17,10                -7,80                     -24,90  

  Resultat af kapitalandele i associedrede selskaber efter skat           -6,70                  5,60                       -1,10  

  kurstab, valuta (netto)           -7,80                     -                         -7,80  

  Andet driftsoverskud før skat         -31,60                -2,20                     -33,80  

  Skat af andet driftsoverskud                -                       -                              -    

  Andet driftsoverskud før         -31,60                -2,20                     -33,80  

  Totalindkomst                -    
 

                          -    

  Totalindkomst fra driften         -31,60                -2,20                     -33,80  

  Finansielle indtægter          15,40                -5,60                        9,80  

  Finansielle omkostninger         -16,70              -14,30                     -31,00  

  Netto finansielle omkostninger før skat         -32,90              -22,10                     -55,00  

  Skat af netto finansielle omkostninger                -                    2,30                        2,30  

  Netto finansielle omkostninger         -32,90              -19,80                     -52,70  

  Minoritetsinteresser            1,50                     -                          1,50  

  Totalindkomst         -31,40              -19,80                     -51,20  

    
  

  

1 Produktionsomkostninger 

 

97,2   

  Af- og nedskrivninger 

 

97,2   

    
  

  

2 Udviklingomkostninger 

 

131,4   

  Af- og nedskrivninger 

 

131,4   

    

  

  

3 Distributations- og marketingsomkostninger 

 

13,9   

  Af- og nedskrivninger 
 

13,9   

    

  

  

4 Administrationsomkostninger 

 

2,9   

  Af- og nedskrivninger 
 

2,9   
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Bilag 3.2 - Reformulering af resultatopgørelsen 2008/09 

Note (mio kr.) 

Officielt 

regnskab Reguleringer 

Reformuleret 

resultatopgørelse 

  Resultatopgørelse 

  

  

  Nettoomsætning          2.789,5                      -                    2.789,50  

1 Produktionsomkostninger         -1.683,8                99,40                 -1.584,40  

  Bruttoresultat          1.105,7                99,40                  1.205,10  

2 Udviklingsomkostninger            -462,7              140,10                    -322,60  

3 Distributations- og marketingsomkostninger            -928,5               -56,80                    -985,30  

4 Administrationsomkostninger            -104,4                 -2,50                    -106,90  

  Omstruktureringsomkostninger            -105,5              105,50                             -    

  Andre driftsindtægter                   -                        -                               -    

  Driftsoverskud fra salg før afskrivninger og skat (EBIDA)            -495,4              285,70                    -209,70  

  Af- og nedskrivninger                   -               -280,60                    -280,60  

  Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT)            -495,4                  5,10                    -490,30  

  Skat af driftsoverskud fra salg             140,2                 -7,50                     132,70  

  Driftsoverskud fra salg            -355,2                 -2,40                    -357,60  

  Resultat af kapitalandele i associedrede selskaber efter skat                 2,3                 -1,20                         1,10  

  kurstab, valuta (netto)                -7,2                      -                          -7,20  

  Andet driftsoverskud før skat                -4,9                   -1,2                        -6,10  

  Skat af andet driftsoverskud                   -                    1,80                         1,80  

  Andet driftsoverskud før                -4,9                    0,6                        -4,30  

  Gevinst ved salg af kapitalandele                   -                        -                               -    

  Egenkapital og valutakursreguleringer i datterselskaber                   -                 -12,30                      -12,30  

  

Reserve vedr. regnskabmæssig afdækning af fremtidige 

pengestrømme                   -                   -1,00                        -1,00  

  Øvrige egenkapitalbevægelser                   -                        -                               -    

  Totalindkomst fra driften                -4,9                 -12,7                      -17,60  

  Finansielle indtægter               11,4                  1,20                       12,60  

  Finansielle omkostninger              -34,0               -16,00                      -50,00  

  Netto finansielle omkostninger før skat              -22,6                 -14,8                      -37,40  

  Skat af netto finansielle omkostninger                   -                   -5,70                        -5,70  

  Netto finansielle omkostninger              -22,6                 -20,5                      -43,10  

  Minoritetsinteresser                 2,3                      -                           2,30  

  Totalindkomst            -385,0                 -35,6                      -420,6  

    

  

  

1 Produktionsomkostninger 

 

99,4   

  Af- og nedskrivninger 
 

109,9   

  Omstruktureringsomkostninger 
 

-10,5   

    

  

  

2 Udviklingomkostninger 

 

140,1   

  Af- og nedskrivninger 
 

153,8   

  Omstruktureringsomkostninger 

 

-13,7   

    

  

  

3 Distributations- og marketingsomkostninger 

 

-56,8   

  Af- og nedskrivninger 
 

13,9   

  Omstruktureringsomkostninger 
 

-70,7   

    

  

  

4 Administrationsomkostninger 

 

-2,5   

  Af- og nedskrivninger 
 

3   

 
Omstruktureringsomkostninger 

 
-5,5   



  

  

Page 87 of 112 

 

Bilag 3.3 - Reformulering af resultatopgørelsen 2007/08 

Note (mio kr.) 

Officielt 

regnskab Reguleringer 

Reformuleret 

resultatopgørelse 

  Resultatopgørelse 

  

  

  Nettoomsætning      4.092,0                      -                     4.092,00  

1 Produktionsomkostninger     -2.199,6              118,90                  -2.080,70  

  Bruttoresultat      1.892,4              118,90                   2.011,30  

2 Udviklingsomkostninger        -545,5              163,70                     -381,80  

3 Distributations- og marketingsomkostninger     -1.003,5                15,50                     -988,00  

4 Administrationsomkostninger        -148,7                  1,10                     -147,60  

  Omstruktureringsomkostninger               -                        -                                -    

  Andre driftsindtægter               -                        -                                -    

  Driftsoverskud fra salg før afskrivninger og skat (EBIDA)         194,7              299,20                      493,90  

  Af- og nedskrivninger               -               -299,20                     -299,20  

  Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT)         194,7                      -                        194,70  

  Skat af driftsoverskud fra salg          -41,4                 -7,50                       -48,90  

  Driftsoverskud fra salg         153,3                 -7,50                      145,80  

  Resultat af kapitalandele i associedrede selskaber efter skat          -11,2                11,20                              -    

  kurstab, valuta (netto)          -12,3                      -                         -12,30  

  Andet driftsoverskud før skat          -23,5                  11,2                       -12,30  

  Skat af andet driftsoverskud               -                    3,10                          3,10  

  Andet driftsoverskud før          -23,5                  14,3                         -9,20  

  Gevinst ved salg af kapitalandele               -                        -                                -    

  Egenkapital og valutakursreguleringer i datterselskaber               -                    6,60                          6,60  

  Reserve vedr. regnskabmæssig afdækning af fremtidige pengestrømme               -                   -0,10                         -0,10  

  Øvrige egenkapitalbevægelser               -                   -6,10                         -6,10  

  Totalindkomst fra driften               -                      0,4                            0,4  

  Finansielle indtægter           20,0               -11,20                          8,80  

  Finansielle omkostninger          -37,5               -11,80                       -49,30  

  Netto finansielle omkostninger før skat          -17,5                 -23,0                       -40,50  

  Skat af netto finansielle omkostninger               -                    4,40                          4,40  

  Netto finansielle omkostninger          -17,5                 -18,6                       -36,10  

  Minoritetsinteresser             7,6                      -                            7,60  

  Totalindkomst         128,2                 -25,7                        102,5  

    

  

  

1 Produktionsomkostninger 

 

118,9   

  Af- og nedskrivninger 
 

118,9   

    
  

  

2 Udviklingomkostninger 

 

163,7   

  Af- og nedskrivninger 

 

163,7   

    
  

  

3 Distributations- og marketingsomkostninger 

 

15,5   

  Af- og nedskrivninger 

 

15,5   

    

  

  

4 Administrationsomkostninger 

 

1,1   

  Af- og nedskrivninger 
 

1,1   
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Bilag 3.4 - Reformulering af resultatopgørelsen 2006/07 

Note (mio kr.) 

Officielt 

regnskab Reguleringer 

Reformuleret 

resultatopgørelse 

  Resultatopgørelse 

  

  

  Nettoomsætning    4.375,7                      -                     4.375,7  

1 Produktionsomkostninger  -2.338,0                105,6                  -2.232,4  

  Bruttoresultat    2.037,7                105,6                   2.143,3  

2 Udviklingsomkostninger     -458,8                116,2                     -342,6  

3 Distributations- og marketingsomkostninger     -910,2                  14,3                     -895,9  

4 Administrationsomkostninger     -138,7                  12,8                     -125,9  

  Omstruktureringsomkostninger            -                        -                              -    

  Andre driftsindtægter            -                        -                              -    

  Driftsoverskud fra salg før afskrivninger og skat (EBIDA)       530,0                248,9                      778,9  

  Af- og nedskrivninger            -                 -248,9                     -248,9  

  Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT)       530,0                      -                        530,0  

  Skat af driftsoverskud fra salg     -151,9                   -4,5                     -156,4  

  Driftsoverskud fra salg       378,1                   -4,5                      373,6  

  Resultat af kapitalandele i associedrede selskaber efter skat         -1,1                    1,4                          0,3  

  kurstab, valuta (netto)         -7,6                      -                           -7,6  

  Andet driftsoverskud før skat         -8,7                    1,4                         -7,3  

  Skat af andet driftsoverskud            -                      2,1                          2,1  

  Andet driftsoverskud før         -8,7                    3,5                         -5,2  

  Gevinst ved salg af kapitalandele         11,5                 -11,5                            -    

  Egenkapital og valutakursreguleringer i datterselskaber            -                      1,5                          1,5  

  Reserve vedr. regnskabmæssig afdækning af fremtidige pengestrømme            -                      0,1                          0,1  

  Øvrige egenkapitalbevægelser            -                     -3,8                         -3,8  

  Totalindkomst fra driften         11,5                 -13,7                         -2,2  

  Finansielle indtægter         15,7                   -1,4                        14,3  

  Finansielle omkostninger       -24,1                 -10,0                       -34,1  

  Netto finansielle omkostninger før skat         -8,4                 -11,4                       -19,8  

  Skat af netto finansielle omkostninger            -                      2,1                          2,1  

  Netto finansielle omkostninger         -8,4                   -9,3                       -17,7  

  Minoritetsinteresser           5,1                      -                            5,1  

  Totalindkomst       367,4                 -24,0                      343,4  

    

  

  

1 Produktionsomkostninger 

 

105,6   

  Af- og nedskrivninger 
 

105,6   

    
  

  

2 Udviklingomkostninger 

 

116,2   

  Af- og nedskrivninger 

 

116,2   

    
  

  

3 Distributations- og marketingsomkostninger 

 

14,3   

  Af- og nedskrivninger 

 

14,3   

    

  

  

4 Administrationsomkostninger 

 

12,8   

  Af- og nedskrivninger 
 

12,8   
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Bilag 4 - Reformulering vedrørende af- og nedskrivninger 

    2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

  
     

  

Immaterielle langfristede aktiver 
     

  

Afskrivninger 
     

  

Produktionsomkostninger 
 

0,5 3,5 1,4 1,2 0,8 

Udviklingsomkostninger 
 

120,9 115,6 134,7 151,7 110,2 

Distributions- og marketingsomkostninger 
 

0,8 0,0 0,0 0,7 0,9 

Administrationsomkostninger 
 

2,7 2,4 1,7 0,1 3,7 

Omstruktureringsomkostninger 
 

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 

I alt   124,9 121,5 138,3 153,7 115,6 

  
     

  

Nedskrivninger 
     

  

Udviklingsomkostninger 
 

11,3 0,0 7,3 0,0 0,0 

Distributions- og marketingsomkostninger 
 

0,0 0,0 0,5 2,4 0,0 

Omstruktureringsomkostninger 
 

0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 

I alt   11,3 0,0 11,9 2,4 0,0 

  
     

  

Materielle langfristede aktiver 
     

  

Afskrivninger 
     

  

Produktionsomkostninger 
 

77,4 90,0 104,8 114,1 101,1 

Udviklingsomkostninger 
 

16,2 15,8 11,8 12,0 5,9 

Distributions- og marketingsomkostninger 
 

10,8 13,9 13,4 12,4 10,4 

Administrationsomkostninger 
 

0,9 0,5 1,3 1,0 9,1 

I alt   105,3 120,2 131,3 139,5 126,5 

  
     

  

Nedskrivninger 

     
  

Produktionsomkostninger 
 

1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Udviklingsomkostninger 
 

1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Distributions- og marketingsomkostninger 
 

1,5 0,0 0,0 0,0 3,0 

Administrationsomkostninger 
 

1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omstruktureringsomkostninger 
 

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 

I alt   6,7 0,0 0,5 0,0 3,0 

  
     

  

Investeringsejendomme 
     

  

Afskrivninger 
     

  

Produktionsomkostninger 
 

2,7 3,7 3,7 3,6 3,7 

Udviklingsomkostninger 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Administrationsomkostninger 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I alt   2,7 3,7 3,7 3,6 3,8 

  
     

  

Af- og nedskrivninger i alt   250,9 245,4 285,7 299,2 248,9 

Fordelt på omkostningstype 
     

  

Produktionsomkostninger 
 

82,5 97,2 109,9 118,9 105,6 

Udviklingsomkostninger 
 

150,0 131,4 153,8 163,7 116,2 

Distributions- og marketingsomkostninger 
 

13,1 13,9 13,9 15,5 14,3 

Administrationsomkostninger 
 

5,3 2,9 3,0 1,1 12,8 

Omstruktureringsomkostninger   0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 
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Bilag 5 – Reformulering vedrørende omstruktureringsomkostninger 

Omstruktureringsomkostninger fordelt på funktioner     

Produktionsomkostninger 11 10% 

Udviklingsomkostninger 14,4 14% 

Distributions- og marketingsomkostninger 74,3 70% 

Administrationsomkostninger mv.  5,8 5% 

I alt 105,5 100% 

  
 

  

Af- og nedskrivninger 5,1   

Omstruktureringsomkostninger efter af- og nedskrivninger 100,4   

  
 

  

Fordeling på funktioner efter af- og nedskrivninger 
 

  

Produktionsomkostninger 10,5 10% 

Udviklingsomkostninger 13,7 14% 

Distributions- og marketingsomkostninger 70,7 70% 

Administrationsomkostninger mv.  5,5 5% 

I alt 100,4 100% 
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Bilag 6 – Reformulering vedrørende skat 

mio kr   2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

  
     

  

Effektiv skatteprocent 
     

  

Resultat før skat 
 

40,1 -49,6 -523,0 153,7 524,4 

Skat af årets resultat 
 

-12,1 16,7 140,2 -41,4 -151,9 

Årets resultat 
 

28 -32,9 -382,8 112,3 372,5 

Effektiv skatteprocent   30,2% 33,7% 26,8% 26,9% 29,0% 

  
     

  

Dansk skatteprocent 
 

25% 25% 25% 25% 28% 

              

Finansielle indtægter 
     

  

Renteindtægter fra kreditinstitutter 
 

0,5 1,0 2,2 4,4 7,0 

Renteindtægter fra associerede selskaber 
 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Valutakursgevinst (netto) 
 

0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 

Øvrige finansielle indtægter 
 

7,0 6,6 9,2 15,5 8,7 

Finansielle indtægter   7,5 15,4 11,4 20 15,7 

              

Finansielle omkostninger             

Renter af gæld til realkreditinstitutter 
 

-11,8 -14,3 -16,0 -11,8 -6,4 

Renter af gæld til kreditinstitutter 
 

-9,6 -6,8 -14,6 -14,8 -10 

Valutakurstab (netto) 
 

-2,5 0 -7,2 -12,3 -7,6 

Øvrige finansielle omkostninger   -3,5 -3,4 -3,4 -10,9 -7,7 

Finansielle omkostninger   -27,4 -24,5 -41,2 -49,8 -31,7 

  
     

  

Valutakurstab (netto) før skat   -2,50 0,00 -7,2 -12,3 -7,6 

Skattefordel af valutakurs tab   0,6 0,0 1,8 3,1 2,1 

  
     

  

Finansielle poster (netto) eksl. valuta   -17,40 -9,10 -22,6 -17,5 -8,4 

Skattefordel af finansielle poster   4,4 2,3 5,7 4,4 2,4 

  
     

  

Skat vedrørende driften   -17,1 14,4 132,8 -48,9 -156,4 

  
     

  

Skat af driftsoverskud fra salg   5,0 2,3 7,5 7,5 4,5 

Skat af andet driftsoverskud 
 

0,6 0,0 1,8 3,1 2,1 

Skat af netto finansielle omkostninger   4,4 2,3 5,7 4,4 2,4 
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Bilag 7 – Officielle balancer (2010/11 – 2006/07) 

(mio. DKK) 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

  

    

  

Immaterielle aktiver 

    
  

Goodwill 

           

44,8  

           

44,8  

           

44,8  

           

44,8  

           

44,8  

Erhvervede patenter 

           

37,7  

           

46,0  

           

50,8  

           

41,1  

           

44,4  

Færdiggjorte udviklingsprojekter 
         
191,7  

         
249,1  

         
200,6  

         
218,8  

         
244,6  

Udviklingsprojekter under udførelse 

         

322,0  

         

206,7  

         

185,0  

         

112,5  

         

116,2  

Immaterielle aktiver i alt 

         

596,2  

         

546,6  

         

481,2  

         

417,2  

         

450,0  

Materielle aktiver 

    
  

Grunde og bygninger 

         

227,8  

         

240,9  

         

269,9  

         

274,4  

         

252,1  

Produktionsnlæg og maskiner 
         
164,0  

         
209,4  

         
229,5  

         
221,8  

         
203,8  

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

           

31,3  

           

34,9  

           

48,4  

           

50,0  

           

70,7  

Indretning af lejede lokaler 

           

15,6  

           

23,2  

           

32,2  

           

28,7  

           

29,1  

Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle 
aktiver 

           
69,1  

           
52,1  

           
33,2  

           
80,8  

           
62,2  

Materielle aktiver i alt 

         

507,8  

         

560,5  

         

613,2  

         

655,7  

         

617,9  

Investeringsejendomme 

           

42,7  

           

45,4  

           

49,1  

           

52,8  

           

56,4  

Finansielle aktiver 

    
  

Kapitalandele i datterselskaber                -                   -                   -                   -                   -    

Kapitalandele i associerede selskaber 
             
5,7  

             
5,3  

             
9,5  

             
6,3  

           
15,8  

Andre finansielle tilgodehavender 

           

40,1  

           

41,4  

           

60,4  

           

52,0  

           

88,2  

Finansielle aktiver i alt 

           

45,8  

           

46,7  

           

69,9  

           

58,3  

         

104,0  

Udskudte skatteaktiver 

         

144,1  

         

140,4  

         

103,8  

           

22,7  

           

21,2  

Varebeholdninger 

         

563,0  

         

563,6  

         

597,8  

         

801,4  

         

694,3  

Tilgodehavender 

    

  

Tilgodehavender fra salg 

         

365,2  

         

417,9  

         

407,9  

         

593,0  

         

743,2  

Tilgodehavender hos datterselskaber                -                   -                   -                   -                   -    

Tilgodehavende hos associerede selskaber 
             
1,7  

             
1,5  

             
1,4                 -    

             
1,8  

Tilgodehavende selskabsskat 

           

13,3  

           

21,2  

           

21,7  

           

39,7  

           

27,0  

Andre tilgodehavender 

           

24,3  

           

27,6  

           

31,6  

           

38,9  

           

30,0  

Periodeafgrænsningsposter 
           
15,0  

           
22,4  

           
28,4  

           
30,5  

           
22,8  

Tilgodehavender i alt 

         

419,5  

         

490,6  

         

491,0  

         

702,1  

         

824,8  

Likvide beholdninger 

         
189,1  

         
253,6  

         
258,1  

         
107,1  

         
196,4  

Kortfristede aktiver i alt 

      

1.171,6  

      

1.307,8  

      

1.346,9  

      

1.610,6  

      

1.715,5  

Aktiver i alt 

      

2.508,2  

      

2.647,4  

      

2.664,1  

      

2.817,3  

      

2.965,0  
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(mio. DKK) 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Passiver 

    

  

Egenkapital 

    
  

Aktiekapital             362,4  

            

362,4              362,4              120,8              120,8  

Inbetalt overkurs                   -    
            
232,1              232,1                14,6                14,6  

Reserve for valutaregulering               25,1  
              
13,1               -39,6               -42,9               -17,3  

Reserve vedr. regnskabsmæssig sikring af fremtidige 

pengestrømme              -10,9  

               

-5,0                 -1,0                    -                    0,1  

Overført resultat          1.161,1  

            

892,1              963,9           1.379,2           1.557,7  

Egenkapital, moderselskabets aktionærer          1.537,7  

         

1.494,7           1.517,8           1.471,7           1.675,9  

Minoritetsinteresser                 0,6  

                

1,5                  2,3                12,1                  6,0  

Egenkapitalen total          1.538,3  

         

1.496,2           1.520,1           1.483,8           1.681,9  

Langfristede forpligtelser 

    

  

Pensioner                 9,0  
                
7,8                  7,0                  9,5                  9,7  

Udksudt skat                 8,1  

                

6,2                  4,8                64,2                67,8  

Hensatte forpligtelser               81,5  

              

78,2                78,1                77,3                97,0  

Realkreditinstitutter             219,5  
            
225,8              230,3              235,7                93,4  

Kreditinstitutter                   -    

              

52,8                95,7              101,1                97,1  

Øvrige langfristede forpligtelser                 0,9  

                

6,9                  6,7                  6,6                  6,1  

Langfristede forpligtelser i alt             319,0  

            

377,7              422,6              494,4              371,1  

Kortfristede forpligtelser 

    
  

Realkreditinstitutter                 6,4  

                

4,6                  6,5                  8,5                14,0  

Kreditinstitutter                   -    
              
42,8                32,6                42,9                32,4  

Kassekreditorer               47,7  

              

11,9                13,0                53,7                39,5  

Hensatte forpligtelser               56,4  

              

52,7                65,7                46,0                33,3  

Leverandører af varer og tjenesteydelser             199,8  
            
259,4              188,3              216,0              216,4  

Gæld til datterselskaber                   -    

                  

-                      -                    1,8                    -    

Selskabsskat               21,7  

              

20,0                21,2                66,3              122,3  

Anden gæld             303,9  
            
323,3              324,6              320,0              356,2  

Periodafgrænsningsposter               15,0  

              

58,7                69,5                83,9                97,9  

Kortfristede forpligtelser i alt             650,9  

            

773,4              721,4              839,1              912,0  

Forpligtelser i alt             969,9  

         

1.151,1           1.144,0           1.333,5           1.283,1  

Passiver i alt          2.508,2  

         

2.647,3           2.664,1           2.817,3           2.965,0  
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Bilag 8 – Reformuleret balance (2010/11 – 2006/07) 

  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Driftsaktiver i alt 
    

  

Immaterielle aktiver 596,2 546,5 481,2 417,2 450,0 

Materielle aktiver 507,8 560,5 613,2 655,7 617,9 

Kapitalandele i associerede virksomheder 5,7 5,3 6,4 6,3 6,3 

Udskudt skatteaktiver 144,1 140,4 103,8 22,7 21,2 

Varebeholdninger 563,0 563,6 597,8 801,4 694,3 

Tilgodehavende fra salg  365,2 417,9 407,9 593,0 743,2 
Tilgodehavende fra associerede 
virksomheder 1,7 1,5 1,4 0,0 1,8 

Tilgodehavende selskabsskat 13,3 21,2 21,7 39,7 27,0 

Andre tilgodehavender 24,3 27,6 31,6 38,9 30,0 

Dritslikviditet 28,7 27,6 27,9 40,9 43,8 

Driftsaktiver i alt 2250,0 2312,1 2292,9 2615,8 2635,5 

Driftsforpligtelser 
    

  

Hensætelse til pension 9,0 7,8 7,0 9,5 9,7 

Hensættelse til udskudt skat 8,1 6,2 4,8 64,2 67,8 

Andre henlæggelser 137,9 130,9 143,8 123,3 130,3 

Anden gæld 303,9 289,9 324,6 320,0 356,2 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 199,8 259,4 188,3 216,0 216,4 

Gældtil associerede virksomheder 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 

Selskabsskat 21,7 20,0 21,2 66,3 122,3 

Periodeagrænsningsposter (netto) 0,0 -15,9 41,1 53,4 75,1 

Driftsforpligtelser i alt 680,4 698,3 730,8 854,5 977,8 

Netto driftsaktiver (investeret kapital) 1569,6 1613,8 1562,1 1761,3 1657,7 

Finansielle aktiver 
    

  

Likvide beholdninger 160,4 226,0 230,2 66,2 152,6 

Investeringsejendomme 42,7 45,5 49,1 52,8 56,4 

Kapitalandele i associerede virksomheder 0,0 0,0 3,1 0,0 9,5 

Andre finansielle anlægsaktiver 40,1 41,4 60,4 52,0 88,2 

Finansielle aktiver i alt 243,2 312,9 342,8 171,0 306,7 

Finansielle forpligtelser 
    

  

Gæld til realkreditinstitutter 225,9 230,4 236,8 244,2 107,4 

Kreditinstitutter 0,0 95,6 128,3 144,0 129,5 

Kreditinstitutter i øvrigt 47,7 11,9 13,0 53,7 39,5 

Øvrige langfristede forpligtelser 0,9 6,9 6,7 6,6 6,1 

Finansielle forpligtelser i alt 274,5 344,8 384,8 448,5 282,5 

Netto finansielle forpligtelser i alt 31,3 31,9 42,0 277,5 -24,2 

Minoritetsinteresser 0,6 1,5 2,3 12,1 6,0 

Egenkapital 1536,6 1494,7 1515,5 1464,0 1670,8 
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Bilag 9 – Officielle egenkapitalopgørelser (2010/11 – 2006/07) 

(mio. DKK) 

Aktiekapitale

n 

Indbetal

t 

overkur

s 

Reserve for 

valutakursreg

ulering 

Reserve vedr. 

regnskabsmæssi

g afdækning af 

fremtidige 

pengestrømme 

Overfør

t 

resultat 

Minoritet

s interesse 

Egenkapital 

koncernen 

Egenkapitalen 1 juni 2006 

                             

124,5  

                

14,6  

                                

-4,7  

                                           

-    

         

1.603,6  

                       

4,1  

                   

1.742,1  

Egenkapital og 

valutakursreguleringer i 

datterselskaber  -   -  

                               

-12,6   -  

                

14,1   -  

                          

1,5  

Ændringer i dagsværdi af afledte 

instrumenter  -   -   -  

                                         

0,1   -   -  

                          

0,1  

Medarbejderaktier  -   -   -   -  

               

10,8   -  

                        

10,8  

Tildeling af aktieoptioner  -   -   -   -  

                

0,4   -  

                         

0,4  

Skate af aktieoptioner  -   -   -   -  

               

-0,4   -  

                        

-0,4  

Nettoindkomst indregnet direkte 

på egenkapitalen  -   -  

                  -

12,6  

                          

0,1         24,9   -                12,4  

Overført af årets resultat  -   -   -   -  

           

367,4  

                       

5,1  

                    

372,5  

Samlet indkomst                       -               -    

                  -

12,6  

                          

0,1       392,3  

             

5,1             384,9  

Kapitalnedsættelse 

                                

-3,7   -   -   -  

                

3,7   -             757,4  

Option på minotitetsandel  -   -   -   -  

                

-1,2  

                    

-2,2                -3,4  

Køb af egne aktier  -   -   -   -  

           -

271,3   -            -271,3  

Salg af egne aktier  -   -   -   -  

               

18,5   -                18,5  

Udloddet udbytte vedrørende 

2005/06  -   -   -   -  

           -

199,2  

                     

-1,0            -200,2  

Udbytte af egne aktier  -   -   -   -  

                

11,3   -                11,3  

  

                   -

3,7             -                          -                               -        -438,2             -3,2              312,3  

Egenkapitalen 31 maj 2007 

                 

120,8  

        

14,6  

                  -

17,3  

                          

0,1  

   

1.557,7  

             

6,0           1.681,9  

Egenkapitalen 1 juni 2007 

                 

120,8  

        

14,6  

                  -

17,3  

                          

0,1  

   

1.557,7  

             

6,0           1.681,9  

Egenkapital og 

valutakursreguleringer i 

datterselskaber  -   -  -25,6  -  32,2  -  

                         

6,6  

Ændringer i dagsværdi af afledte 

instrumenter  -   -   -  -0,1  -   -  

                         

-0,1  

Nettoindkomst indregnet direkte 

på egenkapitalen 0 0 -25,6 -0,1 32,2 0 6,5 

Overført af årets resultat  -   -   -   -  104,7 7,6 

                      

112,3  

Samlet indkomst 0 0 -25,6 -0,1 136,9 7,6 118,8 

Medarbejderaktier  -   -   -   -  10,4  -  

                        

10,4  

Tildeling af aktieoptioner  -   -   -   -  11,1  -  

                          

11,1  

Ændring af udskudt skat af 

aktieoptioner  -   -   -   -  -6,1  -  

                         

-6,1  

Option på minotitetsandel  -   -   -   -  -2,2 2,2 

                            

-    

Overførsel til minoritetsinteresser  -   -   -   -  -2,4 2,4 

                            

-    

Køb af egne aktier  -   -   -   -  -100,2  -  

                    

-100,2  

Salg af egne aktier  -   -   -   -  1,6  -  

                          

1,6  

Udloddet udbytte vedrørende 

2006/07  -   -   -   -  -241,6 -6,1 

                   -

247,7  

Udbytte af egne aktier  -   -   -   -  14  -  

                        

14,0  

  0 0 0 0 -315,4 -1,5 -316,9 

Egenkapitalen 31 maj 2008 

                 

120,8  

        

14,6  

                 -

42,9  

                            

-   

   

1.379,2  

            

12,1           1.483,8  

korrektioner til primo, grundet 

ændring i regnskabspraksis         

                

-3,1                  -3,1  
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Egenkapitalen 1 juni 2008 

                 

120,8  

        

14,6  

                 -

42,9  

                            

-   

   

1.376,1  

            

12,1           1.480,7  

Egenkapital og 

valutakursreguleringer i 

datterselskaber  -   -  3,3  -  -15,9  -  -12,6 

Ændringer i dagsværdi af afledte 

instrumenter  -   -   -  -1  -   -  -1 

Nettoindkomst indregnet direkte 

på egenkapitalen 0 0 3,3 -1 -15,9 0 -13,6 

Overført af årets resultat  -   -   -   -  -385,1 2,3 -382,8 

Samlet indkomst 0 0 3,3 -1 -401 2,3 -396,4 

Kapitalforhøjelse 241,6 217,5  -   -   -   -  459,1 

Omkostninger ved kapitalforhøjelse  -   -   -   -  -25,8  -  -25,8 

Skat vedrørende omkostninger ved 

kapitalforhøjelse  -   -   -   -  1  -  1 

Køb af 10 % ejerandel i Bang & 

Olufsen ICEpower a/s  -   -   -   -  -16,1 -6,9 -23 

Medarbejderaktier  -   -   -   -  4,7  -  4,7 

Tildeling af aktieoptioner  -   -   -   -  6,1  -  6,1 

Salg af egne aktier  -   -   -   -  46  -  46 

Salg af tegningsretter  -   -   -   -  3,8  -  3,8 

Udloddet udbytte vedrørende 

2007/08  -   -   -   -  -36,2 -5,2 -41,4 

Udbytte af egne aktier  -   -   -   -  1,9  -  1,9 

  241,6 217,5 0 0 -14,6 -12,1 432,4 

Egenkapitalen 31 maj 2009 

                

362,4  

      

232,1  

                 -

39,6  

                        -

1,0       960,5  

             

2,3           1.516,7  

Egenkapitalen 1 juni 2009 

                

362,4  

      

232,1  

                 -

39,6  

                        -

1,0       960,5  

             

2,3           1.516,7  

Årets resultat  -   -   -   -  -34,4 1,5 -32,9 

Anden totalindkomst efter skat  -   -  12,8 -4 1,3  -  10,1 

Årets totalindkomst 0 0 12,8 -4 -33,1 1,5 -22,8 

Omkostninger ved kapitalforhøjelse  -   -   -   -  -2,8  -  -2,8 

Medarbejderaktier  -   -   -   -  1,2  -  1,2 

Tildeling af aktieoptioner  -   -   -   -  6,2  -  6,2 

Udloddet udbytte vedrørende 

2008/09  -   -   -   -   -  -2,3 -2,3 

Reklassifikation vedrørende 

valutakursregulering af udenlandske 

datterselskaber  -   -  39,9  -  -39,9  -  0 

  0 0 39,9 0 -35,3 -2,3 2,3 

Egenkapitalen 31 maj 2010 

                

362,4  

      

232,1  

                    

13,1  

                        -

5,0  

      

892,1  

             

1,5           1.496,2  

Egenkapitalen 1 juni 2010 

                

362,4  

      

232,1  

                    

13,1  

                        -

5,0  

      

892,1  

             

1,5           1.496,2  

Årets resultat  -   -   -   -  26,9 1,1 28 

Anden totalindkomst efter skat  -   -  12 -5,9 1,4  -  7,5 

Årets totalindkomst 0 0 12 -5,9 28,3 1,1 35,5 

Medarbejderaktier  -   -   -   -  1,1  -  1,1 

Tildeling af aktieoptioner  -   -   -   -  5,5  -  5,5 

Reklassifikation, indbetalt overkurs   -  -232,1  -   -  232,1  -  0 

Salg af egne aktier  -   -   -   -  2  -  2 

Udloddet udbytte vedrørende 

2009/10  -   -   -   -   -  -2 -2 

  0 -232,1 0 0 240,7 -2 6,6 

Egenkapitalen 31. maj 2011 

                

362,4              -   

                   

25,1  

                      -

10,9  

     

1.161,1  

             

0,6           1.538,3  
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Bilag 10 – Reformulerede egenkapitalopgørelser (2010/11 – 2006/07) 

(mio.kr) 2006/07   

Saldo 1 juni 2006 

 
1742,1 

Transaktioner med ejerne 

 

  

medarbejderaktier 10,8   

Tildeling af aktieoptioner 0,4   

Køb af egne aktier -271,3   

Salg af ege aktier 18,5   

Udlodet udbytte vedrørende 2005/06 -200,2   

Udnytte af egne aktier 11,3 -430,5 

  

 

  

Totalindkomst  

 

  

Overført af årets resultat 367,4   

Egenkapital og valutakursreguleringer i datterselskaber 1,5   

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter 0,1   

Skat af aktieoptioner -0,4   

Option på minoritetsandel -3,4 365,2 

  

 
  

Saldo 31 maj 2007 

 
1676,8 

Minoritetsinteresser -6   

Koncern egenkapital pr. 31 maj 2007 

 
1670,8 

      

 

(mio.kr) 2007/08   

Saldo 1 juni 2007 

 
1681,9 

Transaktioner med ejerne 

 

  

Medarbejderaktier 10,4   

Tildeling af aktieoptioner 11   

Køb af egne aktier -100,2   

Salg af ege aktier 1,6   

Udlodet udbytte vedrørende 2006/07 -247,7   

Udnytte af egne aktier 14 -310,9 

  

 

  

Totalindkomst  

 

  

Overført af årets resultat 104,7   

Egenkapital og valutakursreguleringer i datterselskaber 6,6   

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter -0,1   

Ændring af udskudt skat af aktieoptioner -6,1 105,1 

  

 

  

Saldo 31 maj 2008 

 
1476,1 

Minoritetsinteresser -12,1   

Koncern egenkapital pr. 31 maj 2008 

 
1464,0 
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(mio.kr) 2008/09   

Saldo 1 juni 2008 

 
1483,8 

Transaktioner med ejerne 

 

  

Kapitalforhøjelse 459,1   

Omkostninger ved kapitalforhøjelse -25,8   

Skat vedrørende omkostninger ved kapitalforhøjelse 1   

Køb af 10 % ejerandel i Bang & Olufsen ICEpower a/s -23   

Medarbejderaktier 4,7   

Tildeling af aktieoptioner 6,1   

Salg af egne aktier 46   

Salg af tegningsretter 3,8   

Udlodet udbytte vedrørende 2007/08 -41,4   

Udnytte af egne aktier 1,9 432,4 

  

 

  

Totalindkomst  

 

  

Overført af årets resultat -385,1   

Egenkapital og valutakursreguleringer i datterselskaber -12,3   

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter -1 -398,4 

  

 

  

Saldo 31 maj 2009 

 
1517,8 

Minoritetsinteresser -2,3   

Koncern egenkapital pr. 31 maj 2009 

 
1515,5 

      

 

(mio.kr) 2009/10   

Saldo 1 juni 2009 

 
1516,7 

Transaktioner med ejerne 

 

  

Omkostninger ved kapitalforhøjelse -2,8   

Medarbejderaktier 1,2   

Tildeling af aktieoptioner 6,2   

Udlodet udbytte vedrørende 2008/09 -2,3 2,3 

  

 

  

Totalindkomst  

 
  

Årets totalindkomst -22,8 -22,8 

  

 

  

  

 

  

Saldo 31 maj 2010 

 
1496,2 

Minoritetsinteresser -1,5   

Koncern egenkapital pr. 31 maj 2010 

 
1494,7 
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  2010/11   

Saldo 1 juni 2010 

 
1496,2 

Transaktioner med ejerne 

 

  

Medarbejderaktier 1,1   

Tildeling af aktieoptioner 5,5   

Salg af egne aktier 2   

Udloddet udbytte vedrørende 2009/10 -2 6,6 

  

 

  

Total indkomst 

 

  

Årets resultat 26,9   

Anden totalindkomst efter skat 7,5 34,4 

  

 

  

Saldo 31 maj 2011 

 
1537,2 

Minoritetsinteresser -0,6   

Koncern egenkapital pr. 31 maj 2011 

 
1536,6 
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Bilag 11 – Beregning af nøgletal for Bang & Olufsen a/s 

 
2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

ROCE 
     Totalindkomst 16 -51,2 -420,6 102,5 343,3 

Gns. koncern egenkapital 1516,4 1505,7 1499,7 1573,0 1706,5 

ROCE 1,1% -3,4% -28,0% 6,5% 20,1% 

      ROIC (salg) 
     Driftsoverskud fa salg 42,7 -24,9 -357,6 145,8 373,6 

Nettodriftsaktiver 1569,6 1613,8 1562,1 1761,3 1657,7 

ROIC (salg) 3% -2% -23% 8% 23% 

      AOH 
     Nettoomsætning 2866,9 2761,5 2789,5 4092,0 4375,7 

Nettodriftsaktiver 1569,6 1613,8 1562,1 1761,3 1657,7 

AOH 1,8 1,7 1,8 2,3 2,6 

1/AOH 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 

      AOH (immaterielle anlægsaktiver) 
     Nettoomsætning 2866,9 2761,5 2789,5 4092,0 4375,7 

Immaterielle anlægsaktiver 596,2 546,5 481,2 417,2 450,0 

AOH (immaterielle anlægsaktiver) 4,8 5,1 5,8 9,8 9,7 

      AOH (materielle anlægsaktiver) 
     Nettoomsætning 2866,9 2761,5 2789,5 4092,0 4375,7 

materielle anlægsaktiver 507,8 560,5 613,2 655,7 617,9 

AOH (materielle anlægsaktiver) 5,6 4,9 4,5 6,2 7,1 

      AOH (varebeholdninger) 
     Nettoomsætning 2866,9 2761,5 2789,5 4092,0 4375,7 

Varebeholdninger 563,0 563,6 597,8 801,4 694,3 

AOH (varebeholdninger) 5,1 4,9 4,7 5,1 6,3 

      AOH (Tilgodehavende fra salg) 
     Nettoomsætning 2866,9 2761,5 2789,5 4092,0 4375,7 

Tilgodehavende fra salg 365,2 417,9 407,9 593,0 743,2 

AOH (tilgodehavende fra salg) 7,9 6,6 6,8 6,9 5,9 

      OG 
     Driftsoverskud fra salg 42,7 -24,9 -357,6 145,8 373,6 

Nettoomsætning 2866,9 2761,5 2789,5 4092,0 4375,7 

OG 1,5% -0,9% -12,8% 3,6% 8,5% 

      OG (Bruttofortjeneste) 
     Bruttofortjeneste 1238,0 1186,7 1205,1 2011,3 2143,3 

Nettoomsætning 2866,9 2761,5 2789,5 4092,0 4375,7 

OG (Bruttofortjeneste) 43,2% 43,0% 43,2% 49,2% 49,0% 
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      OG (EBITDA) 
     EBITDA 310,7 211,6 -209,7 493,9 778,9 

Nettoomsætning 2866,9 2761,5 2789,5 4092,0 4375,7 

OG (EBITDA) 10,8% 7,7% -7,5% 12,1% 17,8% 

      OG (Afskrivninger) 
     Afskrivninger 250,9 250,9 280,6 299,2 248,9 

Nettoomsætning 2866,9 2761,5 2789,5 4092,0 4375,7 

OG (Afskrivninger) 8,8% 9,1% 10,1% 7,3% 5,7% 

      OG (EBIT) 
     EBIT 59,8 -39,3 -490,3 194,7 530 

Nettoomsætning 2866,9 2761,5 2789,5 4092 4375,7 

OG (EBIT) 2,1% -1,4% -17,6% 4,8% 12,1% 
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Bilag 12 – Beregning af nøgletal for sammenligningsselskaber 

Loewe AG 2010 2009 2008 2007 2006 

      ROCE 
     Årets resultat         -7.038           8.018      18.853       7.170       6.540  

Egenkapital        79.501         87.639      88.429      71.126      64.440  

ROCE -8,9% 9,1% 21,3% 10,1% 10,1% 

      ROIC 
     EBIT         -5.333         13.513      28.497      21.084      13.230  

Aktiver i alt       215.729        234.032    242.795    219.882    218.017  

ROIC -2,5% 5,8% 11,7% 9,6% 6,1% 

      AOH 
     Nettoomsætning       307.299        323.950    374.010    372.534    341.934  

Aktiver i alt       215.729        234.032    242.795    219.882    218.017  

AOH 1,42 1,38 1,54 1,69 1,57 

1/AOH 0,70 0,72 0,65 0,59 0,64 

      OG 
     EBIT         -5.333         13.513      28.497      21.084      13.230  

Nettoomsætning       307.299        323.950    374.010    372.534    341.934  

OG -1,7% 4,2% 7,6% 5,7% 3,9% 

       

Samsung A/S 2010 2009 2008 2007 2006 

      ROCE 
     Årets resultat    16.146.525       9.760.550       5.890.214     7.922.981     7.926.087  

Egenkapital    89.349.091     73.045.202     62.923.954   55.971.908   47.939.867  

ROCE 18,1% 13,4% 9,4% 14,2% 16,5% 

      ROIC 
     EBIT    19.563.627     12.638.558       6.031.863     8.973.286     9.007.811  

Aktiver i alt  134.288.744   112.179.789   105.300.650   93.375.136   81.366.206  

ROIC 14,6% 11,3% 5,7% 9,6% 11,1% 

      AOH 
     Nettoomsætning  154.630.328   136.323.670   121.294.319   98.507.817   85.426.626  

Aktiver i alt  134.288.744   112.179.789   105.300.650   93.375.136   81.366.206  

AOH 1,15 1,22 1,15 1,05 1,05 

1/AOH 0,87 0,82 0,87 0,95 0,95 

      OG 
     EBIT    19.563.627     12.638.558       6.031.863     8.973.286     9.007.811  

Nettoomsætning  154.630.328   136.323.670   121.294.319   98.507.817   85.426.626  

OG 12,7% 9,3% 5,0% 9,1% 10,5% 
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Bilag 13 – Proforma regnskaber (2011/12 – 2015/16) 

  2010/2011 2011/2012E 2012/2013E 2013/2014E 2014/2015E 2015/2016E Terminalværdi 

Nettoomsætning       2.866,90          3.010,25          3.160,76          3.318,80          3.484,73          3.658,97                   3.841,92  

Produktionsomkostninger      -1.628,90         -1.640,58         -1.722,61         -1.808,74         -1.899,18         -1.994,14                  -2.093,85  

Bruttoresultat     1.238,00        1.369,66        1.438,14        1.510,05        1.585,55        1.664,83                 1.748,07  

Udviklingsomkostninger         -161,40            -252,86            -265,50            -278,78            -292,72            -307,35                     -322,72  

Distributions- og marketingsomkostninger         -647,70            -451,54            -474,11            -497,82            -522,71            -548,85                     -576,29  

Administrationsomkostninger         -118,20            -105,36            -110,63            -116,16            -121,97            -128,06                     -134,47  

Resultat før afskrivninger        310,70            559,91            587,90            617,30            648,16            680,57                    714,60  

Afskrivninger         -250,90            -295,02            -309,62            -324,22            -338,82            -353,42                     -367,56  

Resultat før finansielle poster           59,80            264,89            278,28            293,08            309,34            327,15                    347,04  

Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat              0,40                 1,00                 1,00                 1,00                 1,00                 1,00                          2,00  

Finansielle indtægter              7,30                 9,03                 9,48                 9,96               10,45               10,98                        11,53  

Finansielle omkostninger           -36,70              -36,12              -37,93              -39,83              -41,82              -43,91                       -46,10  

Resultat før skat           30,80            238,79            250,83            264,21            278,98            295,22                    314,46  

Skat af årets resultat             -4,40              -11,31              -11,88              -12,47              -13,09              -13,74                       -14,43  

Driftsoverskud           26,40            227,48            238,96            251,74            265,89            281,47                    300,03  

Udbytte                  -                 75,83               79,65               83,91               88,63               93,82                      100,01  
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  2010/2011 2011/2012E 2012/2013E 2013/2014E 2014/2015E 2015/2016E 

Driftsaktiver 

      Immaterielle anlægsaktiver         596,20             631,80             667,40             703,00             738,60             774,20  

Materielle anlægsaktiver         507,80             527,40             547,00             566,60             586,20             605,80  

Kapitalandele i associerede virksomheder             5,70                 6,70                 7,70                 8,70                 9,70               10,70  

Udskudte skatteaktiver          144,10             148,42             152,88             157,46             162,19             167,05  

Varebeholdninger         563,00             591,15             620,71             651,74             684,33             718,55  

Tilgodehavender fra salg         365,20             388,94             414,22             441,14             469,82             500,36  

Tilgodehavender fra associerede virksomheder             1,70                 2,70                 3,70                 4,70                 5,70                 6,70  

Tilgodehavende selskabsskat           13,30               30,10               31,61               33,19               34,85               36,59  

Andre tilgodehavender           24,30               30,10               31,61               33,19               34,85               36,59  

Driftslikviditet           28,67               30,10               31,61               33,19               34,85               36,59  

Driftsaktiver i alt      2.249,97          2.387,42          2.508,42          2.632,91          2.761,08          2.893,12  

Driftsforpligtelser 

      Leverandører af varer og tjenesteydelser         199,80             174,54             183,27             192,44             202,06             212,16  

Øvrige driftsforpligtelser                 -               511,74             537,33             564,20             592,40             622,03  

Driftsforpligtelser i alt         199,80             686,29             720,60             756,63             794,46             834,19  

Nettodriftsaktiviteter (investeret kapital)      2.050,17          1.701,13          1.787,82          1.876,28          1.966,61          2.058,94  
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  2010/2011 2011/2012E 2012/2013E 2013/2014E 2014/2015E 2015/2016E 

Finansielle aktiver 

      Likvide beholdninger         160,40             168,42             176,84             185,68             194,97             204,72  

Investeringsejendomme           42,70               39,70               36,70               33,70               30,70               27,70  

Kapitalandele i associerede virksomheder                 -                   1,00                 2,00                 3,00                 4,00                 5,00  

Andre finansielle anlægsaktiver           40,10               40,10               40,10               40,10               40,10               40,10  

Finansielle aktiver i alt         243,20             249,22             255,64             262,48             269,77             277,52  

Finansielle forpligtelser 

      Samlet gæld til real- og kreditinstitutter         273,60             316,08             331,88             348,47             365,90             384,19  

Øvrige langfristede forpligtelser             0,90                 0,90                 0,90                 0,90                 0,90                 0,90  

Finansielle forpligtelser i alt         274,50             316,98             332,78             349,37             366,80             385,09  

Netto finansielle forpligtelser i alt          -31,30              -67,76              -77,14              -86,89              -97,03            -107,58  

Egenkapital      1.536,60          1.688,25          1.847,56          2.015,39          2.192,64          2.380,29  
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1.2 Problemformulering  x x 

1.3 Disposition  x x 

1.4 Afgrænsning  x x 

1.5 Metode  x x 

1.5.1 Virksomhedspræsentation  x x 

1.5.2 Strategisk analyse  x x 

1.5.3 Regnskabsanalyse  x x 

1.5.4 Værdiansættelsen  x x 

2  Præsentation af virksomheden  

 

x 

2.1 Virksomhedens historie  

 

x 

2.2 Virksomhedens organisation  

 

x 

2.3 Aktionær forhold  

 

x 

2.4 Virksomhedens ledelse og bestyrelse  

 

x 

2.4.1 Bestyrelse  

 

x 

2.4.2 Direktionen  

 

x 

2.5 Virksomhedens idégrundlag, vision og målsætning  

 

x 

2.5.1 Vision  

 

x 

2.5.2 Værdigrundlag  

 

x 

2.5.3 Strategi  

 

x 

2.6 Virksomhedens forretningsområder  

 

x 

2.6.1 B&O Audio- og Videoforretning (inklusiv Enterprise)  

 

x 

2.6.2 B&O Automotive  

 

x 

2.6.3 B&O ICEpower a/s  

 

x 

2.7 Udviklingen i virksomhedens aktiekurs  

 

x 

3  Bang og Olufsens konkurrenter  

 

x 

3.1 Loewe AG  

 

x 

3.1.1 Solvensanalyse Loewe  

 

x 

3.2 Samsung Electronics  

 

x 

3.2.1 Solvensanalyse Samsung Electronics  

 

x 

3.3 Phillips  

 

x 

3.3.1 Solvensanalyse Philips  

 

x 

3.4 Bose 

 

x 

3.5 Sony 

 

x 

3.5.1 Solvensanalyse Sony  

 

x 

3.6 Delkonklusion vedrørende konkurrenter  

 

x 

4  Opkøbsprocessen  

 

x 

4.1 Finanstilsynets formalier  

 

x 

4.2 Delkonklusion vedrørende opkøbsprocessen  

 

x 

5  Strategisk analyse  x   

5.1 Markedet  x   

5.2 PEST analyse  x   

5.2.1 Politiske faktorer  x   

5.2.2 Økonomiske faktorer  x   

5.2.3 Sociale faktorer  x   

5.2.4 Teknologiske faktorer  x   

5.3 Porters Five Forces  x   
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5.3.1 Konkurrenceintensiteten  x   

5.3.2 Adgangsbarrierer  x   

5.3.3 Konkurrence fra substituerende produkter  x   

5.3.4 Forhandlingsstyrken fra leverandører og kunder  x   

5.3.5 Opsummering  x   

5.4 Værdikæden  x   

5.4.1 Indgående logistik  x   

5.4.2 Produktion  x   

5.4.3 Udgående logistik  x   

5.4.4 Marketing og salg  x   

5.4.5 Service  x   

5.5 Bostons vækst matrice  x   

5.5.1 Dog  x   

5.5.2 Star x   

5.5.3 Cash cow x   

5.5.4 Question mark  x   

5.6 Delkonklusion  x   

6  Regnskabsanalyse:  x x 

6.1 Revisionspåtegninger:  x 

 6.2 Regnskabspraksis  x 

 6.3 Fastsættelse af væsentlighedsniveau  x 

 6.4 Reformuleringer:  

 

x 

6.4.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen  

 

x 

6.4.2 Reformulering af resultatopgørelsen  

 

x 

6.4.3 Reformulering af balance  

 

x 

6.5 Nøgletalsanalyse  

 

x 

6.5.1 Forrentning af egenkapitalen (ROCE)  

 

x 

6.5.2 Rentabilitetsanalyse  

 

x 

6.5.3 Egenkapital og risiko analyse  

 

x 

6.6 Risiko analyse  

 

x 

6.6.1 Driftsmæssig risiko:  

 

x 

6.6.2 Finansiel risiko  

 

x 

6.7 Delkonklusion på regnskabsanalyse  

 

x 

7  Budgettering  x   

7.1 Resultatopgørelsen  x   

7.1.1 Nettoomsætning  x   

7.1.2 Produktionsomkostninger  x   

7.1.3 

Udviklings-, distributions- og marketingsomkostninger samt 

administrations-omkostninger mv.  x   

7.1.4 Afskrivninger  x   

7.1.5 Finansielle indtægter og omkostninger  x   

7.1.6 Selskabsskat  x   

7.2 Balancen  x   

7.2.1 Tilgodehavender fra salg og varebeholdninger  x   

7.2.2 Materielle og immaterielle anlægsaktiver  x   

7.2.3 Kapitalandele i associerede selskaber  x   

7.2.4 Udskudt skatteaktiv  x   

7.2.5 Øvrige driftsaktiver  x   

7.2.6 Leverandører af varer og tjenesteydelser  x   

7.2.7 Øvrige driftsforpligtelser  x   

7.2.8 Investeringsejendomme  x   

7.2.9 Gæld til real- og kreditinstitutter  x   
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