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Indledning 

Bang & Olufsen er et verdenskendt brand, som ofte bliver betragtet som værende et selskab, der 

producerer produkter af en høj kvalitet og med et flot design. Det er også kendt, at Bang & Olufsens 

produkter ligger i den dyre ende af skalaen for produkter inden for audio og tv.  

Derfor kan Bang & Olufsens produkter beskrives, som high-end produkter. Hvilket også betyder, at 

de alt andet lige er blevet meget påvirket af finanskrisen, som i øjeblikket huserer over verdenen. 

Derfor er det interessant at vurdere, hvordan Bang & Olufsens aktier afspejler værdien af selskabet. 

Er aktiernes nuværende pris den mest retvisende for selskabet? Eller er den enten prisfastsat for lavt 

eller for højt, taget i betragtning hvilke oplysninger vi har tilgængeligt vedrørende selskabet. 

Bang & Olufsen har skiftet både bestyrelsesformand og administrerende direktør, inden for de 

sidste 1½ år, hvilket gør det endnu mere interessant, om disse nye tiltag kan være med til at påvirke 

aktiekursen i en positiv retning, eller om det kan betyde at den enkelte aktionær bør sælge sine 

aktier så hurtigt som muligt. 

Derfor vil jeg med denne opgave analysere mig frem til om Bang & Olufsens aktier i øjeblikket er 

prisfastsat korrekt.  

I min analyse vil jeg tage udgangspunkt i Bang & Olufsens seneste regnskabsår samt første kvartal 

af regnskabsåret 2011/2012.  
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Problemformulering og formål 

Med denne opgave har jeg til hensigt, at værdiansætte Bang & Olufsens aktie, for dernæst at 

sammenligne den med aktiekursen på den danske fondsbørs. 

Grunden til dette er, at jeg gerne vil vurdere om aktierne er korrekt værdiansat, samt om der er 

belæg for at enten sælge eller investere yderligere i selskabet. Jeg føler det er interssant, at 

undersøge hvordan et selskab med high-end produkter gebærder sig i den position, som vi alle er 

underlagt for tiden. 

Jeg vil med hjælp af Bang & Olufsens nye tiltag, vurdere om selskabet bevæger sig i den korrekte 

strategiske retning for potentielle og nuværende investorer.  

Opgaven er derfor rettet mod Bang & Olufsens ledelse eller andre interessenter til Bang & Olufsen 

Derfor er det interessant at undersøge følgende problemformulering: 

 

Hvad er Bang & Olufsen aktien værd, ved hjælp af den diskonterede cash flow-model, og er det 

fordelagtigt at investere i selskabet? 

 

Til den problemstilling mener jeg yderligere, at det er interessant at undersøge hvordan Bang & 

Olufsens strategiske tiltag kan påvirke selskabet, samt om der eventuelt er andre mulige strategier 

de bør inddrage. 

Herunder vil jeg også vurdere deres konkurrencemæssige situation. 
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Metode 

Bang & Olufsen vil fremadrettet i opgaven, være B&O. 

Beskrivelse af selskabet, er et kort afsnit hvor jeg kort beskriver det nuværende billede af B&O, og 

hvor jeg kommer ind på deres nye tiltag for at forsøge at gå en lysere fremtid i møde. Hvad mere er, 

vil jeg forsøge at inkorporere disse nye tiltag til værdidrivere til den endelige vurdering om B&O’s 

fremtid. 

I opgaven vil jeg tage udgangspunkt i de seneste regnskabsår fra B&O, jeg vil yderligere fremskrive 

regnskabstallene m.m. så det svarer til at, deres seneste regnskabstal er fra den. 30. oktober 2011. 

Med denne betragtning i opgaven, vil jeg derfor også kun medtage informationer vedrørende 

selskabet frem til den 30. oktober 2011, så der ikke er andre nyere informationer der har indvirkning 

på mine analyser. 

For at foretage den strategiske analyse, vil jeg med en PEST analyse komme ind på de overordnede 

makroøkonomiske forhold, der er med til at påvirke udviklingen af B&O’s omsætning. PEST 

analysen er bland andet med til, at få indblik i hvilke elementer der påvirker selskabet udover hvad 

der bliver beskrevet i årsrapporten. 

Yderligere til den strategiske analyse, vil jeg benytte Porters five Forces til at lave en branche 

analyse. Denne analyse metode er især god til at vurdere hvordan denne type af branche er på de 

forskellige markeder, herunder giver det et indblik i hvordan selve konkurrencesituationen er for 

B&O. Ved at være opmærksom på trusler og egne styrker, er den med til at give et mere strategisk 

billede af B&O nuværende situation. 

Hele den strategiske analyse samles sammen i en TOWS-analyse, hvor det kan vurderes hvad B&O 

kan gøre for, at komme af med eventuelle trusler og svagheder, med de muligheder og styrker 

selskabet ellers har. 

Til den regnskabsmæssige analyse, har jeg valgt at benytte de sidste 5 års offentlige årsrapporter fra 

B&O, samt deres regnskabsmeddelelse for deres første kvartal i 2011/2012. den sidste 

regnskabsmeddelelse har jeg valgt at inddrage, fordi jeg ønsker at få dannet et så præcist billede af 

B&O’s regnskabsmæssige situation som muligt.  

For at kunne foretage en mere korrekt regnskabsmæssig analyse, reformulerer jeg resultatopgørelse 

og balancer for hele perioden. Ved at reformulere de officielle regnskaber, bliver det nemmere for 
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den analyserende person, at se den egentlige værdiskabelse der foregår i selskabet, totalindkomsten, 

frem for det officielle regnskab. 

Efter reformuleringen foretager jeg en nøgletalsanalyse, som har til hensigt at forklare hvordan 

B&O’s regnskabsmæssige situation har været gennem de sidste år, samt forsøge at forklare hvorfor, 

at selskabets resultater enten går i den ene eller den anden retning. På baggrund af denne analyse, 

samt den strategiske analyse. Vil jeg foretage en budgettering for B&O, hvor jeg samler de ikke 

finansielle værdidrivere fra den strategiske analyse, sammen med nøgletalsanalysen og ud fra disse 

laver et budget for de næste 5 år.  

På baggrund af budgettet i denne opgave, vil jeg dernæst foretage en værdiansættelse af B&O. 

Til brug af værdiansættelsesmodeller, har jeg valgt at bruge diskonteret cash flow model (FCFE), 

hvor jeg ved den direkte metode, vil beregne egenkapitalværdien for B&O. Ydermere vil jeg også 

foretage en værdiansættelse ved den indirekte residualindkomstmodel, ved at benytte begge former 

for modeller har jeg til hensigt at belyse eventuelle fejlkilder, men også bruge det som en eventuel 

kontrol af værdiansættelsen ud fra den diskonterede cash flow-model for selskabet.  

Der burde ikke være nogen difference, da det er på baggrund af de reformulerede resultatopgørelser 

og balancer der benyttes til begge modeller. 

Under værdiansættelsesmodellerne, vil jeg også komme ind på beregningen af ejernes afkastkrav ke 

men også de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger WACC. Værdiansættelsen fordeler sig 

på en nominel egenkapitalværdi fordelt på kroner pr. aktie. 

Der er efterfølgende foretaget en multiple analyse på enkelte prismultiple nøgletal for 

sammenligningsselskaber, for at vurdere om der er konsistens i værdiansættelsesmodellernes 

resultater.  
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Afgrænsning 

Ved vurderingen af udviklingen samt sammenligningen af markeder, har jeg valgt at koncentrere 

mig om 3 specifikke markeder:  

1. Danmark 

2. Tyskland 

3. Storbritannien 

Disse 3 markeder står for hver især for den største del af omsætningen hos B&O indenfor deres 

markedsgrupper. Yderligere er det 3 markeder der minder meget om hinanden, hvorfor det giver 

god mening at sammenligne disse frem for eksempelvis lande i Asien eller USA. 

Yderligere fokuserer jeg i opgaven kun på tal på koncernniveau, der bliver ikke gået specifikt ned i 

produktgrupperne. 

I afsnittet om regnskabsanalysen, er der ikke blevet reformuleret hverken pengestrømsopgørelse 

eller egenkapitalen, hvilket skyldes at B&O benytter IFRS, som specificerer hvordan selskabet skal 

fremstille egenkapital, totalindkomst og pengestrømsopgørelse. Fordi disse opgørelser er foretaget 

af B&O, indeholder den reformulerede resultatopgørelse derfor de ikke-resultatførte poster fra 

B&O’s egenkapital- og pengestrømsopgørelser. 

Under budgetteringen er der ikke taget inflationen i betragtning. Det vil sige, at det er den rene 

vækst selskabet selv producerer frem for også at se på, hvordan samfundet påvirker de forskellige 

budgetterede nøgletal. Selve inflationsraten antager jeg vil være stabil igennem budgetperioden, og 

vil påvirke alle tallene proportionelt, hvorfor den ikke er interessant at kigge på.  
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Kilder og kildekritik 

Lærebogen Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Jens O. Elling og Ole 

Sørensen. Anses for at være en valid kilde til brug i denne opgave. 

Årsrapporterne fra B&O anses også for at være valide kilder, dog er jeg opmærksom på, at deres 

budskaber kan være en smule farvede, fordi det er i selskabets interesse at fokusere på de mere 

positive aspekter. 

Hjemmesiderne der er brugt til opgaven, heriblandt www.proinvestor.com og google finance, anser 

jeg for at være upartiske i deres formidling af information, fordi de netop har til hensigt at skabe et 

upartisk billede af den situation de afspejler.  

Artikler fra børsen, samt pressemeddelelser fra B&O er også brugt i den strategiske analyse i 

opgaven, fordi de er med til at give et indblik i hvordan B&O’s situation er. Dog tages der 

forbehold for B&O’s egne pressemeddelelser, fordi vi må formode, at disse ikke fremviser det 

reelle billede af B&O’s situation, da deres interesse indebærer at opretholde deres image. 

  

http://www.proinvestor.com/
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Historie om selskabet B&O 

Bang og Olufsen blev til i 1925 i Struer startet op af 2 mænd. Peter Bang og Svend Olufsen, som 

havde lært hinanden at kende på ingeniørstudiet og delte en fælles begejstring for radioen. 

I 1927 opførte selskabet sin første produktionsfacilitet af en eliminator til radioen, denne eliminator 

eliminerede behovet for batterier i en radio så energien den skulle bruge kom fra lysnettet i det 

pågældende hus. 

Da konkurrencen fra Asien kom i slutningen af 1960’erne fik B&O allieret sig med flere danske 

designere, som var med til at sikre produkternes kvalitet og design var i top. Da B&O i slutningen 

af 1980’erne og starten af 1990’erne oplevede et dyk i deres indtjening, besluttede de sig for at de 

skulle sælge færre af deres produkter i blandede radio-tv forretninger eks. Fona. Men derimod fik 

de etableret butikker der udelukkende solgte B&O’s produkter. Disse butikker bliver omtalt, som 

B1 og står stadig for en større andel af salget af B&O’s produkter. 

I 2008 begyndte B&O at koncentrere sig om at have færre produktkategorier, samt at 

produktionsudviklingen skulle sættes op. Effekten heraf kan ses i de seneste 2 regnskabsår. 

B&O er et selskab der er kendt verdenen over, hvorfor man også kan konkludere at selskabets brand 

er meget værd. Den typiske forbruger vil nævne B&O som værende et selskab der producerer 

elektronik, typisk audio eller tv apparater, som er af en høj kvalitet og design. 

 

Ledelsesændring 

I året 2010 har B&O haft en hvis udskiftning i deres ledelse. 

Brian Petersen den tidligere formand for B&O’s bestyrelse valgte at udtræde, i hans sted er Ole 

Andersen trådt til. Ole Andersen havde et ønske med sig, hvilket lød på, at B&O skulle lytte mere 

til deres kunders ønsker, og føre disse ønsker ind i produktionen.
1
 

Det afledte blandt andet at deres administrerende direktør Kalle Hvidt Nielsen blev opsagt. Grunden 

til at Kalle blev opsagt efter kun kort tid på posten som administrerende direktør, skyldtes ikke at 

Kalle havde gjort noget forkert for B&O. 

                                                 
1
 http://epn.dk/teknologi2/billed/article2334268.ece  

http://epn.dk/teknologi2/billed/article2334268.ece
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”Afskeden med Kalle Hvidt Nielsen skal på ingen måde opfattes som en utilfredshed med indsatsen. Hans 

opgave med at dreje finanserne rundt er lykkedes flot, og B&O er i dag økonomisk set i smult vande” Ole 

Andersen, epn.dk artikel, fodnote 1) 

Det var med B&O’s tanker i mente, at Kalle blev afskediget. Ikke fordi han ikke løftede hans 

tiltænkte opgave, men fordi det var nødvendigt med en anden person på posten som 

administrerende direktør, der indeholdt nogle andre spidskompetencer.  

Det resulterede derfor i at Tue Mantoni tiltrådte, som den nye administrerende direktør den 1. marts 

2011.  

Tue Mantoni havde før arbejdet for det britiske motorcykel firma Triumph, hvor han blandt andet 

har været med til at repositionere Triumph med deres brand, design og kundeoplevelser. Fordi 

Triumph også er et niche produkt inden for motorcykelbranchen, er Ole Andersen af den 

overbevisning, at Tue er den bedste kandidat til, at hjælpe B&O med at repositionere deres brand.  

 

Strategi 

Efter der er kommet ny administrerende direktør i B&O, er der også blevet udviklet en ny strategi. 

”Leaner, Faster, Stronger” 

Denne strategi har B&O tænkt sig at implementere med henblik på forskellige områder, nogle af de 

vigtigste punkter den berører, er: 

1. Øget fokus på lyd og akustik. 

Ved at B&O øger fokusset på lyd og akustik, vender selskabet blikket mere tilbage på deres 

kernekompetencer, hvilket selskabet, ifølge B&O, er verdensledende inden for af felt. Og med 

idéen om fortsat at styrke disse, kan B&O fortsat blive anerkendt som et brand af høj kvalitet. 

2. Yderligere styrkelse af området Automotive. 

Automotive området hos B&O har været succesfuldt de senere år, ved at fortsat bruge energi på at 

videreudvikle dette marked, vil selskabet forsøge at fastholde stærke samarbejdspartnere og derved 

skabe en merværdi for alle involverede parter.  
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Yderligere vil B&O forsøge at blive bedre til at udnytte partnerne til udviklingen af produkter til 

automotive området. B&O har til hensigt, i større grad at benytte eksterne ressourcer, med henblik 

på at øge effektiviteten af deres produkter, samt muligheden for at kunne lancere flere succesrige 

produkter fremover. 

3. Lancering af nye produkter og udvidelse af distributionskanaler. 

Ved udvidelsen af distributionskanaler, vil B&O forsøge at benytte komplimentære kanaler, for 

derved at kunne tiltrække nye kunder til deres produkter. De produkter B&O havde i tankerne at 

bruge til dette er stand-alone produkter, altså produkter der ikke kræver flere forskellige elementer 

fra B&O men er et fuldt produkt i sig selv. Af disse produkter vil det især være produkter indenfor 

lyd og design, hvor der er mange tilslutningsmuligheder. 

Hele formålet med den nye strategi er, at opbygge en nyere og fladere organisationsstruktur der skal 

medføre, at B&O bliver bedre til at kunne omstille sig efter kundernes behov og ønsker, samt 

mulighed for bedre at kunne reagere på markedsudviklingen af de forskellige produktsortimenter. 

 

Markeder 

B&O opererer på flere forskellige markeder rundt omkring i verdenen, i alt 20.  

Men de største markeder hos B&O er på nuværende tidspunkt Tyskland, Storbritannien og 

Danmark. Samlet set står disse 3 markeder for 40,43 pct. af B&O’s nettoomsætningen. 

Tyskland er især et stort marked fordi, det er her B&O er kommet frem med deres automotive linje, 

som består af, at B&O er gået i samarbejde med blandt andet Audi, så Audis nye modeller bliver 

udstyret med højtalere fra B&O. Disse højtalere er selvfølgelig blevet specielt designet til biler, så 

der kommer den bedste lyd men også at selve det visuelle design passer til modellerne. 

Hvad mere er, ligner de 3 hovedmarkeder hinanden, hvilket muligvis har været en fordel for B&O. 

Fordi de 3 markeder ligner hinanden har B&O haft en ”hjemmebanefordel”, hvilket vil sige, at det 

har været muligt for B&O at bedre styre deres kommunikation og derfor været i bedre stand til, at 

skabe denne forhøjede nettoomsætning på disse markeder.  

B&O’s brand er desuden mere kendt på disse 3 markeder, hvorfor det også kan antages at det er 

skyld i de ligger til grund for så stor en andel af B&O’s nettoomsætning. 
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Af de segmenter, som B&O arbejder i, er det Audio/ video samt automotive, der synes for mig at 

være mest interessante.  

Det skyldes at det indenfor disse 3 segmenter er den største udvikling samt diversifikation, 

forskellige konkurrenter imellem.  

B&O’s audio/ video produkter, sælges mest i B&O’s B1 butikker, som er deciderede forhandlere af 

B&O produkter. Hvor B&O’s automotive produktlinje sælges direkte til bilproducenterne, som er 

Audi, Mercedes AMG og Aston Martin.  

Ligesom B&O’s produkter, hvilket jeg betragter som værende high-end produkter, der bliver solgt i 

B1 butikker er de biler, som indeholder B&O’s automotive produkter også i high-end delen af bil-

branchen. 
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PEST 

For at finde ud af hvordan omverdenen spiller ind i B&O’s marked, benytter jeg her PEST 

modellen, til at analysere hvilke makrofaktorer der kan påvirke koncernen 

 

Politiske faktorer 

B&O er underlagt både internationale samt nationale lovgivninger, så der kan forekomme krav fra 

alle vegne til deres produktsortiment. Der findes yderligere visse branchestandarder, som selskabet 

følger. 

B&O’s vigtigste marked er Europa, som står for 78,50 % af B&O’s omsætningen. 

Fordi den danske krone er bundet op på Euroen via en fastkurspolitik, har det en vis betydning for 

danske selskaber når hele Europa er i en finanskrise. Fastkurspolitikken begyndte den 1. januar 

1999 at låse sig fast mod euroen med et tilladt udsving på +/- 2,25 %.
2
 

Så jo større krise der er i Europa jo større problemer kan det skabe for et selskab som B&O. 

Den største politiske faktor for B&O er, at det på et tidspunkt har været på tale at plasma tv skulle 

forbydes fordi de har et meget større strømforbrug end andre tv. I B&O’s sortiment er plasma tv 

blevet en fast del, men det er en fortsat trussel for selskabet, at det pludseligt kan komme et lovkrav 

der bestemmer det maksimale strømforbrug for et tv eller anden form for elektronik. 

B&O opfatter det som værende et vigtigt punkt, at forurening fra virksomhedens aktiviteter 

begrænses mest muligt, ligeledes gælder det støj og lignende, at det skal være til mindste gene for 

deres omgivelser og naboer. B&O’s mekanik fabrik er miljøgodkendt efter miljøbeskyttelsesloven, 

hvilket indikerer at selskabet i høj grad tænker på omverdenen, det er også med til at styrke deres 

image, at de ikke forurener unødvendigt, hvilket nogle forbrugere også går op i. 

Idet B&O er opmærksom på sine miljømæssige forhold inden for sin produktion, kan det betegnes 

som en force for selskabet. Fordi B&O har taget sine forbehold indenfor miljømæssig produktion, 

er selskabet blevet miljøgodkendt frem til år 2020. Dette er positivt, fordi B&O derved ikke 

behøver foretage nogle større miljømæssige ændringer i deres produktion, hvorimod det kan 

                                                 
2
 http://da.wikipedia.org/wiki/Fastkurspolitik  

http://da.wikipedia.org/wiki/Fastkurspolitik
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antages at andre produktionsselskaber også skal være opmærksomme på deres miljømæssige 

forhold.  

Med tiden kan vi kun antage at de miljømæssige restriktioner bliver skærpet mere og mere, fordi det 

er et stort fokus område for den politiske verden. Hvad mere er, fremstår flere og flere eksperter 

inden for hver sit felt, med budskaber om at alle lande konstant skal være opmærksom på 

forurening, da alle analyser peger på at forureningen konstant tager til.  

 

Teknologiske faktorer 

B&O har indført en ny strategi der hedder ”Leaner, Faster, Stronger” som beror sig på, at B&O skal 

have en fladere organisation, som skal have til hensigt at B&O skal være med lydhør og adræt 

overfor forandringer på markedet. 

Strategien bygger ikke på, at B&O skal være teknisk firstmover overfor nye tiltag inden for 

udviklingen af elektronik. Tværtimod bygger strategien på, at B&O skal være i stand til at kunne 

omdanne/ implementere ny udvikling i deres produkter.  

Sammenligner man den teknologi, der er i eksempelvis B&O’s tv med tv fra Samsung ses det også 

hurtigt, at en nyere teknologi sidder i Samsung tv’et. Dette kan betyde at B&O næsten fra start har 

mistet segmentet af potentielle købere, som er firstmovers inden for tv teknologi.  

Hvad mere er, har B&O’s produkter indenfor audio også været efter andre. Først i november 2010, 

fik B&O lanceret deres første højtalerdock, som andre producenter har haft i en længere periode. 

Det vil sige, at B&O ikke har været i stand til at kunne følge med udviklingen i deres kunders 

ønsker. Yderligere har B&O ikke været god til at producere produkter med mange forskellige 

tilslutningsmuligheder, hvilket jeg kommer mere ind på i næste afsnit. 

Højtalerdocken er et stand alone produkt, hvilket vil sige, at det ikke er muligt at tilslutte 

højtalerdocken til resten af B&O’s produkter og den fungerer ikke via Beolink
3
. Dog har 

højtalerdocken mulighed for tilslutning af andre lyd produkter, såsom USB. Hvilket peger i 

retningen af at B&O er på vej frem med den teknologisk udvikling. 

                                                 
3
 Beolink, er betegnelsen for B&O’s fjernbetjeninger, hvor nogle er håndholdte og andre er designet til at enten være på 

en stander eller et bord. 
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Som jeg beskriver nærmere under de sociale forhold, har den enkelte forbruger mange 

fjernkontroller, hvorfor der også ses en større tendens til, at forbrugere med smartphones, benytter 

diverse applikationer til kontrol af hjemmets elektroniske produkter. Jeg ville anbefale B&O også at 

få udviklet en sådan applikation, til at styre deres produkter. 

 

Sociale faktorer 

Fordi vi nu har været omfattet af en finanskrise i de sidste par år medfører det, at den almindelig 

bruger ikke har likviditet til at købe elektronik i den dyrere prisklasse. Der ses en tydelig 

sammenhæng mellem salget af audio og videoprodukter og konjunkturudviklingen på markedet. 

Hvad mere er, er den enkelte forbruger blevet mere følsom. Forstået på den måde, at forbrugeren er 

mere bevidst om, hvad forbrugeren bruger sine penge på. Sammen med prisfølsomheden hos 

forbrugeren og mulighederne for at benytte internettet til at undersøge priserne for tilsvarende 

elektronik eksempelvis tv, samt bedre/ nemmere mulighed for at sammenligne de tekniske 

specifikationer såsom HDMI indgang og opløsning. 

Yderligere har tiden for elektronik i hjemmet også ændret sig på en facon der hedder sig, at det ikke 

længere er vigtigt at tv’et er et møbel der står fremme som et centralt møbel. Det er før været sådan, 

at tv’et var et af de vigtigste møbler man kunne vise frem, fordi det var en prestige genstand. Nu er 

det mere et spørgsmål om at have et tv, som er teknisk morderne men ikke et centralt element i 

stuen. Det er snarere højtalerdocken til Iphone eller anden form for musik/ radioafspiller som vinder 

frem og bliver et udstillingselement i forbrugerens hjem. Dette ses eksempelvis også hos B&O hvor 

det kan ses, at deres salg af audio medier heriblandt er højtalerdocks et element, som sælges meget. 

Det skyldes ikke mindst at prisen er mere overskuelig og den enkelte forbrugers brug af audio 

medier i højere grad består af højtalere forbundet med en computer eller i form af en højtalerdock. 

Dog kan det ses, at den enkelte forbruger har flere og flere stand alone produkter, hvilket resulterer i 

at den enkelte forbruger er indehaver af 2+ fjernbetjeninger til diverse produkter i deres hjem. På 

baggrund af dette, findes der også et stort udvalg af universale fjernbetjeninger, der kan klare alle 

typer og mærker indenfor forskellige elektroniske produkter. B&O har med Beolink, været fremme 

på dette område, men desværre gælder den kun til B&O’s egne produkter. Hvilket taler for at 

selskabets kunder, kun skal have produkter fra B&O for at den fulde effekt bliver opnået, hvilket 
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kan bevirke, enten at en forbruger vil gøre sig umage for at købe flere produkter fra B&O efter sit 

førstegangs køb, eller at forbrugeren vil gå i en anden retning.  

 

Økonomiske faktorer 

Bang og Olufsen producerer produkter i hvad man kan kalde en high-end del af markedet. Med det 

menes der, at B&O’s produkter tilhører luksusvaregruppen. Ligesom beklædningsgenstande svinger 

meget i pris efter hvilket mærke produktet har eksempelvis Esprit kontra Armani, så tilhører B&O 

den dyrere ende af skalaen for elektroniske produkter. 

Dette betyder også, at B&O er meget konjunktur følsomt, fordi forbrugeren sidder og føler at 

hans/hendes økonomi stram, så er det nemt for forbrugeren at overveje hvilke alternative mærker, 

som findes på markedet som leverer og producere det ellers samme produkt.  

 

Figur 1. 

 

Kilde: Google publicdata; arbejdsløshed
4
. 
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http://www.google.dk/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=unem

ployment_rate&fdim_y=seasonality:sa&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_group&idim=country:dk:uk:de&ifdi

m=country_group&tstart=411260400000&tend=1318456800000&hl=da&dl=da&q=arbejdsl%C3%B8shed+i+danmark  

http://www.google.dk/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=unemployment_rate&fdim_y=seasonality:sa&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_group&idim=country:dk:uk:de&ifdim=country_group&tstart=411260400000&tend=1318456800000&hl=da&dl=da&q=arbejdsl%C3%B8shed+i+danmark
http://www.google.dk/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=unemployment_rate&fdim_y=seasonality:sa&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_group&idim=country:dk:uk:de&ifdim=country_group&tstart=411260400000&tend=1318456800000&hl=da&dl=da&q=arbejdsl%C3%B8shed+i+danmark
http://www.google.dk/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=unemployment_rate&fdim_y=seasonality:sa&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_group&idim=country:dk:uk:de&ifdim=country_group&tstart=411260400000&tend=1318456800000&hl=da&dl=da&q=arbejdsl%C3%B8shed+i+danmark
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Ser vi på figur 1, hvor der er sammenlignet arbejdsløshed i Tyskland, Danmark og Storbritannien. 

Så finder vi at der i forbindelse med finanskrisen de sidste par år, er en markant stigning i 

arbejdsløshed i alle landende. Dette understøtter det faktum at den enkelte forbruger er mere 

prisbevidst og derfor i en overvejende grad vil finde produkter, som ikke ligger i samme prisklasse 

som B&O. Danmarks arbejdsløshed virker på nuværende tidspunkt ikke til at være så høj, som i 

andre lande, hvorfor det også vil give mening, hvis B&O fokuserede en del på deres 

hjemmemarked. 

Den stigende arbejdsløshed, er for alvor taget til da finanskrisen bliver verdensomspændt. Det 

bemærkelsesværdige ved figur 1. er at Tyskland synes at have en kraftigt faldende arbejdsløshed. 

Det skyldes blandt andet, at Tyskland har benyttet sig af den tyske regerings lempelser via 

kurzarbeiter ordningen
5
, som har givet diverse tyske selskaber mulighed for, at sætte flere af deres 

medarbejdere på nedsat tid i forbindelse med krisen, hvor de offentlige instanser efterfølgende har 

givet selskaberne tilskud for lønnen der ellers skulle have været udbetalt. Det har samlet set 

bevirket, at Tyskland ikke har været så hårdt ramt af finanskrisen, som mange andre lande har lidt 

meget under.  

 

Men skal vi foretage en mere præcis vurdering, er vi også nødsaget til at kigge på købekraften for 

de forskellige lande. Ikke mindst skal der kigges på befolkningsantallet, fordi det godt kan være at 

der i Danmark er en større købekraft end i Storbritannien, til gengæld er befolkningsantallet også 

tilsvarende større, hvorfor det så bedre kan betale sig for B&O at fokusere deres salg i dette land. 

 

                                                 
5
 http://www.ambberlin.um.dk/da/menu/Info+om+Tyskland/%C3%98konomiske+forhold+i+Tyskland/  

http://www.ambberlin.um.dk/da/menu/Info+om+Tyskland/%C3%98konomiske+forhold+i+Tyskland/
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Figur nr. 2 

Kilde: Egen tilvirkning, data fra EU-oplysningen
6 

 

Tysklands BNP forventes kun at stige i 2012 med 0,8pct. hvor forventningen til 2011 er på 2,9pct
7
. 

Ifølge ovenstående figur er forventningerne en smule anderledes for Tyskland, men kilden til denne 

er også en smule ældre end artiklen, der er til belæg for de nye tal.  

BNP er et lands samlede produktionsresultat over en given periode. Herunder er BNP også en 

indikator for summen af det private og offentlige forbrug og investeringer og nettoeksporten af 

varer og tjenester. Fordi BNP er en indikator for væksten af den samlede produktion, kan den til en 

hvis grad benyttes, som en indikator vir selskabers værdiskabelse. BNP’en er derfor en vigtig 

indikator for selskaber og deres omsætning. Det er typisk kun i højkonjunktur perioder, at det går 

rigtig godt for selskaber med produkter i high-end markeder, hvilket B&O producerer. 

Det ses også, at da der sidt var en højkonjunktur var det tilbage i årene 2006 og 2007, hvilket er 

med til at indikere, at det kræver at udviklingen i BNP gerne skal over 2 pct. før dette er en realitet.  

Estimaterne peger på at udviklingen i BNP er på vej op mod 2 pct. i 2012, men det er dog ikke 

sikkert det er nok til at få den enkelte kunde til at begynde at handle luksusvare igen. Derfor ser jeg 

det som et positivt tegn fra B&O’s ledelse, at de vil forsøge at implementere deres nye strategi, som 

bør kunne få kunderne til at se ud over den krise vi så småt er på vej ud af nu. Hvilket også påvirker 

arbejdsløsheden, der typisk stagnerer når BNP er på niveauet omkring 2 pct. 

 

                                                 
6
 http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/  

7
 http://www.business.dk/oekonomi/tyskland-bnp-prognose-barberet-kraftigt-ned  
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Valuta risiko. 

Figur nr. 3 

Kilde: google finanse: http://www.google.com/finance?q=EURDKK 

 

B&O benytter en central styring af valutarisici, herunder sikres der op til 75 pct. af de forventede 

pengestrømme i udvalgte valutaer. Af disse valutaer, er der tale om GBP, EUR, CHF og til dels 

USD.  

Selvom der er meget omtale om hvorvidt Euroen er sikker, anser jeg ikke for at være et stort 

problem. Eurokursen svinger en smule sammenlignet med den danske krone igennem tiden, men 

ligger typisk i området 7,4 & 7,5 dette udsving anser jeg for ikke at være mere problematisk end det 

har været før, hvorfor jeg mener at B&O har gjort det rette i at foretage tiltag for sikring af 

kursrisici. Som det ses af ovenstående figur, svinger GBP og CHF en del mere i deres værdi overfor 

euroen.  

Fordi B&O har taget deres foranstaltninger for fremmed valuta, vurderer jeg ikke at det kommer til 

at påvirke selskabet mere end hvad det har gjort hidtil. 

 

http://www.google.com/finance?q=EURDKK
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Porters five forces. 

Porters five forces er en model der har til hensigt, at beskrive konkurrencesituationen for en branche 

på et givent marked samt afdække attraktiviteten for enten at blive i branchen eller starte et selskab 

op i den pågældende branche. I denne forbindelse vil jeg bruge den til at analysere mig frem til 

B&O’s konkurrencesituation.  

 

Konkurrenceniveau 

For at kunne lave en korrekt analyse ved hjælp af Porters five forces, er det nødvendigt at angive på 

hvilket niveau der tages udgangspunkt i. Der findes 4 niveauer. 

1. Produktmærkeniveau 

a. Her sammenlignes produkter indenfor samme prisklasse og/ eller teknologisk 

udvikling. Det kan eksempelvis være samme type af produkt (lcd tv). 

 

2. Produktgruppeniveau 

a. Her sammenlignes produkter af samme gruppe, det kunne eksempelvis være TV 

generelt. 

 

3. Teknologiniveau 

a. Dette niveau er i dette tilfælde produkter, som skaber samme ønskede effekt for 

forbrugeren. Her kunne man sammenligne tv med hjemme biograf og pc’ere. 

 

4. Alle produkter 

a. På dette niveau kan alle produkter sammenlignes, hvilket kan være tv, biograf tur, 

madvare eller at køre en tur i sin bil. 

Ud fra ovenstående niveauer, har jeg valgt at fokusere på produktgruppeniveau. Dette har jeg valgt 

fordi jeg ser det som vigtigt at forbrugeren ikke nødvendigvis ønsker et bestemt type af tv eller 

radio. Men er mere prisfølsom, hvilket kan medføre at forbrugeren ikke vælger en specifik audio 

eller video løsning, men kan overveje hvilke andre muligheder der er for enten det ene eller det 

andet. 
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Truslen for nye indtrængere 

En af de første barrierer, som en ny udbyder bliver udfordret på er brandet B&O. B&O er et brand, 

som den enkelte forbruger opfatter som værende ensbetydende med kvalitet og højt design. Det 

tager mange år for et selskab at opbygge et så stærkt brand som B&O. Kigger vi bare på historien 

om B&O ser vi, at det har taget dem 20-30 år før de har været godt placeret og herunder været i 

stand til at bekæmpe de konkurrenter der kom fra Asien i 1960’erne. Selv fra de andre mærker som 

Samsung og Sony, som er endnu større brands, har de kun fornyeligt produceret tv apparater, som 

er på et designmæssigt niveau som B&O. Men selv denne er kun fremkommet på markedet for tv, 

deres audio udstyr er endnu ikke på samme niveau.  

Dertil kommer så også eksklusiviteten i brandet, hvor B&O’s produkter henvender sig til en lidt 

anden målgruppe end den for de andre producenter. Så selvom en anden producent har et produkt 

der er B&O’s produkt teknologisk overlegent, så har mærket ikke den samme flash værdi for 

forbrugeren, som er en stor del af brandet. 

Så fordi B&O gennem tiden har været så god til at differentiere fra de andre producenter, har de 

dermed også skabt nogle meget høje adgangsbarrierer.  

Et mærke som ofte nævnes for højtalere, som værende af høj kvalitet er Bose. Men selvom 

kvaliteten af disse er i top, så halter designet lidt i forhold til B&O hvorfor den mere eksklusive 

forbruger ofte vil vælge B&O da deres produkter er af nyere design. 

Hvad mere er, har B&O været i stand til at etablere butikker B1, som kun handler med B&O’s 

produkter. Da det er disse butikker, som til stadighed står for en stor del af salget af B&O’s 

produkter, må det siges at disse også udgør en høj adgangsbarrierer. Dette er til dels fordi, det 

kræver en stor kapital for en konkurrerende producent, at få etableret lignende butikker verden over, 

samtidig med at deres brand skal kunne hamle op med den type af eksklusivitet. Dette er også 

grunden til hvorfor mange af de andre mærker på markedet for enten tv eller audio produkter sælges 

gennem multibrandsbutikker, hvilket vil sige de forhandler forskellige produktmærker. 
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Leverandørernes forhandlingsstyrke 

B&O køber mange af deres dele fra andre producenter, der er eksempelvis rigtig mange dele i 

B&O’s audio produkter der stammer fra Phillips. Det betyder ikke, at Phillips har en speciel stor 

forhandlingsstyrke overfor B&O, fordi B&O i alle tilfælde viderebearbejder de produkter de køber 

fra deres leverandører. Så det vil ikke kræve meget af B&O at skifte deres underleverandører ud da 

det typisk er mindre standardiserede vare til deres produkter.  

B&O bestræber sig på, at få etableret langvarige kontrakter med deres leverandører så B&O ikke 

behøver søge nye leverandører særlig ofte. B&O har også til tanke, at de skal have mange 

underleverandører til deres kritiske råvarer, for på den måde at sprede risikoen for både 

prisforhøjelser men også produktmæssigt.  

Jeg mener ikke at leverandørernes forhandlingsstyrke er høj, da de komponenter B&O køber til 

videre produktion, bliver viderebearbejdet af B&O’s produktionsselskaber. Endvidere er det typisk 

standard komponenter, som B&O handler hos sine leverandører, hvorfor det burde være muligt for 

B&O, at skifte leverandør forholdsvist nemt, skulle det vise sig at være nødvendigt.  

 

Købernes forhandlingsstyrke 

Købernes forhandlingsstyrke er forholdsvis høj, idet nogle af deres store kunder er hoteller og ikke 

mindst Audi i forbindelse med deres automotive produkter, som udgør en samlet 534 mio. kroner. 

Dette er fordelt på 82 mio. kr. til hoteller i østen og 452 mio. kr. i automotive produkter. 

De ovennævnte kunder medfører derfor, at de har en høj forhandlingsstyrke overfor B&O, men ser 

vi på den enkelte forbruger, så har de også en lille påvirkning.  

Fordi forbrugeren er blevet mere prisbevidst overfor de elektroniske produkter de har i deres hjem, 

kan de nemt være tilbøjelige for at købe et produkt fra en anden producent. Hvilket påvirker B&O’s 

produktion i nogenlunde høj grad. Idet at B&O producerer produkter til en meget høj pris, hvilket 

kan være et led i deres prisstruktur, for at vise at de leverer high-end produkter. Men dette image, 

som B&O har fået opbygget, betyder også at mange af B&O’s potentielle kunder ikke overvejer at 

købe B&O produkter fordi, kunderne ikke føler de får nok værdi for deres pengebrug. 
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Sammenlignet med de mere overordnede økonomiske faktorer, ser vi at flere lande stadig befinder 

os i finanskrisen, hvilket medfører at forbrugeren stadig er ekstra opmærksom på de enkelte 

produkters pris, hvilket gør forbrugeren meget prisfølsom. 

 

Truslen for substitution 

Truslen for substitution bliver større og større. Selve tv’et spiller en væsentlig rolle i de fleste hjem, 

men med teknologiens udvikling og internettet der bliver større og forbindelsen til internettet bliver 

hurtigere og hurtigere, bliver det fortsat nemmere for den enkelte forbruger at benytte 

substituerende produkter.  

Mange bruger deres pc, som hjemme multimedie maskine, denne påvirkning medfører at hverken 

audio systemer som radio eller cd-afspiller bliver brugt så meget mere, fordi pc uden problemer kan 

afløse disse to produkter. Yderligere er du nu muligt at streame
8
 tv via internettet, hvorfor en pc 

derfor også kan substituere tv’et.  

Dog vil den typiske forbruger koble sin pc til enten et tv, eller en form for forstærker/ højtalere når 

der er tale om audio. Det skyldes at billedet stadig skal være stort og lyden skal være høj. Men tv’et 

kan også substitueres med en projekter for at opnå den samme ønskede effekt, dog er der kvaliteten 

af billedet der så skal tages hensyn til. Men i alle situationerne kommer det an på prisen for 

produktet. Selv en dyr projekter er stadig billigere end et af B&O’s tv, og skal den enkelte forbruger 

vælge mellem tv eller en pc, så vinder pc’en oftest. Dette skyldes ikke mindst, at forbrugeren er 

blevet mere bevidst om deres interaktive liv igennem facebook, twitter og tilsvarende online 

fælleskaber.  

Alt i alt er det muligt at substituere audio og tv produkter fra B&O, men jeg anser ikke truslen for at 

være særlig høj, da det i øjeblikket er en meget stor integreret del af den enkelte forbrugers hverdag 

og tilværelse.  

Endnu en trussel kan være andre møbler i hjemmet. Fordi B&O’s produkter med deres design ofte 

bliver betragtet som et møbel, så kan truslen ligge i, at forbrugeren vælger at benytte sine penge til 

at handle designer møbler, som eksempelvis stole eller sofaer frem for at købe B&O’s tv eller audio 

anlæg.  

                                                 
8
 http://da.wikipedia.org/wiki/Streaming_media  

http://da.wikipedia.org/wiki/Streaming_media
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Konkurrence situationen på markedet 

Der må sige at være en hård konkurrence på markedet for audio udstyr samt tv. Men af egentlige 

konkurrenter findes der blandt andet Loewe, som værende en af de største.  

Billede 1. 

 

Kilde: http://www.loewe.dk/dk/produkter.html 

 

Som det ses på ovenstående billede, som er et print fra Loewes hjemmeside, er det hurtigt at se at de 

benytter samme marketingsstrategi, fordi de ligesom B&O begge reklamerer med, at folk kan sælge 

deres gamle tv til leverandøren, ved køb af nyt. Loewe er endnu ikke så udbredt i Danmark som 

B&O, de forhandles kun i butikker for forbrugere der er store entusiaster indenfor hifi
9
.  

Bose er tidligere blevet nævnt, men sammenlignet med B&O, koncentrerer Bose sig ikke så meget 

om det visuelle design frem for kvaliteten af deres produkter. Så selvom de konkurrerer med B&O 

på kvalitet er det stadig 2 forskellige segmenter, som de 2 henvender sig til.  

Så af disse 2 konkurrenter, er det som førnævnt Loewe, der er den tætteste konkurrent fordi Loewe 

også gør meget ud af moderne design og høj kvalitet ligesom B&O.  

Den største force B&O har overfor konkurrenten Loewe er, at Loewe endnu ikke er så kendt i 

Danmark. Men jo længere tid der går jo større fodfæste for Loewe i branchen for high-end 

                                                 
9
 HIFI står for High Fidelity – det bruges, som en betegnelse for produkter der er i stand til at gengive lyd eller billeder i 

høj kvalitet, der er tæt på kvaliteten af den oprindelige optagelse.  

http://www.loewe.dk/dk/produkter.html
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elektroniske produkter. Jeg ser det som en sandsynlighed, at Loewe snart begynder at rette noget af 

deres kommunikation mere direkte mod eksempelvis Danmark, hvilket jeg mener, vil medføre en 

endnu hårdere konkurrence for B&O.  

B&O’s mulighed for at bekæmpe sine nærmeste konkurrenter anser jeg for at være den del af deres 

nye strategi der hedder ” Leaner, Faster, Stronger” som har til hensigt, at B&O skal være endnu 

hurtigere til at følge med udviklingen på markederne samt implementationen af denne udvikling i 

sine produkter. 

Truslen for konkurrencen på markedet anser jeg derfor som værende høj, fordi B&O har haft en stor 

andel af high-end produkterne i de enkelte lande hvor de er til stede. Men der er nogle stærke 

konkurrenter, som stort set kun venter på bedre eksponering, der fortæller forbrugeren, at disse har 

en produktportefølje, der er yderst konkurrencedygtig overfor B&O.  

 

 

SWOT analyse 

Styrker Muligheder 

1. Mange leverandører 

2. Stærkt brand 

3. Ny strategi ”Leaner, Faster, Stronger” 

4. Få konkurrenter på markedet 

1. Større fokus på teknologisk udvikling 

2. Flere leverandører, herunder mindre 

risici 

3. Nationalt salgskontor i Shanghai 

4. Fortsat udvikling af automotive 

produkter 

5. Samarbejde med Apple 

Svagheder Trusler 

1. Bred og dyb produktportefølje 

2. Har ikke været god nok til at udnytte 

udviklingen af teknologi 

1. Konjunkturfølsomt marked 

2. Forbrugernes ændrede købsvaner 

3. Konkurrenter  
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Efter at have foretaget den strategiske analyse af B&O er ovenstående punkter nogle af de 

elementer, som jeg mener, har den største indvirkning på B&O’s fremtid. 

B&O’s fokus på mange leverandører bevirker, at selskabet har en god mulighed for at kunne skabe 

nogle uafhængige samarbejdsrelationer, hvilket er positivt, fordi B&O derfor ikke er låst fast af 

enkelte leverandører og disse kan ikke presse B&O i pris, hvos de fortsat ønsker at være 

samarbejdspartnere med B&O. Hvad mere er, så kan et tæt samarbejdsforhold mellem B&O og 

selskabets leverandører skabe nogle bedre stordriftsfordele, hvilket kan være med til at reducere 

produktionsomkostninger. Dog skal der tages højde for, at B&O ikke skal producere produkter til at 

ligge på lager, da der er tale om elektroniske produkter, som hurtigt kan blive forældede og derfor 

uinteressante for forbrugerne. 

B&O har igennem tiden opbygget sig et meget stærkt brand, som for forbrugeren betyder at 

produktet er af høj kvalitet samt af nyt skandinavisk design. Dette betyder, at deres kunder er 

loyale, fordi de ved hvad de kan forvente af B&O’s produkter.  

Desværre har B&O ikke formået at følge med den teknologiske udvikling særlig godt. Hvorfor de 

mister mange potentielle kunder som er firstmovers. Det ses at B&O igennem de senere år har 

forsøgt sig med at fastholde deres kunder, ved at fokusere på designet frem for den teknologiske 

udvikling. Det er dog noget, som selskabet forsøger at komme efter ved nu at danne et samarbejde 

med Apple. Kundernes forbrugsvaner viser mere og mere, at de produkter de ønsker at bruge er 

deres smartphones til både afspilning af musik men også meget andet. Derfor mener jeg at B&O har 

taget et skridt i den rigtige retning udviklingsmæssigt, for at ramme en stadig voksende grad af 

forbrugere der benytter deres smartphone, som en vigtig elektronisk bestanddel i det almindelig 

hjem. 

Hvis B&O yderligere formår, at skære ned på deres produktsortiment så selskabet bedre kan 

koncentrere sig om de produkter der er vigtige for forbrugeren, anser jeg det som muligt for 

selskabet både at sænke deres produktionsomkostninger, men også som en bedre mulighed for at 

koncentrere udviklingsafdelingen til at fokusere på de produkter, som reelt skaber en værdi for 

selskabet. Et, for mig, åbenlyst produkt at skære væk fra sortimentet er deres stationære telefoner, 

da stationære telefoner generelt er et produkt, som er ved at miste sit greb hos den enkelte 

forbruger. 
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Til ovenstående skal der især tages højde for forbrugernes ændrede købsvaner, med den 

teknologiske udvikling på eksempelvis audio/ tv, så har mange andre producenter af tv allerede 

produkter der er meget billigere end B&O og designmæssige flotte produkter, men den største 

svaghed overfor B&O er, at de andre selskabers produkter er flere generationer foran B&O 

udviklingsmæssigt 

Fordi B&O producerer high-end produkter, er de derfor også meget følsomme overfor 

konjunkturudsving. Det betyder, at B&O’s produkter hurtigt kan blive tilsidesat af forbrugeren når 

der er dårlig konjunktur. Hvilket igen henleder til ovenstående med billige og teknologiske 

produkter, som forbrugeren derfor også vil have tilbøjelighed for at erhverve i stedet for B&O’s 

produkter. 
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Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen bevæger sig over perioden 2006/2007 til og med årsrapporten 2010/2011.  

Formålet med analysen er, at vurdere udviklingen i B&O’s finansielle udvikling i ydeevne. 1. 

kvartals rapport for regnskabsåret 2011/2012, vil også blive inddraget på enkelte områder. 

I sammenhold med den strategiske analyse, vil regnskabsanalysen være med til at danne grundlag 

for budgetteringen senere i opgaven, samt give et mere konkret billade af B&O’s nuværende 

finansielle situation.  

Analysen er på baggrund af offentlige bekendte og tilgængelige årsrapporter. 

 

Nøgletallenes formål 

Da nøgletallene både i årsrapporterne, samt de beregnede, har til hensigt at skabe et reelt billede af 

selskabets drift, de må ikke være påvirket af ændringer i vedtægter eller regnskabspraksis. 

Ekstraordinære ændringer skal derfor fremgå særskilt, så det ikke ændrer billedet af den samlede 

drift. Det er på baggrund af driften, at en værdiansættelse og budgettering fremkommer. 

 

B&O’s regnskabspraksis 

Jf. den uafhængige revisors påtegning gennem analyse perioden, er årsrapporterne blevet udarbejdet 

efter IRFS
10

 dette er godkendt af EU og danske krav for børsnoterede selskaber. 

”Bang og Olufsen koncernen har i 2010/11 valgt at ændre præsentation af modtagne eksterne tilskud til 

immaterielle udviklingsprojekter samt emnebestemte værktøjer. 

 

Tidligere blev modtagne eksterne tilskud præsenteret som en kortfristet forpligtigelse og først modregnet i 

aktiverede omkostninger ved færdiggørelse af projektet. 

 

Efter ændringen modregnes de eksternt modtagne tilskud direkte i aktiverede omkostninger i takt med 

færdiggørelse af projektet. 

Ændringen har ingen effekt på årets resultat, egenkapital eller EPS i henholdsvis 2008/09, 2009/10 og 

2010/11.”(Bang og Olufsens årsrapport 2010/2011, side 67) 

                                                 
10

 International Financial Reporting Standards 
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Den ændrede regnskabspraksis, medfører at enkelte poster på balancen bliver ændret, herunder 

immaterielle- og materielle aktiver, som yderligere har indvirkning i periodeafgrænsningsposterne. 

Så vurderer jeg ikke, at det kommer til at have konsekvenser for nedenstående analyser.  

Den uafhængige revision, har ved revision af de foregående årsrapporter i analyseperioden ikke 

påført nogle anmærkninger.  

Dertil kan det nævnes at informationen, som kan findes i årsrapporterne er meget tilfredsstillende, 

fordi rapporterne indeholder information om produkter, strategier og segmenter for indtjeningen. 

 

Analyse 

Til selve regnskabsanalysen vil jeg tage udgangspunkt i den udvidede DuPont-model, til baggrund 

for nøgletalsanalysen.  

Figur 3. 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af; Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 2. udgave, Jens O. Elling & Ole 

Sørensen, side 173. 

 

ROE 

Return on equity 

ROIC 
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Reformuleringer 

Idéen med at analysere balancer, resultatopgørelser og egenkapital er, for investorer, ejere og andre 

interessenter, kan få dannet et overblik over den finansielle situation i et givent selskab. Det er 

yderligere et led til eventuel budgettering og værdiansættelse af et selskab, hvilket mange finder 

interessant. 

For at kunne lave en korrekt analyse, er det nødvendigt at have de korrekte nøgletal til at danne 

baggrund for analysen.  

Reformulering af egenkapital, balance og resultatopgørelse bliver derfor nødvendigt, fordi 

reformuleringen medfører, at de nøgletal der skal bruges til analysen korrekt viser resultatet af 

selskabets aktiviteter. Reformuleringen er derfor med til, at sørge for at posterne i regnskabet bliver 

klassificeret korrekt, så driften holdes for sig selv, ligeledes med finansieringsposterne. 

Fordi B&O benytter IFRS, er det overflødigt at reformulere egenkapitalen, idet det er et krav ved 

benyttelse af IFRS at foretage en specifik opgørelse over egenkapitalen samt en 

totalindkomstopgørelse
11

.  

 

Balancen12 

Hovedformålet med reformuleringen af balancen er, at få opgjort den del af kapitalen der vedrører 

driftsaktiviteten, samt de driftsforpligtelser der er knyttet hertil. Yderligere er det interessant, at 

have de netto finansielle forpligtelser for sig selv også. Efter at have specificeret disse poster ud, 

bliver det nemmere at konkludere på nøgletallene for selskabets driftsaktiver og balance. 

Ved reformulering af balancen, er der nogle særlige forhold man skal være opmærksom på. 

Det første særlige forhold vi møder, er likvide beholdninger. Almindelig vis vil der i balancen under 

likvide beholdninger være flere forskellige poster som udgør denne ene. Eksempelvis er der 

driftslikviditet, som er den del af likviditeten, der bruges til at betale løbende regninger efterhånden 

som de forfalder. Yderligere indgår der ofte ultra-likvide værdipapirer under posten likvide 

beholdninger også, hvorfor det kan blive svært at bedømme, hvor stor en del af den likvide 

                                                 
11

 http://www.iasplus.com/dttpubs/0903introtoifrsdanish.pdf side 85 
12

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 2. udgave, Jens O. Elling & Ole Sørensen, side 125-128 

http://www.iasplus.com/dttpubs/0903introtoifrsdanish.pdf


Sebastian Schröder Strategiskanalyse og værdiansættelse af B&O  HD/R 

Side 33 af 80 

 

beholdning der er decideret driftslikviditet. Derfor er der ofte blevet anvendt metoden der hedder 

sig, at man tager 1-2 pct. af nettoomsætningen til fastlæggelse af driftslikviditeten.  

Jeg har derfor valgt at benytte 1 pct. af nettoomsætningen til klassificering af driftslikviditeten i min 

analyse. 

B&O’s investeringsejendomme, klassificerer jeg som driftsaktiv. Dette er på baggrund af, at brugen 

af investeringsejendommene er til lager, produktion og kontor samt udlejning til associerede 

selskaber
13

. 

 

Resultatopgørelsen 

Reformuleringen af resultatopgørelsen gøres fordi, der for analytikeren skal være en opsplitning af 

driftsaktiver og finansielle aktiver. Det medfører, at det bliver nemmere at gennemskue, hvor stor 

en del af selskabets værdiskabelse kommer fra den primære drift. Den primære drift fortæller os om 

hvordan pengestrømmen er i selskabet. Sammen med de finansielle aktiver, giver det os et billede af 

selskabets totalindkomst. 

 

Hvordan ser B&O’s tilstand ud økonomisk 

Nøgletalsanalyse 

I dette afsnit vil der blive kommenteret på nøgletallene, som er beregnet på baggrund af de 

offentlige årsrapporter. Dog har jeg inkluderet 1. kvartal for B&O’s regnskabsår 2011/2012, hvor 

jeg har fremskrevet resultatopgørelsen for denne periode lineært så perioden til dels stemmer 

overens med den angivne tidsramme jeg har valgt at denne rapport tager udgangspunkt i. 

 

Nettoaktivernes omsætningshastighed 

Nettoaktivernes omsætningshastighed, er et udtryk for et aktivs kapitalbinding og hvor hurtigt dette 

bliver omsat i forhold til omsætningen. Det vil sige, at det AOH giver et billede af hvor god 

selskabet er, til at generere omsætning på baggrund af de penge de har bundet i sine aktiver. 

                                                 
13

 B&O’s årsrapport 2010/2011, note 15. 
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De gennemsnitlige nettodriftsaktiver er fundet ved, pågældende år + forrige års nettodriftsaktiver 

divideret med 2. For året 2006/2007 har jeg dog kun benyttet resultatet for det pågældende år. 

 

Tabel nr. 1 

Nettoaktivernes 

omsætningshastighed AOH 

2011/12 (31-10-

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

Gennemsnitlige nettodriftsaktiver 1707,26 1629,79 1636,36 1762,96 1834,04 1.806,76 

Nettoomsætning 997,67 2.866,90 2.761,50 2.789,50 4.092,00 4.375,70 

AOH 0,58 1,76 1,69 1,58 2,23 2,42 

Elementer der påvirker AOH 

      Oms. /Varebeholdninger 1,67 5,09 4,90 4,70 5,11 6,30 

Oms. /Tilgodehavender fra salg 2,69 7,85 6,61 6,84 6,90 5,96 

Oms. /Immaterielle aktiver 1,62 4,81 5,59 6,32 9,81 9,72 

Oms. /Materielle aktiver 1,95 5,65 5,24 4,61 6,24 7,08 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede budgetter og resultatopgørelser 

 

Fra perioden 2006/2007 til og med 2008/2009 ses det, at der er en faldende tendens for aktivernes 

omsætningshastighed.  

Dette skyldes at omsætningens fald i perioden er større end faldet af gennemsnitlige 

Nettodriftsaktiver. Ser vi mere specifikt på de elementer, dom er med til, at påvirke aktiv massen 

finder vi, at det er de immaterielle og materielle driftsaktiver, som oplever et kraftigt fald overfor 

omsætningen. Nettoomsætningen i perioden 2006/2007 og 2007/2008 har nogle markant højere 

omsætninger frem for resten af analyseperioden. Grunden til den gode omsætning i netop disse 

regnskabsår skyldes, at det var i denne periode hvor verdenen var i en periode med højkonjunktur. 

Det var i 2008, at den verdensomspændende finanskrise begyndte at vise sine spor. 

Vi ser, at der efter regnskabsåret 2008/2009 igen er en smule fremgang i AOH. Det skyldes blandt 

andet, at B&O havde hyret en ny administrerende direktør, som formåede at rette den ellers 

nedadgående tendens, så den begyndte at udligne sig selv. Det er bemærkelsesværdigt at, af alle de 

elementer jeg har nævnt under nøgletallet i tabel nr. 1, så er det kun de immaterielle aktiver, som 

fortsat har en nedadgående omsætningshastighed de kommende 2 regnskabsår, men alle de andre 
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elementer er på vej op igen. Det giver et billede af, at B&O begyndte at fokuserer mere på at få 

benyttet de aktiver de ellers havde bundet kapital i. Deres forhenværende strategi hed sig ”Pole 

position 2008”, en strategi der skulle give øget fokus på salg og omkostningsstyring. 

Gennem analyse perioden er tilgodehavender fra salg faldet med ca. 50 pct. Dette indikerer at B&O 

er blevet bedre til at styre deres likviditet, herunder behandlingen af deres debitorer.  

Varebeholdninger ligger desværre temmelig stabilt for B&O, hvilket fortæller os, at B&O endnu 

ikke har formået, at få en ordentlig styring på deres produktion. Små 39 pct. af den samlede 

varebeholdning er i 2010/2011 udgjort af fremstillede vare og handelsvare
14

. Det viser os, at B&O 

fremstiller for mange varer frem for hvad der er afsætningsmuligheder for. B&O ville i mindre 

omfang måske kunne benytte sig af at ordreproducere, hvilket vil være med til at sænke denne aktiv 

post. 

 

Overskudsgrad 

Overskudsgraden er et nøgletal, der viser selskabets evne til at generere overskud på baggrund af 

driftsomkostningerne.  

 

Tabel nr. 2 

Overskudsgrad OG 

2011/12 (31-10-

11)E 

2010/1

1 

2009/1

0 

2008/0

9 

2007/0

8 

2006/0

7 

Resultat af primær drift 

                          -

47,50  

       

59,80  

     -

47,10  

   -

495,50  

     

194,70  

     

530,00  

Nettoomsætning 

                          

997,67  

 

2.866,9

0  

 

2.761,5

0  

 

2.789,5

0  

 

4.092,0

0  

 

4.375,7

0  

OG -4,76% 2,09% -1,71% -17,76% 4,76% 12,11% 

Elementer der påvirker OG 

     

  

Produktionsomk. /netto oms. 

                            

61,41  

       

59,70  

       

60,55  

       

60,36  

       

53,75  

       

53,43  

                                                 
14

 Årsrapporten for B&O 2010/2011, note 21 
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Udviklingsomk. /netto oms. 

                            

15,20  

       

10,86  

       

12,41  

       

16,59  

       

13,33  

       

10,49  

Distributions- og marketingsomk./ 

nettooms. 

                            

24,69  

       

23,05  

       

25,66  

       

33,29  

       

24,52  

       

20,80  

Administrationsomk. /netto oms. 

                              

3,46  

         

4,31  

         

3,09  

         

3,75  

         

3,63  

         

3,17  

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede budgetter og resultatopgørelser 

 

Ovenstående tabel viser, at det regnskabsår, hvor B&O har haft den bedste overskudsgrad er 

2006/2007 på 21,11 pct. mod det seneste regnskabsår 2010/2011 er en overskudsgrad på 2,09 pct. 

Udviklingen gennem analyseperioden har været særdeles speciel.  

I regnskabsåret 2008/2009 er der et stort dyk i overskudsgraden, hvilket fik den til at være på -17,76 

pct., som dels skyldes at alle driftsomkostningerne er steget og omsætningen er faldet markant. 

Ser vi på udviklingsomkostningerne, er disse steget fra 2006/2007 – 2008/2009 med over 50 pct. og 

ser vi på distributions- og marketingsomkostningerne i samme periode er de også steget næsten 60 

pct. Det giver os en idé om, at B&O har fokuseret meget på udvikling og marketing i regnskabsåret 

2008/2009 eventuelt for at komme finanskrisen i forkøbet med et forsøg på at kommunikere mere 

til potentielle forbrugere. 

De efterfølgende regnskabsår 2009/2010 og 2010/2011, viser en nedadgående tendens for de fleste 

af omkostningerne, det er kun produktionsomkostningerne som fortsat er høj, men nivelleret ud og 

ikke stigende. Det tyder på at B&O har fået deres strategi for 2008 til at give et fornuftigt afkast. 

 

Return on Invested Capital ROIC 

ROIC, som også kaldes afkastningsgraden, er et nøgletal der viser lønsomheden for B&O’s 

nettodriftsaktiver. 

Det vil sige, at det er et nøgletal der viser hvor godt selskabet formår at skabe omsætning på 

investeret kapital. Det medfører, at jo højere ROIC er desto mere for aktionærer og långivere 

forrentet de penge de har indskudt i selskabet. 
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Tabel nr. 3 

Return on invested capital ROIC 2011/12 (31-10-11)E 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Gennemsnitlige nettodriftsaktiver 1707,26 1629,79 1636,36 1762,96 1834,04  1.806,76  

Driftsoverskud efter skat                           -97,30         40,90       -34,88     -365,03       138,05       372,14  

ROIC -5,7 2,51 -2,13 -20,71 7,53 20,6 

 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede budgetter og resultatopgørelser 

ROIC kan findes ved enten at gange OG med AOH, men den kan også, som i dette tilfælde, findes 

ved, at dividere driftsoverskuddet efter skat, med de gennemsnitlige nettodriftsaktiver. 

Igen ser vi en markant forskel i de første 3 analyse perioder, men alt andet lige, har ROIC næsten 

udlignet sig igen og de sidste 2 regnskabsår ligger den på henholdsvis -2,13 og 2,51. En ROIC der 

er så lav, viser ikke det bedste billede af B&O, men fremgangen viser dog, at B&O bevæger sig i 

den korrekte retning. ROIC skal gerne ligge på et højere niveau end det, som investorerne forventer 

i afkast, da det derved skaber en merværdi for selskabet. 

 

Finansiel Gearing 

Finansiel gearing er et nøgletal, der viser os i hvor høj grad selskabet er finansieret via 

fremmedkapital i forhold til egenkapitalen.  

Da den er et led i egenkapitalens forrentning, kan selskaber forsøge at opnå en højere forrentning af 

deres egenkapital ved hjælp af høj finansiel gearing. Dog kan det medføre, at selskabet påtager sig 

en større finansiel risiko, fordi det kan medføre selskabet store rente og afkastkrav. 

Tabel nr. 4 

Finansiel gearing FGEAR 

2011/12 (31-10-

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

Gns. Netto finansielle forpligtelser 

                          

180,76  

     

112,54  

     

129,91  

     

262,71  

     

250,64  

     

123,76  
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Gns. Egenkapital 

                      

1.526,20  

 

1.516,20  

 

1.504,55  

 

1.493,05  

 

1.574,35  

 

1.677,00  

FGEAR 

                              

0,12  

         

0,07  

         

0,09  

         

0,18  

         

0,16  

         

0,07  

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede budgetter og resultatopgørelser 

 

Den finansielle gearing har ifølge ovenstående tabel været særlig høj perioderne 2007/2008 og 

2008/2009, det skyldes at der i perioden 2007/2008 har været ekstra høje finansielle forpligtelser, 

heriblandt et betydeligt træk på selskabets kassekredit og ekstra træk på kreditinstitutterne. Fordi vi 

kigger på de gennemsnitlige nettofinansielle forpligtelser, påvirker resultatet også det efterfølgende 

regnskabsår.  

Efter 2008/2009 på nær det fremskrevne regnskabsår 2012, er den finansielle gearing nedadgående. 

Det skyldes hovedsageligt, at B&O ønsker at være et selvstændigt selskab, der ikke beror sig på så 

meget kapital fra fremmede. Men det kan også tænkes, at selskabets kreditinstitutter i forbindelse 

med krisen, har ønsket at deres lån ti B&O ikke skulle være så store. Hvilket kan skyldes de 

aktieemissioner der har været i årene 2008/2009 og 2009/2010. 

 

SPREAD 

SPREAD er et nøgletal, der viser forholdet mellem gældsrenten og return on invested capital, 

såfremt nøgletallet er positivt, tabes der ikke penge på finansielle forpligtelser. 

Tabel nr. 5 

Netto finansielle omkostninger i 

pct. r 
2011/12 (31-10-11)E 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Netto finansielle omkostninger                                -3,33       -13,05          -2,98       -19,50       -17,35          -7,12  

Gns. Netto finansielle forpligtelser 180,76 112,54 129,91 262,71 250,64      123,76  

r -1,84 -11,6 -2,29 -7,42 -6,92 -5,76 

 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede budgetter og resultatopgørelser 
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I analyse perioden, er renten negativ, hvilket er beklageligt for B&O. Det skyldes at der gennem 

hele analyseperioden, har været større finansielle omkostninger, end der har været finansielle 

indtægter, på trods af en ellers betydelig skattefordel alle årene. 

 

Tabel nr. 6 

SPREAD (ROIC-r) 2011/12 (31-10-11)E 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

ROIC -2,78 3,67 -2,88 -28,11 10,62 29,33 

r -1,84 -11,6 -2,29 -7,42 -6,92 -5,76 

SPREAD -0,94 15,27 -0,59 -20,69 17,54 35,09 

 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede budgetter og resultatopgørelser 

 

SPREAD viser os, at B&O tjener penge på deres fremmedkapital i selskabet de 2 første år af 

analyse perioden. I regnskabsår 2008/2008 falder den dog drastisk, hvilket skyldes den store 

nedgang i return on invested capital. Efter den store nedgang, ser vi at selskabet igen er på vej frem 

mod en positiv SPREAD og den er igen positiv i det seneste hele regnskabsår.  

Hvis min ellers lineære fremskrivning af regnskabsår 2011/2012, viser et nogenlunde korrekt 

billede, tyder det på at SPREAD igen vil blive negativ. Samlet set, bør B&O koncentrere sig mere 

om at holde ROIC stabil eller positiv, hvilket betyder at selskabet skal have et bedre fokus på deres 

driftsaktiver.  

 

Return on equity ROE 

ROE er et nøgletal der giver os et billede af hvordan totalindkomsten for B&O er i forhold til den 

gennemsnitlige egenkapital. ROE er også kendt som egenkapitalens forrentning. 
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Tabel nr. 7 

Return on equity ROE 

2011/12 (31-10-

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

Totalindkomst                          -102,51         28,60       -31,40     -380,50       119,90       377,60  

Gns. Egenkapital                        1.526,20   1.516,20   1.504,55   1.493,05   1.574,35   1.677,00  

ROE -6,72 1,89 -2,09 -25,48 7,62 22,52 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede budgetter og resultatopgørelser 

 

ROE, ligesom de andre nøgletal, springer meget i størrelsesorden. Fra 22,52 pct. i starten af 

analyseperioden, til negativ 25,48 pct. i regnskabsåret 2008/2009. Grunden til dette er ens med de 

andre nøgletal. Fordi de ovenstående nøgletal alle er med til at påvirke ROE, er det kun logisk at 

ROE har udsving på samme facon, som de tidligere nævnte nøgletal. Det positive ved tabellen er, at 

det ser ud til at B&O har fået vendt deres nøgletal i en positiv retning efter chokket vedrørende 

finanskrisen.  

 

Delkonklusion 

B&O’s nøgletal, har igennem analyseperioden vist sig både at have været på et fornuftigt niveau, 

men også utilfredse niveauer.  

Generelt ser det ud til, at B&O har fået kæmpet sig igennem krisen og er ved at få et vidst fodfæste 

igen økonomisk set.  

Det er meget tydeligt at se, at B&O har været hårdt ramt af finanskrisen, som for alvor slog 

igennem i årene efter 2008/2009. Fordi B&O er et high-end produkt, er det også noget som den 

enkelte forbruger straks erstatter med et billigere produkt. Hvorfor B&O’s nøgletal har haft så store 

udsving. 

B&O bør koncentrere sig mere om styringen af sine aktivers omsætningshastigheder, AOH har 

ligget forholdsvist stabil igennem analyseperioden, hvilket giver anledning til at tænke, at B&O 

ikke har været ekstra fokuseret på dette punkt. Men det er et godt sted at indsætte lidt ekstra energi, 

for at give hele koncernen nogle pænere resultater.  
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OG har svinget en del i analyseperioden, hvorfor jeg også anbefaler B&O at koncentrere sig mere 

på nogle af de drivere der påvirker dette nøgletal. Det er eksempelvis produktionsomkostningerne, 

som fortsat er meget høje.  

 

Budget 

Budgettering af B&O, er med til at skønne den fremtidige værdiskabelse af selskabet. Aktiviteterne 

i budgettet er på baggrund af de ikke finansielle værdidrivere og resultatopgørelser samt balancer.  

Budgetteringen foretages på koncernniveau. I stedet for at budgettere alle posterne i regnskabet, 

foretages budgetteringen med fokus på de reformulerede opgørelser, som også har været brugt til 

nøgletalsanalysen.  

Budgetperioden vil være på 4 år samt en terminalperiode. Grunden til jeg har valgt 4 år, skyldes at 

jeg har en forventning om, at finanskrisens påvirkning bør have udlignet sig i forhold til B&O’s 

evne til at have en forholdsvis stabil drift (steady-state)
15

. 

 

Nettoomsætning 

På baggrund af, a B&O lancerer det nye produkt, en højtalerdock i indeværende regnskabsår, 

forventer jeg at dette vil være med til at påvirke B&O’s omsætning positivt med 3 pct.  

Hvad mere er, forventer jeg at B&O i kommende regnskabsperiode til dels vil være ud over 

finanskrisens påvirkning og derfor have en vækst og derfor have en vækst på yderligere 2 pct. 

Taget i betragtning, at B&O med deres nye strategi ønsker at lytte mere til deres kunder, samt være 

bedre og hurtigere til at følge med udviklingen på de forskellige markeder forventer jeg, at B&O i 

regnskabsåret 2013/2014 vil have en vækst på 5 pct. og efterfølgende regnskabsår kun 4 pct. 

Derfor får vi så, at nettoomsætningen vil stige i budgetperioden på følgende vis. 

BNP forventes at stige så den ligger på omkring 2 pct. hvilket også vil påvirke budgetteringen i en 

positiv retning. 

                                                 
15
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Tabel nr. 8 

  
2010/2011 2011/2012 E 2012/2013 E 2013/2014 E 2014/2015 E 2015/2016 E(T) 

Nettoomsætning        0% 3% 5% 5% 4% 4% 

Kilde: Egen tilvirkning 

Omsætningsvæksten vil derfor påvirke nettoomsætningen beløbsmæssigt, som nedenstående 

Tabel nr. 9 

(mio. DKK)       
2010/2011 2011/2012 E 2012/2013 E 2013/2014 E 2014/2015 E 2015/2016 E(T) 

Nettoomsætning           2.866,90     2.952,91     3.100,56     3.255,59     3.385,81         3.521,24  

Kilde: Egen tilvirkning 

Selvom B&O fortsat vil koncentrere sig om deres automotive marked, anser jeg kun dette for at 

påvirke B&O i en mindre positiv retning. B&O’s lyd systemer til biler, bliver indtil videre kun 

installeret i biler der også er i high-end markedet for bilbranchen. Så længe den forventede stigning 

i BNP ikke er højere og vi stadigvæk har finanskrisen i baghovedet den kommende tid, vurderer jeg 

ikke at det er muligt for B&O at have en nettoomsætningsstigning der er større end de 5 pct.  

 

Nettoaktivernes omsætningshastighed AOH 

Nettoaktivernes omsætningshastighed havde de sidste 3 år i analyseperioden været stigende om ca. 

0,1 årligt. For at budgettere AOH antager jeg, at de gennemsnitlige driftsaktiver vil blive på det 

niveau som de er på i det sidste hele analyse år, dog oprundet til nærmeste halve hundrede. Dernæst 

beregner jeg AOH på baggrund af stigningen i omsætningen, hvorfor AOH bliver som her: 

 

Tabel nr. 10 

Nettoaktivernes omsætningshastighed 

AOH 

2011/2012 

E 

2012/2013 

E 

2013/2014 

E 

2014/2015 

E 

2015/2016 

E(T) 

AOH 1,81 1,88 1,97 2,05 2,13 

Kilde: Egen tilvirkning 
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For så at budgettere nettodriftsaktiverne NDA mere korrekt, benytter jeg formelen 

              
 

    
 

Denne formel medfører, at jeg får nettodriftsaktiverne i budgetperioden som følger
16

: 

 

Tabel nr. 10 

Nettodriftsaktiver NDA 2011/2012 E 2012/2013 E 2013/2014 E 2014/2015 E 2015/2016 E(T) 

Salg t 2952,91 3100,56 3255,59 3385,81 3521,24 

1/AOHt 0,55248619 0,53191489 0,50761421 0,48780488 0,46948357 

NDA 1631,44 1649,23 1652,58 1651,61 1653,16 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vi ser så, at NDA er stagnerende i slutningen af analyseperioden. 

En bedre styring af deres anden gæld og leverandører af varer og tjenesteydelser, kan forbedre deres 

budgetterede resultat. Men fordi nøgletallet er påvirket af både omsætningsstigningen samt den 

inverse værdi at aktivernes omsætningshastighed, der også er påvirket af stigningen i 

nettoomsætningen, får vi derfor at nettodriftsaktiverne ligger på et forholdsvist stabilt niveau. 

 

core DOsalg (før skat) 

De drivere jeg anser, som de mest mulige drivere til påvirkning af core DO er: 

 Produktionsomkostninger  

 Udviklingsomkostninger 

 Distr. og marketingomkostninger 

Produktionsomkostningerne vurderer jeg til at stige næsten på samme facon, som 

nettoomsætningen. Dog vil jeg tage i betragtning, at B&O arbejder på at have så mange kunder og 

                                                 
16
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standardiserede elementer i deres produkter som muligt, hvorfor jeg vurderer dem til at være ½ pct. 

point mindre end nettoomsætningen. 

Udviklingsomkostningerne mener jeg vil, stige på samme niveau som nettoomsætningen. Dette 

skyldes, at B&O via strategien ”Leaner, Faster, Stronger” har forudsat, at de vil være endnu 

hurtigere til at reagere på markedets udvikling, som alt andet lige vil medføre en stigning der er lig 

stigningen i nettoomsætningen. 

Distr.- og marketingomkostningerne har været faldende i analyseperioden. Ud fra B&O’s historiske 

omkostninger drager jeg den konklusion, at de nu er stagneret og hverken vil falde eller stige i 

budgetperioden. Kun hvis B&O begynder at se disse omkostninger, som en investering frem for en 

reel omkostning, vil jeg antage at disse omkostninger kommer til at stige. 

Ovenstående taget i betragtning får vi således, at core OGsalg: 

 

Tabel nr. 11 

  2011/2012 E 2012/2013 E 2013/2014 E 2014/2015 E 2015/2016 E(T) 

core DOsalg (før skat) 3,00% 4,75% 4,75% 3,75% 3,75% 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Jeg vurderer at core DOsalg, vil have en lavere vækst end selve nettoomsætningen. Dette er i høj 

grad på baggrund af mine forventninger til lavere produktionsomkostninger, fordi jeg forventer at 

B&O vil fokusere mange ressourcer på dette område, så det kan blive forbedret. 

 

 

Return on invested capital ROIC 

Afkastningsgraden er et resultat af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, derfor 

findes denne post til budgetteringen ved.              for budget perioden kan den vises 

som nedenstående: 
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Tabel nr. 12 

ROIC i % 2011/2012 E 2012/2013 E 2013/2014 E 2014/2015 E 2015/2016 E(T) 

core OG (før skat) 3,00% 4,75% 4,75% 3,75% 3,75% 

AOH 1,81 1,88 1,97 2,05 2,13 

ROIC 5,43% 8,93% 9,36% 7,69% 7,99% 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Selvom vi har en stigende AOH finder vi dog, at ROIC i de seneste budgetår, er faldende. Det 

skyldes at den budgetterede OG falder med en større faktor end stigningen på AOH. Det giver igen 

anledning til, at foreslå B&O at fokusere mere på de 2 nøgletal og styringen af dem. 

 

Skatteprocent 

Da der ikke er nogen indikationer på, at selskabsskatteprocenten skal stige eller falde i de 

kommende år, forventer jeg at denne forbliver på 25 pct. 

 

Vi ser derfor følgende for core DOt på baggrund af statiske skatteprocentsats 

 

Tabel nr. 13 

(mio. DKK)       2010/2011 2011/2012 E 2012/2013 E 2013/2014 E 2014/2015 E 2015/2016 E(T) 

core DOsalg (før skat)          59,80  

             

61,59  

             

64,52  

             

67,58  

             

70,11  

                   

72,74  

Skat          -14,95             -15,40             -16,13             -16,90             -17,53                   -18,19  

core DOt          44,85  

             

46,19  

             

48,39  

             

50,68  

             

52,58  

                   

54,55  

Kilde: Egen tilvirkning 
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Vi ser på baggrund af ovenstående budgetterede nøgletal, at core DOt er stigende med den 

budgetterede core DOsalg (før skat), hvilket giver god mening, da jeg har budgetteret skatteprocenten 

til 25 pct. 

 

FGEAR 

Ud fra nøgletalsanalysen, får vi, at den gennemsnitlige finansielle gearing er på 11,46 pct. Dette 

gennemsnit forventer jeg at B&O kan holde hvorfor jeg i min budgettering vælger at benytte denne 

sats.  

For at beregne de netto finansielle forpligtelser benytter jeg følgende formel
17

: 

          
 

        
       

Vi får derfor de netto finansielle forpligtelser til at være følgende: 

 

Tabel nr. 14 

Nettodriftsaktiver NDA 2011/2012 E 2012/2013 E 2013/2014 E 2014/2015 E 2015/2016 E(T) 

NDAt 1631,44 1649,23 1652,58 1651,61 1653,16 

(1-1/(1+FGEAR)) 0,10281715 0,10281715 0,10281715 0,10281715 0,10281715 

NFFt 167,74 169,57 169,91 169,81 169,97 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Fordi FGEAR er budgetteret til en fast sats i budgetperioden, ser vi at de netto finansielle 

forpligtelser følges med nettodriftsaktiverne i budgetperioden. 

 

r – Lånerenten efter skat 

lånerenten efter skat forventer jeg vil falde til et lidt højere niveau end i det sidste regnskabsår, 

derfor har jeg valgt at tage gennemsnittet for hele analyseperioden, hvorfor r = - 6,93× (1-0,25) pct. 

                                                 
17
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Tabel nr. 15 

Netto finansielle omkostninger 2011/2012 E 2012/2013 E 2013/2014 E 2014/2015 E 2015/2016 E(T) 

r -0,051975 -0,051975 -0,051975 -0,051975 -0,051975 

NFFt-1           113,17  176,13 178,05 176,71 176,61 

NFOt -5,88 -9,15 -9,25 -9,18 -9,18 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vi finder de netto finansielle omkostninger til at være forholdsvist stabile i budgetperioden. Udover 

det første budgetår finder vi, at gennemsnittet er på -9,19 for NFOt 

 

Dividende 

Ifølge B&O’s udbytte politik
18

, så ønsker B&O at udbetale 1/3 – 1/2 af årets resultat efter skat. 

Men på baggrund af hvordan omverdenen ser ud i dag, anser jeg ovenstående for at være urealistisk. 

Derfor budgetterer jeg udbytte procenten til at være på 10 pct. i budgetperioden. Det vil sige, at 

NOPAT efterfølgende vil være på 10 pct.  

Jeg vil anbefale B&O, at de tager deres vedtægter op til overvejelse og godkender dette niveau, eller 

et niveau i nærmeste omfang. 

Ellers skal B&O være bedre til at definere hvor stort resultatet skal være, for at B&O vil udbetale 

udbytte til deres ejere. Jeg antager, at det ikke er særlig velanset af ejerne hvis de igennem de 

kommende 5 år ikke får noget i udbytte. Men det er selvfølgelig også i ejernes interesse, at sikre at 

B&O har den nødvendige likvide beholdning, til at holde driften gående. 

  

                                                 
18
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Samlet budgettering 

Nedenstående er en tabel over det samlede budget for budgetperioden. Budgettet er dannet på 

baggrund af den strategiske og regnskabsmæssige analyse og har haft til formål, at inddrage de ikke 

finansielle og finansielle elementer til den efterfølgende værdiansættelse. 

 

Tabel nr. 16 

Budget. 2011/2012 E 2012/2013 E 2013/2014 E 2014/2015 E 2015/2016 E(T) 

Nettoomsætning        3,00% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 

core OG (før skat) 3,00% 4,75% 4,75% 3,75% 3,75% 

AOH 1,81 1,88 1,97 2,05 2,13 

ROIC 5,43% 8,93% 9,36% 7,69% 7,99% 

NDA 1631,44 1649,23 1652,58 1651,61 1653,16 

NFFt 167,74 169,57 169,91 169,81 169,97 

NFOt -5,88 -9,15 -9,25 -9,18 -9,18 

Selskabsskat 25% 25% 25% 25% 25% 

Rente r -5,20% -5,20% -5,20% -5,20% -5,20% 

Totalindkomst 34,43 30,09 32,18 34,22 36,19 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Værdiansættelse19 

Der findes 3 forskellige værdiansættelsesmodeller i forbindelse med værdiansættelse af 

egenkapitalværdien eller selskabet. Modellerne er reelt til brug for diskonteringen af egenkapitalen. 

De 3 modeller er, dividendemodellen, cash flow-modellen og residualindkomstmodellen. 

Under de 3 modeller er der yderligere mulighed for at benytte dem direkte eller indirekte. 

Dividendemodellen er dog kun en direkte model. 

Forskellen på de direkte og indirekte modeller, er et udtryk for om der værdiansættes mere specifikt 

på egenkapitalen eller selskabet. 

De værdiansættelsesmodeller jeg har valgt at fokusere på er, den direkte model for cash flow-

modellen og vil efterfølgende benytte den indirekte residualindkomstmodel. 

 

Cash flow-modellen FCFE. 

Cash flow-modellen, tilbagediskonterer det fire cash flow, som står aktionærerne til rådighed. Det 

tilbagediskonterede cash flow beregnes på baggrund af pengestrømme både fra driftsaktiviteten og 

investeringsaktiviteten, samt nettopengestrømmen til långiverne. 

Free cash flow to equity modellen skrives som følgende: 

           

C = pengestrømme fra driftsaktiviteten 

I = pengestrømme fra investeringsaktiviteten 

F = netto pengestrøm til långiverne 

Den frie pengestrøm til ejerne omfatter alle pengestrømme i selskabet før udbetaling af dividender. 

Den udgør det maksimale beløb selskabet kan udbetale ejerne efter der er foretaget fradrag til 

investeringer til brug for fortsat drift og dækning af långivernes fordringer. 

 

                                                 
19

 Alle modellerne og deres brug, i værdiansættelsen af B&O, er fra: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 2. udgave, 

Jens O. Elling & Ole Sørensen 
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FCFE-modellen kan skrives som  

 

  
  

               

       
 

               

       
     

 

NO er nettooverskud opgjort på totalindkomstbasis. For at kunne benytte denne formel til at 

værdiansætte egenkapitalværdien, er det nødvendigt at beregne ejernes afkastkrav =    

 

Capital Asset Pricing Model 

Det foreslås, at der til analyse brug for beregning af estimeringen af ejernes afkastkrav, at CAPM 

benyttes. 

CAP-modellen tager udgangspunkt i sammenhængen mellem afkastet på det enkelte selskabs aktier 

og aktie afkastet på hele aktiemarkedet. Der bliver også taget højde for, at investorerne kræver et 

merafkast som kompensation for risikoen. 

Ifølge modellen, kan ejernes afkastkrav skrives som følger: 
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Den risikofri rente er fundet ved, at anvende den effektive rente på 10-årige statsobligation, som et 

estimat for den risikofri rente
20

. Jf. børsen og deres artikel om salg af statsobligationer i november, 

der blev obligationens rente sat til 2,10 pct.
21

 

Beta værdien er fundet på proinvestor .com til en værdi på 0,980
22

 

Beta værdien, er et udtryk for risikovurderingen af en given aktie. Så alle aktier, kompenseres ved 

tilsvarende større risikopræmier målt ved beta. Tolkningen af betaværdier, kan fremstilles således. 

 

Tabel nr. 17 

    Risikofri investering 

      Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

    Risiko som markedsporteføljen 

    Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Kilde: egen tilvirkning, på baggrund af Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 2. udgave, Jens O. Elling & Ole 

Sørensen, side 53 

 

Ud fra proinvestor.com’s vurdering af B&O’s betaværdi, kan det konkluderes, at B&O’s aktier er 

en investering af mindre risiko end markedsporteføljen, men det er en betaværdi som trods alt er tæt 

på markedsporteføljen. 

 

Markedets risikopræmie 

Markedets risikopræmie er ifølge nationalbanken sat til 5,2 pct. Denne procentsats, har 

nationalbanken fundet på baggrund af de historiske risikopræmier for danske aktier i perioden 

1970-2002
23

.  

                                                 
20

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 2. udgave, Jens O. Elling & Ole Sørensen, side 51 
21

 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/220985/danmark_solgte_for_54_mia_kr_10-aarige_statsobligationer.html  
22

 http://www.proinvestor.com/aktier/Bang+og+Olufsen+B/BO.CO  
23

 http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Risikopraemien_paa_aktier/$file/2003_kvo1_ris73.pdf  

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/220985/danmark_solgte_for_54_mia_kr_10-aarige_statsobligationer.html
http://www.proinvestor.com/aktier/Bang+og+Olufsen+B/BO.CO
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Risikopraemien_paa_aktier/$file/2003_kvo1_ris73.pdf
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Så for at beregne ejernes afkastkrav, er det nu om at indsætte tallene i formelen, som endvidere 

medfører, at jeg kan beregne det diskonterede cash flow og dermed beregne værdien af B&O’s 

aktier. 

Formlen lyder,                  , og ved at udfylde den får vi følgende.          

                     

 

FCFE-modellen fortsat 

Vi havde, at modellen kunne skrive som følgende:  

  
  

               

       
 

               

       
     

Ved at udfylde den får vi derfor følgende. 

Tabel nr. 18 

  2011/2012 E 2012/2013 E 2013/2014 E 2014/2015 E 2015/2016 E(T) 

Totalindkomst              34,43                    30,09                32,18               34,22               36,19  

- NDA              20,03  17,79 3,35 0,97 1,55 

+ NFF              54,57  1,83 0,34 0,1 0,16 

FCFE              68,97                    14,13                29,17               33,35               34,80  

Kilde: egen tilvirkning 

 

Totalindkomsten i tabel nr. 18, er beregnet ved at tage det budgetterede driftsoverskud efter skat, for 

dernæst at fratrække de netto finansielle omkostninger. Jeg har ikke taget højde for 

minoritetsinteresser eller andre driftsindtægter 

For at beregne estimatet af egenkapitalværdien diskonterer vi de FCFE værdier vi har beregnet 

ovenfor i tabellen. 

For et beregne   
  stiller vi formlen op på følgende måde. 

FCFE antages at have en konstant vækstrate på 3,75 pct. efter regnskabsåret 2015/2016 
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Det giver os en samlet værdi for egenkapitalen på 1631,72  

På baggrund af, at B&O har et aktieantal på 36.201.365 eksklusiv egne aktier
24

, så kan den indre 

værdi findes ved at dividere antallet af aktier med egenkapitalværdien.  

Jeg får således, at den indre værdi for B&O er på 45,07 DKK pr. nominel 10 DKK aktie. Sammen 

med børskursen for aktien den 31-10-2011 som lå på 60 DKK finder vi så, at børskurs/ indre værdi 

pr. aktie er: 
  

     
      

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at det er forventet at B&O med sit nye produkt 

højtalerdocken vil skabe et salg, som for aktie kursen til at være større end den indre værdi. 

Jf. en artikel fra den 13-10-2011 bliver der netop stillet spørgsmål ved denne høje aktiekurs for 

B&O
25

. I artiklen bliver der spurgt ind til, at aktiekursen er sat for højt, på baggrund af B&O’s 

forventninger. Set ud fra beregningerne i opgaven, må jeg også sige, at det virker til en høj sats.  

B&O har i deres regnskabsmeddelelse for første kvartal 2011/2012 meldt ud, at det forventes at 

omsætningsniveauet kommer over 3.000 mio. DKK, men selvom min budgettering for samme 

regnskabsår kommer tæt på dette niveau, er det stadig en smule lavere. Dette bygger især på, at 

B&O ikke har fået lanceret deres nye produkt, som jeg anser for at skulle have udgjort en stor del af 

den ellers antagende omsætning. 

Det virker ikke umiddelbart til, at B&O kan nå de økonomiske mål de havde sat sig for, hvorfor min 

kommende anbefaling. 

Min anbefaling til investorer vil derfor være, at de sælger deres aktier da børskursen er større end 

den indre værdi med 14,93 DKK. Det vil sige, at investoren tjener 14,93 DKK pr. aktie de sælger i 

dette øjeblik. 

                                                 
24

 B&O’s kvartalsrapport 2011/2012 (meddelelse nr. 11.07) 
25

 http://www.proinvestor.com/boards/47227/BogO-med-for-hoeje-forventninger?-For-hoej-aktiepris?  

http://www.proinvestor.com/boards/47227/BogO-med-for-hoeje-forventninger?-For-hoej-aktiepris?
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Residualindkomstmodellen 

Jeg har i metoden nævnt, at jeg gerne ville undersøge og benytte både den diskonterede cash flow 

model, samt residualindkomstmodellen.  

Jeg skulle umiddelbart komme frem til det samme resultat for egenkapitalværdien, men det kan 

forekomme enten på grund af regnefejl eller mulig misforståelser i metoden til modelanvendelsen. 

Efter jeg har beregnet egenkapitalværdien efter residualindkomstmodellen, kan jeg derfor mere 

præcist sige hvorvidt at værdien for B&O er korrekt ud fra ovenstående model. 

Residualindkomstmodellen beskriver værdien, som en funktion mellem bogført værdi og 

residualindkomsten, derfor giver den ikke selskabets værdi som værende baseret på cash flow. 

Grunden til modellen gerne skulle give det samme resultat som, diskonterede cash flow modellen 

skyldes, at det er de samme beregnede indre værdier der ligger til grund for brugen af begge 

modeller. 

Residualindkomstmodellen benyttes i dette tilfælde, til at beregne selskabets værdi. Som i 

udgangspunkt er den tilbagediskonterede værdi af netodriftsaktiverne. 

Residualindkomstmodellen kan skrives som følger: 

  
         

     

         
 

     

         
     

 

Hvor RIDOt = DOt – wacct NDAt-1  

For at kunne benytte denne formel, er det derfor nødvendigt at definere wacc. 

Wacc = weighted average costs of capital = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger.  

Ligesom at ejernes afkastkrav estimeres til brug for beregningen af egenkapitalværdien, så er det 

nødvendigt at estimere de gennemsnitlige kapitalomkostninger, når det ønskes at beregne 

selskabsværdien ellers selskabets værdi af driften. Wacc tager højde for både ejernes og långivernes 

afkastkrav.  
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wacc kan skrives som følgende formel: 

      
  

 

  
        

  
   

  
       

hvor 

  
   = markedsværdi af egenkapitalen 

  
     = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

  
     = markedsværdi af virksomheden 

    = ejernes afkastkrav 

    = finansielle omkostninger efter skat 

I de tilfælde hvor selskabet har netto finansielle aktiver NFA, da erstattes kg med kfa, der er 

afkastkravet på finansielle aktiver (effektiv rente). Hvorfor formlen jeg benytter omskrives til 

følgende. 

      
  

 

  
        

  
   

  
        

 

Den effektive rente blev fastlagt i budgetteringen til at være på: 6,93 pct. fratrukket selskabsskatten, 

lander vi så på en effektiv rente på 5,2 pct.  

B&O havde i deres tidligere strategi Pole Position 2008 angivet, at selskabets selvfinansieringsgrad 

skulle ligge på ca. 50 pct. hvilket ligeledes har påvirket de netto finansielle forpligtelser til værende 

på 50 pct., da disse to sammen skal give 100 pct. 

B&O har dog i sin seneste årsrapport været nødsaget til at suspendere planen om en 

selvfinansieringsgrad på 50 pct. for selskabet. Det er jf. B&O’s ledelse nødvendigt, at fokusere 

mere på den korte bane, frem for at have længere udsigter for øje.  

Derfor vælger jeg at benytte B&O’s egen beregnede selvfinansieringsgrad, til brug for estimeringen 

af wacc. Jf. årsrapporten 2010/2012 er denne beregnet til at være 61,3 pct. i indeværende år, hvilket 

medfører at markedsværdien af netto finansielle forpligtelser ligger på 38,7 pct. Dog vil jeg i stedet 

benytte den gennemsnitlige selvfinansieringsgrad målt på de seneste 5 regnskabsår. 
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Tabel nr. 18 

  2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 

Selvfinansieringsgrad i pct. 61,3 58,3 57,9 52,2 56,5 

      Gennemsnit i pct. 57,24 

    Kilde: egen tilvirkning 

 

Samlet set, får vi så en wacc beregning der ser således ud. 

      
       

     
        

       

     
             

 

Beslutningen om at anvende den gennemsnitlige selvfinansieringsgrad er på baggrund af, at det for 

B&O virker mere sandsynligt, at selskabet vil blive på et lignende niveau også i fremtiden frem for 

pludselig at ændre deres kultur fuldstændigt. 

 

RIDO-modellen fortsat 

Ud fra ovenstående beregning af wacc og til beregning af selskabets værdi ved RIDO-modellen, 

benyttes følgende formel for at beregne residualindkomsten for selskabet. 

Hvor RIDOt = DOt – wacct NDAt-1  

Dette sættes op i en tabel på følgende måde. 

Tabel nr. 19 

  

2010/201

1 2011/2012 E 

2012/2013 

E 

2013/2014 

E 

2014/2015 

E 

2015/2016 

E(T) 

Driftsoverskud efter 

skat   46,19 48,39 50,68 52,58 54,55 

Nettodriftsaktiver 1651,469 

            

1.631,44  

        

1.649,23  

       

1.652,58  

       

1.651,61  

             

1.653,16  



Sebastian Schröder Strategiskanalyse og værdiansættelse af B&O  HD/R 

Side 57 af 80 

 

RIDO   

                  

14,81  

              

17,39  

             

19,34  

             

21,18  

                   

23,17  

Kilde: egen tilvirkning 

Det forventes, at RIDO efter regnskabsår 2015/2016 vil fortsætte med at vokse med en konstant 

vækstrate på 9 pct. da det er tendensen i tabel nr. 19 

Wacc er fra ovenstående blevet estimeret til at være på 1,9 pct.  

Den bogførte værdi af de netto finansielle forpligtelser (NFF0) er på 113,17 i det sidste afsluttede 

regnskabsår. 

Så beregningen af B&O’s selskabsværdi   
    er derfor følgende. 

  
             

     

          
 

     

          
 

     

          
 

     

          

 
     

          
 

          

                      
 

 

Det giver os en   
    = 1368,9  

For efterfølgende at finde egenkapitalværdien, skal selskabsværdien fratrækkes de netto finansielle 

forpligtelser hvilket giver os et resultat på 1255,73. 

Med dette resultat får vi derfor at den indre værdi pr. aktie er på 34,69 DKK. Ud fra en aktie 

mængde på 36.201.364 stk. Hvilket er væsentligt lavere end i den tidligere værdiansættelse. Faktisk 

er dette resultat 10,39 DKK lavere end ved forrige værdiansættelse. 

Man kunne tale for, at man skulle tage gennemsnittet for de 2 kurser, men bege gange er de sat 

meget lavere end den børsnoterede aktiekurs på 60 DKK pr. 31-10-2011. så konklusionen er i begge 

tilfælde at investorerne bør sælge deres aktier med det samme, fordi aktierne er så undervurderet. 

Børskurs indre værdi vil i dette tilfælde være 
  

     
     , hvilket forholdsvist uplausibelt.  
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Følsomhedsanalyse 

I dette afsnit vil jeg forsøge, at belyse hvordan ændringen af enkelte faktorer i 

værdiansættelsesmodellerne kunne have påvirket den fundne værdi, så de værdimæssigt ville 

stemme overens med den børsnoterede aktiekurs på DKK 60 pr. 31-10-2011 

Dog vil jeg kun foretage denne analyse på den diskonterede cash flow-model, som jeg mener giver 

et mere retvisende billede af B&O’s egentlige egenkapitalværdi.  

Det er forudtaget, at den fremtidige fortsatte vækst for FCFE konstant vil være på 3,75 % 

Antallet af aktier vil forblive 36.201.364 fratrukket selskabets egne aktier 

Fokuserer vi først på ændringen i markedets risikopræmie finder vi, at værdien 4,2 pct. vil medføre 

at B&O’s indre værdi vil stige til et tilsvarende niveau med den børsnoterede aktiekurs. 

Tabel nr. 20 

 Mio. DKK 2011/12 E 2012/13 E 2013/14 E 2014/15 E 2015/16 E(T)   

Totalindkomst 34,43 30,09 32,18 34,22 36,19   

- NDA 20,029 17,79 3,35 0,97 1,55   

+ NFF 54,571 1,83 0,34 0,1 0,16   

FCFE 68,972 14,13 29,17 33,35 34,8   

              

  64,94539 12,52833 24,35358 26,21789207 25,76064 1990,782657 

Egenkapitalværdien total       2144,59 

              

Indre værdi pr. aktie           59,24 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Den endnu lavere markedsrente kræves, fordi denne trækkes fra betaværdien når ejernes afkastkrav 

skal estimeres. Det er derfor interessant at spekulere i, om det er denne rente som er sat for højt, så 

B&O’s indre kurs efterfølgende er blevet det lavere. Der er sammenlignet med budgetteringen tale 

om et helt procentpoint i difference for at B&O’s indre aktie værdi er på niveau med den 

børsnoterede. 
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Det er derfor ikke mærkeligt, at betaværdien tilsvarende skal falde, før at denne er med til at påvirke 

B&O’s indre kursværdi, så den stemmer overens med den børsnoterede aktiekurs. 

 

Tabel nr. 21 

Mio. DKK 2011/12 E 2012/13 E 2013/14 E 2014/15 E 2015/16 E(T)   

Totalindkomst 34,43 30,09 32,18 34,22 36,19   

- NDA 20,029 17,79 3,35 0,97 1,55   

+ NFF 54,571 1,83 0,34 0,1 0,16   

FCFE 68,972 14,13 29,17 33,35 34,8   

              

  64,94539 12,52833 24,35358 26,21789207 25,76064 1990,782657 

Egenkapitalværdien total       2144,59 

              

Indre værdi pr. aktie           59,24 

Kilde: egen tilvirkning 

 

I ovenstående tabel er den benyttede betaværdi sat til 0,78, hvilket er en væsentlig større forskel end 

ændringen i af markedsrisikopræmien den er oprindeligt estimeret til at være på 0,98 (se afsnit for 

CAPM) 

Da betaværdien er et udtryk for risikoen ved investeringen på markedet, samt at det først er ved en 

betaværdi = 1, at risikoen er so på markedsporteføljen. Så kan det konkluderes, at B&O er blevet 

risikoanført enten for højt, ellers er det rente satserne der bruges til estimeringen af ejernes 

afkastkrav, som er blevet fejlbedømt. 

Den risiko fri rente læner sig meget op af markedsrenten, når vi ser på følsomhedsanalysen for 

denne. I afsnittet om CAPM, er den blevet estimeret til at være på 2,1 pct. hvor den i 

følsomhedsanalysen, ligesom markedsrenten, bør være på 1,1 pct. for at B&O’s indre kursværdi er 

på niveau med den børsnoterede aktiekurs. 
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Tabel nr. 22 

Mio. DKK 2011/12 E 2012/13 E 2013/14 E 2014/15 E 2015/16 E(T)   

Totalindkomst 34,43 30,09 32,18 34,22 36,19   

- NDA 20,029 17,79 3,35 0,97 1,55   

+ NFF 54,571 1,83 0,34 0,1 0,16   

FCFE 68,972 14,13 29,17 33,35 34,8   

              

  64,94539 12,52833 24,35358 26,21789207 25,76064 1990,782657 

Egenkapitalværdien total       2144,59 

              

Indre værdi pr. aktie           59,24 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Ses der samlet på de 3 muligheder, må det antageligvis være markedsrenten, som er den mest 

kritiske faktor, der spiller ind i differencen mellem den beregnede værdi af B&O’s aktiekurs 

sammenholdt med den børsnoterede aktiekurs. 

Grunden til denne antagelse, skyldes at den valgte markedsrisikopræmie, er valgt på baggrund af en 

analyse foretaget af nationalbanken, som har benyttet data der ligger i perioden 1970-2002.  

Det er meget muligt, at netop denne værdi ser anderledes ud i dag ikke mindst fordi finanskrisen har 

raseret verdenen over. Yderligere kunne man undersøge om, at havde en anden periode været valgt, 

kunne dette have givet os en anden markedsrisikopræmie og til sidst derfor også en anden værdi ved 

brug af den diskonterede cash flow model. 
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Multipel analyse 

Multipel analyse består af flere forskellige prismultiple nøgletal, hvilke er forholdsvis nemme at 

beregne samt forholdsvis nemme at kommunikere til andre. 

De 3 multiple nøgle tal jeg vil kigge på er P/E, P/B og P/S, hvor P er markedsprisen på en aktie, og 

dette ses så i forhold til E = overskud, B = egenkapital og S salgsindtægter opgjort pr. aktie. 

P/E værdien er et udtryk for hvor meget en investor skal give til dagens kurs for en krones overskud 

pr. aktie. Det er derfor især interessant for investorer at P/E nøgletallet er så lavt som muligt, da 

beregningen er på den ene krone i overskud. 

Ligeledes for P/E er det også interessant for investor, hvis P/S er lav. Fordi P/S er et udtryk for hvor 

meget han eller hende skal betale for en krones indtægt pr. aktie. Altså en P/S værdi på 5 medfører, 

at investor betaler 5 kroner for 1 krones indtægt pr. aktie. 

Såfremt de aktuelle prismultiple nøgletal er lavere end normtallet for det valgte prismultiple, taler 

det for at aktien er undervurderet og at man derfor bør betragte den givne aktie som et potentielt 

købsemne. 

Prismultipler anvendes typisk i forbindelse med sammenligning af normtal med sammenlignelige 

selskaber, eller de benyttes til sammenligning med samme selskabs tidligere år. 

I denne del af opgaven, har jeg valgt at benytte disse, til sammenligning af normtal med 

sammenlignelige selskaber.  

 

Selskaber til sammenligning af prismultipler med B&O 

Ser vi udelukkende på den strategiske analyse i starten af opgaven, er det dog hurtigt konkluderet, at 

der ikke er mange direkte sammenlignelige selskaber med B&O, fordi B&O leverer elektroniske 

produkter af high end markedet. 

Dog har jeg nævnt Loewe, som værende den mest direkte konkurrent til B&O, hvorfor Loewe også 

er et oplagt eksempel at benytte til denne multiple analyse. 

Jeg ville gerne have været i stand til, at inddrage selskabet Bose i denne analyse, fordi dette selskab 

også leverer højtalere og andet elektronik i high-end kvalitet. Det vil sige Bose fokuserer meget på 
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kvalitet af lyden, samt designet af sine produkter hvilket ville have været næsten lige så godt et 

sammenligningsselskab som Loewe. Men desværre er Bose ikke et børsnoteret selskab, hvorfor det 

ikke umiddelbart har været muligt at indsamle de nødvendige oplysninger. 

Jeg har derfor også valgt at benytte Hugo Boss, fordi de også har et stærkt brand og lægger navn til 

an masse forskellige produkter. Ydermere betragter jeg også Hugo Boss produkter for, at være high-

end produkter, hvorfor det kan være interessant at benytte dette selskab, som 

sammenligningsselskab. 

Fordi det ikke har været muligt, at finde korrekte oplysninger for Hugo Boss og Loewe vedrørende 

deres aktiekurs, har jeg valgt at benytte deres nuværende nøgletal fundet på nettet. 

For B&O har jeg dog beregnet de enkelte værdier 

EPS = earning per share er beregnet ved netto omsætning divideret med antallet af aktier eksklusive 

selskabets egne aktier. 

P/E er fundet ved at tage den børsnoterede aktiekurs på tidspunktet for den ellers før beskrevet dato 

for informationsstop 31-10-2011 og divideret dette med totalindkomsten for året 

P/S er fundet ved at overskudsgraden OGsalg ganget med (1-b), som er B&O’s udbytte politik der på 

nuværende tidspunkt er sat til 50 pct. Denne udbytte politik ganges endvidere med (1+g), hvor g er 

den forventede stabile dividende vækstrate. Denne har jeg tidligere i min budgettering angivet til at 

være 10 pct. Denne samlede formel divideres efterfølgende med ejernes afkastkrav minus g. 

Formlen er udkommet af Gordons vækstmodel 

Formlen er således. 
  

  
 

                

      
 

For beregningen af P/B er der ligesom for P/S taget udgangspunkt i Gordons vækstmodel. Formlen 

for P/B kan skrives som følger: 
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Samlet set giver dette os følgende oversigt over multiple nøgletallene for 

sammenligningsselskaberne. 

Tabel nr. 19 

Regnskabsår 2011 EPS P/E P/S 

B&O                   0,08            2,10  0,94 

Loewe26 -0,82 18,28 0,1178 

Hugo Boss27 3,8 14,8053 1,959 

Gennemsnit                   1,02          11,73                1,01  

Kilde: egen tilvirkning 

 

Ser vi på ovenstående tabel finder vi, at B&O er stærkt undervurderet til resten af 

sammenligningsselskaberne.  

Det store spænd imellem selskaberne, kan skyldes at der er benyttet forskellige fremgangsmåder for 

at finde frem til prismultiplerne, men det er også en mulighed, at undertegnede har lavet fejl i 

forbindelse med beregningerne. 

Dette betyder reelt set, at det vil være et godt tidspunkt at købe B&O’s aktier, fordi de netop er 

undervurderet i forhold til sammenligningsselskaberne. Men ser vi mere specifikt på 

værdiansættelsesmodellerne føler jeg at disse giver et bedre og mere korrekt billede af hvordan 

B&O tager sig ud i øjeblikket. Derfor vil mine anbefalinger være på baggrund af 

værdiansættelsesmodellerne. 

 

  

                                                 
26

 http://www.bloomberg.com/quote/LOE:GR/key-statistics  
27

 http://www.bloomberg.com/quote/BOS:GR/key-statistics  

http://www.bloomberg.com/quote/LOE:GR/key-statistics
http://www.bloomberg.com/quote/BOS:GR/key-statistics
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Konklusion 
Ved denne opgave mener jeg delvist, at være i stand til at svare på problemformuleringen: 

Hvad er Bang & Olufsen aktien værd, ved hjælp af den diskonterede cash flow-model, og er det 

fordelagtigt at investere i selskabet? 

Ved brugen af den direkte metode for den diskonterede cash flow model, fandt jeg, at selskabets 

børsnoterede aktie pris var overvurderet med en faktor på 1,33 sammenlignet med børsaktiekursen 

den 31-10-2011 hvilket henviser til den anbefaling, at eventuelle investorer/ ejere bør sælge deres 

aktier i selskabet, da værdien for en B&O aktie er på kr. 45,07  

Set i lyset af følsomhedsanalysen, så tyder det på, at det er markedsrisikopræmien, der er den 

hovedsagelige årsag til, hvorfor værdien af B&O på baggrund af den diskonterede cash flow-model, 

ikke stemmer overens med den børsnoterede aktiekurs. Markedsrisikopræmien er nemlig valgt på 

baggrund af den gennemsnitlige risikopræmie i perioden 1970-2002, hvorfor denne kan være 

mindre valid at benytte. 

Den helt korrekte pris for B&O’s aktie har været svær at definere.  

Jeg har i opgaven foretaget en værdiansættelse yderligere, for at forsøge at kontrollere validiteten af 

min beregning af egenkapitalværdien og derved B&O’s værdi. Jeg valgte at benytte den indirekte 

metode for residualindkomstmodellen, her fandt jeg, at selskabets børsnoterede aktie var 

overvurderet med en faktor på 1,73. Dette medfører især ligesom den tidligere anbefaling, at 

investorer/ ejere bør sælge deres aktier, da de er kraftigt overvurderet på aktiemarkedet.  

Desværre er der stor uoverensstemmelse mellem resultatet fra de 2 modeller, som kan skyldes flere 

ting. Heriblandt er beregningen af wacc, som må nævnes er den væsentlige forskel til beregningen 

af værdiansættelsen af B&O.  

Jeg mener, at den diskonterede cash flow model viser et mere korrekt billede af hvad B&O som 

selskab er værd. Det er på baggrund af, at der ikke er så mange estimerede faktorer der spiller ind i 

værdiansættelsesmodellen. Der er en større sikkerhed for, at den reelle fejl der kan opstå ved brugen 

af denne model ligger i beregningen af ejernes afkastkrav. Hvor de fleste af værdierne til 

beregningen af denne er foretaget af mere professionelle analytikere. 
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Jeg mener at B&O, har foretaget nogle gode valg i forbindelse med implementeringen af deres nye 

strategi ”Leaner, Faster, Stronger” ved hjælp af dennes indførelse skaber B&O muligheden for at 

blive endnu mere konkurrencedygtige på de forskellige markeder.  

Nogle af B&O’s største svagheder ligger i, at selskabet ikke har været hurtig nok til at følge med 

den teknologiske udvikling, samt at de ikke har formået at lytte mere til deres kunder, for at 

identificere kundernes ønsker og behov. 

Min yderligere anbefaling til B&O går på, at jeg synes de skal revurdere deres produktsortiment. De 

har på nuværende tidspunkt, et forholdsvist bredt og dybt sortiment, hvor jeg mener at visse af deres 

produkter, eksempelvis fastnet telefonen, bør skæres fra. 

Til sidst mener jeg at B&O bør fokusere en smule mere på deres produktion, fordi selskabet har haft 

en stor del af deres produkter på lager og med den udvikling der er, kan det resultere i at selskabet 

skal foretage større nedskrivninger på disse. Ved næsten at overgå til ordreproduktion, vil det være 

muligt for selskabet at nedsætte denne risiko, dog skal selskabet foretage en analyse på hvorvidt det 

kommer til at påvirke deres ellers vunde stordriftsfordele. 
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Kritik af værdiansættelsesmodeller 
Selvom jeg i min problemformulering har angivet, at jeg vil fokusere på den diskonterede cash 

flow-model, har jeg alligevel benyttet endnu en værdiansættelsesmodel, for blandt andet at 

kontrollere om den rigtige værdi er fundet. 

Desværre er udsvinget så stort fra svaret af den ene model frem for den anden, at jeg bliver nød til 

at antage, at der foreligger en fejl i en af modellerne.  

Hvad der er ens for de 2 modeller er, at begge modeller gør brug af informationer fra 

budgetteringen. Så for at det skal være dette element, som skaber splid i denne difference i 

resultaterne, kræver det at jeg i min budgettering har foretaget væsentlige fejl. Da begge modeller i 

stor grad benytter nettodriftsaktiverne, anser jeg ikke denne post for at være synderen i differencen. 

Derfor anser jeg det for, at være enten totalindkomsten eller driftsoverskuddet efter skat, som derfor 

kan være skyld i differencen. Men af disse poster, mener jeg mere, at det er driftsoverskuddet, som 

kan være på tale. Det kan nemlig skyldes, at jeg har foretaget en fejl i beregningen af den skat, som 

tilhører driftsoverskuddet.  

Ellers anser jeg det som en stor mulighed, at differencen ved de 2 metoder ligger i beregningen af 

wacc. For i estimatet af wacc indgår ejernes afkastkrav, ligesom for den diskonterede cash flow-

model, men den er yderligere påvirket selskabets selvfinansieringsgrad, hvor det før har været 

muligt at tage udgangspunkt i B&O’s strategi, hej jeg i denne opgave beregnet et historisk 

gennemsnit, som jeg har brugt til beregningen af wacc.  

Så samlet set, anser jeg det for, at være estimatet af wacc, som giver den store difference mellem de 

2 anvendte værdiansættelsesmodeller.  

Det er selvfølgelig, også en mulighed, at undertegnede har foretaget fejl i forbindelse med 

indtastningen af formlerne eller forseelse af regneregler. 

Multipel analyse 

Til den multiple analyse er der også risiko for fejl, enten er sammenligningsselskaberne ikke gode 

nok, da resultatet varierer som det gør. Desværre på grund af manglende tid har jeg ikke været i 

stand til at benytte samme fremgangsmåde til at beregne prismultiplerne for 

sammenligningsselskaberne, som for B&O, hvilket også kan være skyld i de pågældende udsving af 

resultater.   
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Bilag 1. Officielle resultatopgørelser 
 

  

Dog er der blevet fjernet de poster, som vedr. moderselskabet, men 
ikke figurerer i resultatopgørelsen for koncernen 

Bang & Olufsen a/s 
Koncern 

                
          

(mio. DKK)       
   

hele 2011/12 
E 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Nettoomsætning        
  

           
2.394,40  

   
2.866,90  

   
2.761,50  

   
2.789,50  

   
4.092,00  

   
4.375,70  

Produktionsomkostninge
r        

  

          -
1.470,40  

 -
1.711,40  

 -
1.672,00  

 -
1.683,80  

 -
2.199,60  

 -
2.338,00  

Bruttoresultat        
   

               
924,00  

   
1.155,50  

   
1.089,50  

   
1.105,70  

   
1.892,40  

   
2.037,70  

Udviklingsomkostninger        
  

             -
364,00  

     -
311,40  

     -
342,80  

     -
462,70  

     -
545,50  

     -
458,80  

Distributions- og 
marketingomkostninger      

             -
591,20  

     -
660,80  

     -
708,50  

     -
928,50  

 -
1.003,50  

     -
910,20  

Administrationsomkostninger mv.       
 

                -
82,80  

     -
123,50  

       -
85,30  

     -
104,50  

     -
148,70  

     -
138,70  

Omstruktureringsomkostninger        
  

 -   -  
     -
105,50   -   -  

Andre driftsindtægter       
   

 -  
         
13,30   -   -   -  

Resultat af primær drift (EBIT)    
 

             -
114,00  

         
59,80  

       -
33,80  

     -
495,50  

      
194,70  

      
530,00  

Resultat af kapitalandele i 
associerede selskaber efter skat 

                  -
3,60  

           
0,20  

         -
6,70  

           
2,30  

       -
11,20  

         -
1,10  

Gevinst ved salg af kapitalandele    
  

 -   -   -   -  
         
11,50  

Finansielle indtægter       
  

                    
6,40  

           
7,50  

         
15,40  

         
11,40  

         
20,00  

         
15,70  

Finansielle omkostninger       
  

                -
19,20  

       -
27,40  

       -
24,50  

       -
41,20  

       -
49,80  

       -
31,70  

Finansielle poster, netto      
  

                -
12,80  

       -
19,90  

         -
9,10  

       -
29,80  

       -
29,80  

         -
4,50  

Resultat før skat (EBT)     
  

             -
130,40  

         
40,10  

       -
49,60  

     -
523,00  

      
153,70  

      
524,40  

Skat af årets resultat     
  

                 
22,40  

       -
12,10  

         
16,70  

      
140,20  

       -
41,40  

     -
151,90  

Årets resultat       
   

             -
108,00  

         
28,00  

       -
32,90  

     -
382,80  

      
112,30  

      
372,50  

 

  



Sebastian Schröder Strategiskanalyse og værdiansættelse af B&O  HD/R 

Side 68 af 80 

 

Bilag 2. Officielle balancer - aktiver 

Bang & Olufsen a/s Koncern 
       

(mio. DKK)       
  

2011/2012 (1. 
kvt.) 

2010/20
11 

2009/20
10 

2008/20
09 

2007/20
08 

2006/20
07 

Immaterielle aktiver       
       Goodwill        

  
44,8 44,8 44,7 44,8 44,8 44,8 

Erhvervede rettigheder       
 

34,3 37,7 46 50,8 41,1 44,4 

Færdiggjorte udviklingsprojekter       315,8 191,7 249,1 200,6 218,8 244,6 

Udviklingsprojekter under udførelse      221,4 322 154,5 145,4 112,5 116,2 

Immaterielle aktiver i alt     
 

616,3 596,2 494,3 441,6 417,2 450 

          Materielle aktiver       
       Grunde og bygninger      
 

222,9 227,8 240,9 269,9 274,4 252,1 

Produktionsanlæg og maskiner      165,1 164 209,4 229,5 221,8 203,8 
Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar    32,8 31,3 34,9 48,4 50 70,7 

Indretning af lejede lokaler     
 

15,4 15,6 23,2 32,2 28,7 29,1 
Materielle aktiver under udførelse 
og    

      forudbetalinger for materielle 
aktiver     76,2 69,1 18,7 25,5 80,8 62,2 

Materielle aktiver i alt     
 

512,4 507,8 527,1 605,5 655,7 617,9 

          Investeringsejendomme        
 

42,3 42,7 45,4 49,1 52,8 56,4 

          Finansielle aktiver       
       Kapitalandele i datterselskaber      

 
- - - 

 
- 

Kapitalandele i associerede 
selskaber     5,7 5,7 5,3 9,5 6,3 15,8 

Andre finansielle tilgodehavender      40,4 40,1 41,4 60,4 52 88,2 

Finansielle aktiver i alt     
 

46,1 45,8 46,7 69,9 58,3 104 

          Udskudte skatteaktiver       
 

146,1 144,1 140,4 104,9 22,7 21,2 

          Langfristede aktiver i alt     
 

1363,2 1336,6 1253,9 1271 1206,7 1249,5 

          Varebeholdninger        
 

597,1 563 563,6 593,3 801,4 694,3 

          Tilgodehavender        
       Tilgodehavender fra salg      
 

370,9 365,2 417,9 407,9 593 733,8 
Tilgodehavender hos 
datterselskaber      0 - - - 

 
- 

Tilgodehavender hos associerede 
selskaber     6 1,7 1,5 1,4 - 8,5 

Tilgodehavende selskabsskat       16,3 13,3 21,2 21,7 39,7 27 

Andre tilgodehavender       
 

36 24,3 27,6 31,6 38,9 30 
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Periodeafgrænsningsposter        21,2 15 22,4 28,4 30,5 22,8 

Tilgodehavender i alt      
 

450,4 419,5 490,6 491 702,1 822,1 

          Likvide beholdninger       
 

102,7 189,1 253,6 258,1 107,1 196,4 

          Langfristede aktiver bestemt for salg    
     

1,1 

Kortfristede aktiver i alt     
 

1150,2 1171,6 1307,8 1342,4 1610,6 1712,8 

          Aktiver i alt      
  

2513,4 2508,2 2561,7 2613,4 2817,3 2962,3 
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Bilag 3. Officielle balancer – passiver 

Bang & Olufsen a/s Koncern    
       

(mio. DKK)       
  

2011/2012 (1. 
kvt.) 

2010/20
11 

2009/20
10 

2008/20
09 

2007/20
08 

2006/20
07 

Egenkapital        
        Aktiekapital        
  

362,4 362,4 362,4 362,4 120,8 120,8 

Indbetalt overkurs       
  

- 232,1 232,1 14,6 14,6 

Reserve for valutakursregulering      28,6 25,1 13,1 -39,6 -42,9 -17,3 

Reserve vedr. regnskabsmæssig      
      sikring af fremtidige 

pengestrømme     -12,1 -10,9 -5 -1 0 0,1 

Overført resultat       
  

1135,8 1161,1 892,1 960,5 1379,2 1557,7 
Egenkapital, moderselskabets 
aktionærer      1514,7 1537,7 1494,7 1514,4 1471,7 1675,9 

Minoritetsinteresser        
  

0,6 1,5 2,3 12,1 6 

          Egenkapital i alt      
  

1514,7 1538,3 1496,2 1516,7 1483,8 1681,9 

          Langfristede forpligtelser       
       Pensioner        

  
9 9 7,8 7 9,5 9,7 

Udskudt skat       
  

4,2 8,1 6,2 4,8 64,2 67,8 

hensatte forpligtelser       
 

82,5 81,5 78,2 78,1 77,3 97 

Realkreditinstitutter        
 

217,9 219,5 225,8 230,3 235,7 93,4 

Kreditinstitutter        
   

- 52,8 95,7 101,1 97,1 

Øvrige langfristede forpligtelser      0,9 0,9 6,9 6,7 6,6 6,1 

Langfristede forpligtelser i alt     314,5 319 377,7 422,6 494,4 371,1 

          Kortfristede forpligtelser       
       Realkreditinstitutter       * 
 

6,4 6,4 4,6 6,5 8,5 14 

Kreditinstitutter       * 
 

50 - 42,8 32,6 42,9 32,4 

Kassekreditter        
  

52,8 47,7 11,9 13 53,7 39,5 

hensatte forpligtelser      * 
 

55,2 56,4 52,7 65,7 46 33,3 
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser    202,4 199,8 259,4 188,3 216 213,7 

Gæld til associerede selskaber     
 

- - - 1,8 0 

Selskabsskat        
  

22,7 21,7 20 21,2 66,3 122,3 

Anden gæld       
  

261,7 303,9 289,9 324,6 320 356,2 

Periodeafgrænsningsposter        33 15 6,5 22,2 83,9 97,9 

Kortfristede forpligtelser i alt     684,2 650,9 687,8 674,1 839,1 909,3 

        
         Forpligtelser i alt      

  
998,7 969,9 1065,5 1096,7 1333,5 1280,4 

        
         Passiver i alt      

  
2513,4 2508,2 2561,7 2613,4 2817,3 2962,3 
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Bilag 4. Reformulerede resultatopgørelser 

Bang & Olufsen a/s Koncern 
 

Dog er der blevet fjernet de poster, som vedr. moderselskabet, men ikke 
figurerer i resultatopgørelsen for koncernen 

        
          

(mio. DKK)       
   

hele 2011/12 
E 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Nettoomsætning            
           

2.394,40  
   

2.866,90  
   

2.761,50  
   

2.789,50  
   

4.092,00  
   

4.375,70  

Produktionsomkostninger        
  

          -
1.470,40  

 -
1.711,40  

 -
1.672,00  

 -
1.683,80  

 -
2.199,60  

 -
2.338,00  

Bruttofortjeneste       
               

924,00  
   

1.155,50  
   

1.089,50  
   

1.105,70  
   

1.892,40  
   

2.037,70  

Udviklingsomkostninger        
  

             -
364,00  

     -
311,40  

     -
342,80  

     -
462,70  

     -
545,50  

     -
458,80  

Distributions- og 
marketingomkostninger      

             -
591,20  

     -
660,80  

     -
708,50  

     -
928,50  

 -
1.003,50  

     -
910,20  

Administrationsomkostninger 
mv.       

 

                -
82,80  

     -
123,50  

       -
85,30  

     -
104,50  

     -
148,70  

     -
138,70  

Omstruktureringsomkostninger        
 

                        
-     -   -  

     -
105,50   -   -  

Driftsoverskud fra salg (før 
skat)    

             -
114,00  

         
59,80  

       -
47,10  

     -
495,50  

      
194,70  

      
530,00  

Skat herpå 
   

                 
16,70  

       -
18,90  

         
12,23  

      
130,48  

       -
56,65  

     -
157,86  

Driftsoverskud fra salg (efter 
skat)   

                -
97,30  

         
40,90  

       -
34,88  

     -
365,03  

      
138,05  

      
372,14  

Andre driftsindtægter       
  

                        
-     -  

         
13,30   -   -   -  

Resultat af kapitalandele i 
associerede selskaber efter skat 

                  -
3,60  

           
0,20  

         -
6,70  

           
2,30  

       -
11,20  

         -
1,10  

Gevinst ved salg af kapitalandele    
 

                        
-     -   -   -   -  

         
11,50  

Skat på andet driftsoverskud 
  

                    
0,90  

         -
0,05  

         -
1,65  

         -
0,58  

           
2,80  

         -
2,91  

Totalindkomst fra driften     
             -
100,00  

         
41,05  

       -
29,93  

     -
363,30  

      
129,65  

      
379,62  

Finansielle indtægter       
  

                    
6,40  

           
7,50  

         
15,40  

         
11,40  

         
20,00  

         
15,70  

Finansielle omkostninger       
  

                -
19,20  

       -
27,40  

       -
24,50  

       -
41,20  

       -
49,80  

       -
31,70  

Skatteeffekt 
   

                    
4,80  

           
6,85  

           
6,13  

         
10,30  

         
12,45  

           
8,88  

Netto finansielle omkostninger   
                  -

8,00  
       -

13,05  
         -

2,98  
       -

19,50  
       -

17,35  
         -

7,12  

Minotitetsinteresser 
  

0 0,6 1,5 2,3 7,6 5,1 

Totalindkomst         
             -
108,00  

         
28,60  

       -
31,40  

     -
380,50  

      
119,90  

      
377,60  
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Bilag 5. Reformulerede balancer 

Driftsaktiver 
  

2011/2012 (1. 
kvt.) 

2010/20
11 

2009/20
10 

2008/20
09 

2007/20
08 

2006/20
07 

Immaterielle aktiver i alt 
 

                      
616,30  

       
596,20  

       
494,30  

       
441,60  

       
417,20  

       
450,00  

Materielle aktiver i alt 
 

                      
512,40  

       
507,80  

       
527,10  

       
605,50  

       
655,70  

       
617,90  

Investeringsejendomme        
 

                         
42,30  

         
42,70  

         
45,40  

         
49,10  

         
52,80  

         
56,40  

Kapitalandele i associerede selskaber     
                           

5,70  
           

5,70  
           

5,30  
           

9,50  
           

6,30  
         

15,80  

Kapitalandele i datterselskaber      
                                

-    
                

-    
                

-    
                

-    
                

-    
                

-    

Andre finansielle tilgodehavender      
                         

40,40  
         

40,10  
         

41,40  
         

60,40  
         

52,00  
         

88,20  

Varebeholdninger        
 

                      
597,10  

       
563,00  

       
563,60  

       
593,30  

       
801,40  

       
694,30  

Langfristede aktiver bestemt for salg    
                                

-    
                

-    
                

-    
                

-    
                

-    
           

1,10  

Tilgodehavender fra salg      
 

                      
370,90  

       
365,20  

       
417,90  

       
407,90  

       
593,00  

       
733,80  

Tilgodehavender hos associerede 
selskaber     

                           
6,00  

           
1,70  

           
1,50  

           
1,40  

                
-    

           
8,50  

Andre tilgodehavender       
 

                         
36,00  

         
24,30  

         
27,60  

         
31,60  

         
38,90  

         
30,00  

Periodeafgrænsningsposter        
                         

21,20  
         

15,00  
         

22,40  
         

28,40  
         

30,50  
         

22,80  

Udskudte skatteaktiver       
 

                      
146,10  

       
144,10  

       
140,40  

       
104,90  

         
22,70  

         
21,20  

Tilgodehavende selskabsskat       
                         

16,30  
         

13,30  
         

21,20  
         

21,70  
         

39,70  
         

27,00  

Driftslikviditet 
  

                         
23,94  

         
28,67  

         
27,62  

         
27,90  

         
40,92  

         
43,76  

Driftsaktiver i alt     
                  

2.434,64  
  

2.347,77  
  

2.335,72  
  

2.383,20  
  

2.751,12  
  

2.810,76  

          Driftsforpligtelser 
        

Pensioner        
  

                           
9,00  

           
9,00  

           
7,80  

           
7,00  

           
9,50  

           
9,70  

Udskudt skat       
  

                           
4,20  

           
8,10  

           
6,20  

           
4,80  

         
64,20  

         
67,80  

hensatte forpligtelser       
 

                      
137,70  

       
137,90  

       
130,90  

       
143,80  

       
123,30  

       
130,30  

Anden gæld       
  

                      
261,70  

       
303,90  

       
289,90  

       
324,60  

       
320,00  

       
356,20  

Leverandører af varer og 
tjenesteydelser    

                      
202,40  

       
199,80  

       
259,40  

       
188,30  

       
216,00  

       
213,70  

Selskabsskat        
  

                         
22,70  

         
21,70  

         
20,00  

         
21,20  

         
66,30  

       
122,30  
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Periodeafgrænsningsposter        
                         

33,00  
         

15,00  
           

6,50  
         

22,20  
         

83,90  
         

97,90  

Øvrige langfristede forpligtelser      
                           

0,90  
           

0,90  
           

6,90  
           

6,70  
           

6,60  
           

6,10  

Driftsforpligtelser i alt   
                      

671,60  
      

696,30  
      

727,60  
      

718,60  
      

889,80  
  

1.004,00  

Netto Driftsaktiver 
  

                   
1.763,04  

   
1.651,47  

   
1.608,12  

   
1.664,60  

   
1.861,32  

   
1.806,76  

          Netto finansielle forpligtelser 
       

Realkreditinstitutter        
 

                      
224,30  

       
225,90  

       
230,40  

       
236,80  

       
244,20  

       
107,40  

Kreditinstitutter        
  

                         
50,00  

                
-    

         
95,60  

       
128,30  

       
144,00  

       
129,50  

Kassekreditter        
  

                         
52,80  

         
47,70  

         
11,90  

         
13,00  

         
53,70  

         
39,50  

Gæld til associerede selskaber     
                                

-    
                

-    
                

-    
                

-    
           

1,80  
                

-    

          
Likvide beholdninger fratrukket 
driftslikviditet 

 

                       -
78,76  

     -
160,43  

     -
225,99  

     -
230,21  

       -
66,18  

     -
152,64  

Netto financielle forpligtelser i alt 
                      

248,34  
      

113,17  
      

111,92  
      

147,90  
      

377,52  
      

123,76  

          
Minoritetsinteresser 

 

                                
-    

           
0,60  

           
1,50  

           
2,30  

         
12,10  

           
6,00  

Egenkapital(NDA-NFF-
minoritetsinteresser) 

                   
1.514,70  

   
1.537,70  

   
1.494,70  

   
1.514,40  

   
1.471,70  

   
1.677,00  
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Bilag 6. Nøgletalsanalyse 

Overskudsgraden OG 
2011/12 (31-10-

11)E 
2010/1

1 
2009/1

0 
2008/0

9 
2007/0

8 
2006/0

7 

Resultat af primær drift 
                           -

47,50  
       

59,80  
     -

47,10  
   -

495,50  
     

194,70  
     

530,00  

Nettoomsætning 
                           

997,67  

 
2.866,9

0  

 
2.761,5

0  

 
2.789,5

0  

 
4.092,0

0  

 
4.375,7

0  

OG -4,76% 2,09% -1,71% -17,76% 4,76% 12,11% 

Elementer der påvirker OG 
     

  

Produktionsomk. /netto oms. 
                             

61,41  
       

59,70  
       

60,55  
       

60,36  
       

53,75  
       

53,43  

Udviklingsomk. /netto oms. 
                             

15,20  
       

10,86  
       

12,41  
       

16,59  
       

13,33  
       

10,49  

Dist.- og marketingomk./ nettooms. 
                             

24,69  
       

23,05  
       

25,66  
       

33,29  
       

24,52  
       

20,80  

Adm.omk. /netto oms. 
                               

3,46  
         

4,31  
         

3,09  
         

3,75  
         

3,63  
         

3,17  

       

       Nettoaktivernes 
omsætningshastighed AOH 

2011/12 (31-10-
11)E 

2010/1
1 

2009/1
0 

2008/0
9 

2007/0
8 

2006/0
7 

Gennemsnitlige nettodriftsaktiver 1707,26 1629,79 1636,36 1762,96 1834,04 

 
1.806,7

6  

Nettoomsætning 
                           

997,67  

 
2.866,9

0  

 
2.761,5

0  

 
2.789,5

0  

 
4.092,0

0  

 
4.375,7

0  

AOH 
                               

0,58  
         

1,76  
         

1,69  
         

1,58  
         

2,23  
         

2,42  

Elementer der påvirker AOH 
     

  

Oms. /Varebeholdninger 
                               

1,67  
         

5,09  
         

4,90  
         

4,70  
         

5,11  
         

6,30  

Oms. /Tilgodehavnder fra salg 
                               

2,69  
         

7,85  
         

6,61  
         

6,84  
         

6,90  
         

5,96  

Oms. /Immaterialle aktiver 
                               

1,62  
         

4,81  
         

5,59  
         

6,32  
         

9,81  
         

9,72  

Oms. /Materielle aktiver 
                               

1,95  
         

5,65  
         

5,24  
         

4,61  
         

6,24  
         

7,08  
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Return on invested capital ROIC 
2011/12 (31-10-

11)E 
2010/1

1 
2009/1

0 
2008/0

9 
2007/0

8 
2006/0

7 

Gennemsnitlige nettodriftsaktiver 
1707,26 1629,79 1636,36 1762,96 1834,04 

 
1.806,7

6  

Driftsoverskud efter skat 
                           -

97,30  
       

40,90  
     -

34,88  
   -

365,03  
     

138,05  
     

372,14  

ROIC -5,7 2,51 -2,13 -20,71 7,53 20,6 

       

Finansiel gearing FGEAR 
2011/12 (31-10-

11)E 
2010/1

1 
2009/1

0 
2008/0

9 
2007/0

8 
2006/0

7 

Gns. Netto finansielle forpligtelser 
                           

180,76  
     

112,54  
     

129,91  
     

262,71  
     

250,64  
     

123,76  

Gns. Egenkapital 

                       
1.526,20  

 
1.516,2

0  

 
1.504,5

5  

 
1.493,0

5  

 
1.574,3

5  

 
1.677,0

0  

FGEAR 
                               

0,12  
         

0,07  
         

0,09  
         

0,18  
         

0,16  
         

0,07  

       Netto finansielle omkostninger i pct. 
r 

2011/12 (31-10-
11)E 

2010/1
1 

2009/1
0 

2008/0
9 

2007/0
8 

2006/0
7 

Netto finansielle omkostninger  
                              -

3,33  
     -

13,05  
        -
2,98  

     -
19,50  

     -
17,35  

        -
7,12  

Gns. Netto finansielle forpligtelser 180,76 112,54 129,91 262,71 250,64 61,88 

r -1,84 -11,6 -2,29 -7,42 -6,92 -11,51 

       

SPREAD (ROIC-r) 
2011/12 (31-10-

11)E 
2010/1

1 
2009/1

0 
2008/0

9 
2007/0

8 
2006/0

7 

ROIC -2,78 3,67 -2,88 -28,11 10,62 29,33 

r -1,84 -11,6 -2,29 -7,42 -6,92 -11,51 

SPREAD -0,94 15,27 -0,59 -20,69 17,54 40,84 

       

Return on equity ROE 
2011/12 (31-10-

11)E 
2010/1

1 
2009/1

0 
2008/0

9 
2007/0

8 
2006/0

7 

Totalindkomst 
                         -

102,51  
       

28,60  
     -

31,40  
   -

380,50  
     

119,90  
     

377,60  

Gns. Egenkapital 

                       
1.526,20  

 
1.516,2

0  

 
1.504,5

5  

 
1.493,0

5  

 
1.574,3

5  

 
1.677,0

0  

ROE -6,72 1,89 -2,09 -25,48 7,62 22,52 
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Bilag 7. Budgetterede nøgletal 

(mio. DKK)       2010/2011 2011/2012 E 2012/2013 E 2013/2014 E 2014/2015 E 

Nettoomsætning               2.866,90              2.952,91          3.100,56         3.255,59         3.385,81  

Produktionsomkostninger             -1.711,40             -1.762,74         -1.842,06       -1.924,95       -1.992,32  

Bruttofortjeneste        1.155,50              1.190,17          1.258,50         1.330,64         1.393,49  

(mio. DKK)       2010/2011 2011/2012 E 2012/2013 E 2013/2014 E 2014/2015 E 

core DOsalg (før skat)              59,80                    61,59                64,52               67,58               70,11  

Skat herpå            -14,95                   -15,40               -16,13             -16,90             -17,53  

core DOt              44,85                    46,19                48,39               50,68               52,58  

 

(mio. DKK)       2010/2011 2011/2012 E 2012/2013 E 2013/2014 E 2014/2015 E 

core DOsalg (før skat)              59,80                    61,59                64,52               67,58               70,11  

Skat herpå            -14,95                   -15,40               -16,13             -16,90             -17,53  

core DOt              44,85                    46,19                48,39               50,68               52,58  

 

Nettoaktivernes omsætningshastighed 
AOH 

2011/2012 
E 

2012/2013 
E 

2013/2014 
E 

2014/2015 
E 

2015/2016 
E(T) 

Gennemsnitlige nettodriftsaktiver 1629,79 1650 1650 1650 1650 

Nettoomsætning 2952,91 3100,56 3255,59 3385,81 3521,24 

AOH 1,81 1,88 1,97 2,05 2,13 

      

Nettodriftsaktiver NDA 
2011/2012 

E 
2012/2013 

E 
2013/2014 

E 
2014/2015 

E 
2015/2016 

E(T) 

Salg t 2952,91 3100,56 3255,59 3385,81 3521,24 

1/AOHt 
0,5524861

9 
0,5319148

94 
0,5076142

13 
0,4878048

8 0,46948357 

NDA 1631,44 1649,23 1652,58 1651,61 1653,16 

      

      

Netto finansielle forpligtelser 
2011/2012 

E 
2012/2013 

E 
2013/2014 

E 
2014/2015 

E 
2015/2016 

E(T) 

NDAt 1631,44 1649,23 1652,58 1651,61 1653,16 

(1-1/(1+FGEAR)) 
0,1028171

5 
0,1028171

54 
0,1028171

54 
0,1028171

5 0,10281715 

NFFt 167,74 169,57 169,91 169,81 169,97 

      

      

Netto finansielle omkostninger 
2011/2012 

E 
2012/2013 

E 
2013/2014 

E 
2014/2015 

E 
2015/2016 

E(T) 

r -0,051975 -0,051975 -0,051975 -0,051975 -0,051975 

NFFt-1 
          
113,17  176,13 178,05 176,71 176,61 

NFOt -5,88 -9,15 -9,25 -9,18 -9,18 
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ROIC i % 
2011/2012 
E 

2012/2013 
E 

2013/2014 
E 

2014/2015 
E 

2015/2016 
E(T) 

core OG (før skat) 3,00% 4,75% 4,75% 3,75% 3,75% 

AOH 1,81 1,88 1,97 2,05 2,13 

ROIC 5,43% 8,93% 9,36% 7,69% 7,99% 

 

Budget oversigt 

Budget. 2011/2012 E 2012/2013 E 2013/2014 E 2014/2015 E 2015/2016 E(T) 

Nettoomsætning        3,00% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 

core OG (før skat) 3,00% 4,75% 4,75% 3,75% 3,75% 

AOH 1,81 1,88 1,97 2,05 2,13 

ROIC 5,43% 8,93% 9,36% 7,69% 7,99% 

NDA 1631,44 1649,23 1652,58 1651,61 1653,16 

NFFt 167,74 169,57 169,91 169,81 169,97 

NFOt -5,88 -9,15 -9,25 -9,18 -9,18 

Selskabsskat 25% 25% 25% 25% 25% 

Rente r -5,20% -5,20% -5,20% -5,20% -5,20% 

Totalinskomst 34,43 30,09 32,18 34,22 36,19 
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Bilag 8. Diskonterede cash flow-model 
 

  2011/2012 E 2012/2013 E 2013/2014 E 2014/2015 E 2015/2016 E(T) 
 Totalindkomst              34,43                    30,09                32,18               34,22               36,19  
 - NDA              20,03  17,79 3,35 0,97 1,55 
 + NFF              54,57  1,83 0,34 0,1 0,16 
 FCFE              68,97                    14,13                29,17               33,35               34,80  
 

       

 
64,3395522 12,29568111 23,67838475 25,2532162 24,5813266 1481,570019 

  
       

     
1631,72 

 

 

 

Bilag 9. Residualindkomsmodel 
 

  
2010/20

11 
2011/2012 

E 
2012/201

3 E 
2013/201

4 E 
2014/201

5 E 2015/2016 E(T) 
 Driftsoverskud 

efter skat   46,19 48,39 50,68 52,58 54,55 
 

Nettodriftsaktiver 
1651,46

9 
            

1.631,44  
        

1.649,23  
       

1.652,58  
       

1.651,61  
                       

1.653,16  
 

RIDO   
                  

14,81  
              

17,39  
             

19,34  
             

21,18  
                             

23,17  
 

        

  
14,5359067 16,75008 18,28259 19,64487 21,0884206 -372,872 

  
         

      
1368,89 

Egenkapitalværdi 
      

1255,72
735  
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Bilag 10. Følsomhedsanalyse 
 

Mio. DKK 
2011/12 

E 
2012/13 

E 
2013/14 

E 2014/15 E 
2015/16 

E(T)   

Totalindkomst 34,43 30,09 32,18 34,22 36,19   

- NDA 20,029 17,79 3,35 0,97 1,55   

+ NFF 54,571 1,83 0,34 0,1 0,16   

FCFE 68,972 14,13 29,17 33,35 34,8   

              

  64,94539 12,52833 24,35358 26,21789207 25,76064 1990,782657 

Egenkapitalværdien total       2144,59 

              

Indre værdi pr. aktie           59,24 

       

       Ejernes afkastkrav= ke 

    
0,062 

 
De markerede værdier, er de værdier det ville kræve såfremt B&O’s 
indre værdi skulle være tilnærmelsesvis som den børsnoterede aktie 
kurs. 

  markedets 
risikopræmie Beta 

risiko fri 
rente 

   0,04 0,7 0,009 
    0,041 0,72 0,01 
    0,042 0,74 0,011 
    0,043 0,76 0,012 
    0,044 0,78 0,013 
    0,045 0,8 0,014 
    0,046 0,82 0,015 
    0,047 0,84 0,016 
    0,048 0,86 0,017 
    0,049 0,88 0,018 
    0,05 0,9 0,019 
    0,051 0,92 0,02 
    0,052 0,94 0,021 
    0,053 0,96 0,022 
    0,054 0,98 0,023 
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Web links Emne 

http://da.wikipedia.org/wiki/Fastkurspolitik Information vedr. fastkurspolitik 

http://epn.dk/teknologi2/billed/article2334268.ece Artikel om ledelsesændring  

www.google.com/finance  Information vedr. aktie kurser m.m. 

http://www.google.dk/publicdata   Oversigter over arbejdsløshed m.m. 

http://www.ambberlin.um.dk/da/menu/Info+om+Tyskl

and/%C3%98konomiske+forhold+i+Tyskland/  

Udenrigsministeriet, artikel om Tysklands 

BNP 

http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/ Eu-oplysningen, data til brug for BNP graf 

http://www.business.dk/oekonomi/tyskland-bnp-

prognose-barberet-kraftigt-ned 

Business.dk, artikel vedr. Tysklands BNP 

http://www.iasplus.com/dttpubs/0903introtoifrsdanish.

pdf 

Deloitte publikation vedr., IFRS 

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/220985/dan

mark_solgte_for_54_mia_kr_10-

aarige_statsobligationer.html 

Børsen.dk, artikel om renten på10 års 

statsobligation 

http://www.proinvestor.com/aktier/Bang+og+Olufsen

+B/BO.CO 

Proinvestor.com benyttet til at finde den 

børsnoterede aktiekurs pr. 31-10-2011, 

samt beta værdi. 

Samt artikel, vedr. mulig for høje 

forventninger til B&O 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/s

ide/Risikopraemien_paa_aktier/$file/2003_kvo1_ris73

.pdf 

Nationalbanken, publikation vedr. 

risikopræmie på aktier. 

www.bloomberg.com  Benyttet til at finde information vedr. 

sammenligningsselskaberne til multiple 

analyse 
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