
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Afleveringsdato 

Hovedopgave nummer 
Navn 

9. maj 2012 
106 
Maria Frederiksen 

Vejleder Ole Sørensen 

 

Strategisk analyse og 
værdiansættelse af 
BoConcept 
 



Copenhagen Business School                                                                                          09-05-2012 
HD-R afgangsprojekt                                                                                                Maria Frederiksen 

2 
 

Indholdsfortegnelse 

1. Indledning ................................................................................................................................ 5 

1.1. Problemformulering ......................................................................................................... 6 

1.2. Afgrænsning ...................................................................................................................... 6 

1.3. Metodevalg ....................................................................................................................... 7 

1.3.1. Strategisk analyse .................................................................................................. 7 

1.3.2. Regnskabsanalyse .................................................................................................. 8 

1.3.3. Budgettering .......................................................................................................... 8 

1.3.4. Værdiansættelse .................................................................................................... 9 

1.4. Disposition ...................................................................................................................... 10 

1.5. Dataindsamling og kildekritik ......................................................................................... 11 

2. Virksomhedsbeskrivelse af BoConcept ................................................................................. 12 

2.1. BoConcept ...................................................................................................................... 12 

2.1.1. Koncernstruktur og ejerforhold ........................................................................... 16 

3. Strategisk analyse .................................................................................................................. 18 

3.1. Markedsdefinition .......................................................................................................... 18 

3.2. PESTEL ............................................................................................................................. 19 

3.2.1. Politik ................................................................................................................... 19 

3.2.2. Økonomi .............................................................................................................. 20 

3.2.3. Sociale og kulturelle............................................................................................. 21 

3.2.4. Teknologiske ........................................................................................................ 21 

3.2.5. Miljø ..................................................................................................................... 22 

3.2.6. Lovmæssige ......................................................................................................... 23 

3.3. Porters Five Forces ......................................................................................................... 23 

3.3.1. Truslen fra nye konkurrenter .............................................................................. 24 



Copenhagen Business School                                                                                          09-05-2012 
HD-R afgangsprojekt                                                                                                Maria Frederiksen 

3 
 

3.3.2. Kundernes forhandlingsstyrke ............................................................................. 25 

3.3.3. Konkurrence fra substituerende produkter ........................................................ 25 

3.3.4. Leverandørernes forhandlingsstyrke................................................................... 26 

3.3.5. Konkurrence intensiteten i branchen .................................................................. 26 

3.4. Ansoffs vækstmatrix ....................................................................................................... 27 

3.4.1. Markedspenetrering ............................................................................................ 27 

3.4.2. Produktudvikling .................................................................................................. 29 

3.4.3. Markedsudvikling ................................................................................................ 29 

3.4.4. Diversifikation ...................................................................................................... 30 

3.5. SWOT .............................................................................................................................. 31 

3.5.1. Styrker .................................................................................................................. 31 

3.5.2. Svagheder ............................................................................................................ 32 

3.5.3. Muligheder .......................................................................................................... 32 

3.5.4. Trusler .................................................................................................................. 33 

3.6. Delkonklusion strategisk analyse.................................................................................... 34 

4. Regnskabsanalyse .................................................................................................................. 35 

4.1. Vurdering af regnskabskvaliteten ................................................................................... 35 

4.2. Reformulering ................................................................................................................. 37 

4.2.1. Reformulering af egenkapitalen .......................................................................... 37 

4.2.2. Reformulering af balancen .................................................................................. 39 

4.2.3. Reformulering af resultatopgørelsen .................................................................. 41 

4.3. Rentabilitetsanalyse ....................................................................................................... 43 

4.3.1. Driftsaktivitet ....................................................................................................... 44 

4.3.2. Finansieringsaktivitet ........................................................................................... 48 

4.3.3. ROE ...................................................................................................................... 49 



Copenhagen Business School                                                                                          09-05-2012 
HD-R afgangsprojekt                                                                                                Maria Frederiksen 

4 
 

4.4. Delkonklusion regnskabsanalyse .................................................................................... 50 

5. Budgettering .......................................................................................................................... 51 

5.1. Nettoomsætning............................................................................................................. 51 

5.2. AOH ................................................................................................................................. 52 

5.3. Core OG .......................................................................................................................... 52 

5.4. Salgs- og distributionsomkostninger .............................................................................. 53 

5.5. Administrationsomkostninger ........................................................................................ 54 

5.6. Effektiv skatteprocent .................................................................................................... 54 

5.7. Andet driftsoverskud efter skat ...................................................................................... 54 

5.8. Usædvanlige poster efter skat ........................................................................................ 55 

5.9. Netto finansielle omkostninger efter skat ...................................................................... 55 

5.10. Budget ......................................................................................................................... 56 

6. Værdiansættelse ................................................................................................................... 58 

6.1. Ejernes afkastkrav ................................................................................................... 59 

6.1.1. Risikofri rente ...................................................................................................... 59 

6.1.2. Beta værdi ............................................................................................................ 60 

6.1.3. Markedets risikopræmie ..................................................................................... 60 

6.2. Långivernes afkastkrav ................................................................................................... 61 

6.3. WACC .............................................................................................................................. 62 

6.3.1. Kapitalstruktur ..................................................................................................... 63 

6.3.2. Beregning af WACC’en ......................................................................................... 64 

7. Konklusion ............................................................................................................................. 66 

8. Litteraturliste ......................................................................................................................... 68 

 



Copenhagen Business School                                                                                          09-05-2012 
HD-R afgangsprojekt                                                                                                Maria Frederiksen 

5 
 

1. Indledning 

Europa blev i 2008 ramt er en global økonomisk krise, som endnu ikke er forbi. Den har medført 

at flere at de europæiske landes økonomi i høj grad blev påvirket negativt, hvilket medførte 

omfattende stigning i konkurser. Krisen kom som lyn fra en klar himmel og bolig priserne faldt 

hurtigt, mens arbejdsløsheden steg. En af bivirkningerne ved den globale krise er en generel 

afmatning af aktiemarkedet. 

Denne afhandling omhandler værdiansættelse af den danske virksomhed BoConcept Holding 

A/S (herefter BoConcept). Jeg finder dette interessant da BoConcept har været igennem en 

rivende udvikling, men i årene efter den økonomiske krise har oplevet en faldende omsætning, 

grundet de ændrede markedsforhold krisen har efterladt. Dette har medført store udsving i 

børskursen hvorfor det er interessant at se om den aktuelle børskurs reelt afspejler deres 

værdi. De opnåede deres højeste aktiekurs juli 2007 på kr. 6351 og ramte bunden i marts 2009 

med kr. 51, det er et fald på ca. 92 % på 20 måneder. Herefter steg den og lå rimelig stabilt 

indtil september 2011 hvor den atter faldt og i december 2011 var den faldet til kr. 76. Grundet 

denne udvikling er en værdiansættelse interessant for at vurdere om den aktuelle aktiekurs 

afspejler den reelle værdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/boconcept-holding-b/572477/graf 

http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/boconcept-holding-b/572477/graf
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1.1. Problemformulering 

Kan det påvises på baggrund af analyse af BoConcept’s strategi og regnskab hvorvidt 

aktiekursen pr. 31. marts 2012 reelt afspejler virksomhedens værdi?  

For at kunne besvare ovenstående problemformulering opstilles der nedenfor nogle 

underspørgsmål.  

 Hvilke ikke-finansielle drivere har positiv eller negativ indflydelse på værdiansættelsen? 

 Hvilke finansielle drivere har positiv eller negativ indflydelse på værdiansættelsen? 

 Hvorledes påvirker de ikke-finansielle drivere de finansielle drivere? 

Ovenstående hoved- og underspørgsmål besvares ud fra nedenstående analyser. 

1.2. Afgrænsning 

Denne afhandling udarbejdes på baggrund af de offentliggjorte årsrapporter for BoConcept 

Holding A/S i perioden 2006/07 til 2010/11, samt andet offentligt materiale der er offentliggjort 

før 31. marts 2012. I beskrivelsen af BoConcept afgrænses der for en dybere analyse deres 

vision og mission. I nedenstående metodeafsnit fremgår det hvilke modeller der benyttes ved 

den strategiske analyse og der afgrænses derfor fra øvrige modeller pga. afhandlingens omfang. 

I forbindelse med den strategiske analyse afgrænses der yderligere fra at BoConcept omsætter 

dele af deres produktion selv. 

Der afgrænses for analyse af konkurrenter, da dette vil være meget omfattende og det 

vurderes at værdiansættelsen af BoConcept godt kan foretages uden.   

Ved udarbejdelsen af regnskabsanalysen anvendes DuPont modellen til beregning af nøgletal, 

hvorfor der afgrænses fra andre nøgletal.  

Værdiansættelse sker på baggrund af DTF modellen, da denne model oftest bliver anvendt i 

praksis og de nødvendige data for udregninger denne model, kan beregnes ud fra de 

offentliggjorte årsrapporter efter reformulering af disse. Der afgrænses fra at anvende andre 

værdiansættelsesmodeller. 
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1.3. Metodevalg 

Jeg har valgt at strukturere min opgave i tre hovedafsnit: strategiskanalyse, regnskabsanalyse 

og værdiansættelse. Den strategiske analyse og regnskabsanalysen danner baggrund for 

værdiansættelsen. Jeg vil nedenfor redegøre for hvilke elementer der indgår i de forskellige 

analyser. 

 

1.3.1. Strategisk analyse 

Den strategiske analyse udarbejdes for at afdække hvilke ikke-finansielle værdidrivere der 

påvirker værdien af BoConcept. I den strategiske analyse vil jeg starte ude fra med at analysere 

de eksterne forhold i makromiljøet vha. PESTEL modellen. Denne model er valgt da det er et 

godt hjælpemiddel til at identificere hvilke omverden- og samfundsmæssige forhold der kan 

påvirke BoConcept. Elementerne i denne model er følgende; Politik, Økonomi, Kulturelle, 

Teknologi, Miljø og Lovmæssige.  

Jeg vil herefter analysere på branche niveau ved at benytte Porters Five Forces. Denne model er 

valgt da den giver et godt overblik over strukturen og styrkeforholdet for en given branche. 

Modellen består af følgende elementer; truslen fra nye konkurrenter, kundernes 

forhandlingsstyrke, konkurrence fra substituerende produkter, leverandørernes 

forhandlingsstyrke og konkurrence intensiteten i branchen. 

Til slut analyseres BoConcept’s vækststrategi vha. ansoff’s vækstmatrix. Denne model er valgt 

da den giver et godt overblik over hvilke vækststrategier BoConcept benytter, samt giver en 

indikation for hvor de bør fokusere deres omkostninger mht. vækststrategi. Der er fire 

forskellige muligheder BoConcept kan anvende for at opnå vækst og de er; 

markedspenetrering, produktudvikling, markedsudvikling og diversifikation. 

For at samle min strategiske analyse udarbejdes en SWOT analyse. Den giver et overblik over 

hvilke interne forhold der styrker BoConcept og hvilke der er med til at skabe usikkerhed 

omkring BoConcept. Den giver også et overblik over hvilke muligheder og trusler BoConcept her 

fra eksterne forhold. 
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1.3.2. Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen foretages for at afdække hvilke finansielle værdidrivere der påvirker 

værdien af BoConcept. 

I forbindelse med regnskabsanalysen foretages en rentabilitetsanalyse som afdækkes af 

beregning af nøgletal. Til beregning af nøgletal er valgt modellen DuPont, da denne giver et 

overblik over hvorledes egenkapitalens forrentning påvirkes. DuPont modellen opdeler i hhv. 

driftsaktivitet og finansiel aktivitet. Det er vigtigt at belyse tidligere års udvikling for senere at få 

så præcis en budgettering som muligt.  

Efterfølgende reformuleres egenkapitalen, balancen og resultatopgørelsen. Dettes gøres for at 

identificeres kerne driftsaktiviteten og kerne finansieringsaktiviteten, som skal benyttes til 

senere budgettering.   

 

1.3.3. Budgettering 

Budgettering foretages for en 5-årig periode og en terminalperiode. Budgettering bliver 

udarbejdet på baggrund ovennævnte strategiske analyse og ovennævnte regnskabsanalyse. 

Den har til formål at estimere den fremtidige værdiskabelse. Budgetteringen foretages ud fra 

den historiske udvikling samt den offentliggjorte delrapport for 3. kvartal 2011/12. Ved 

udarbejdelsen er udarbejdet så objektivt som muligt, til trods for det er på baggrund af 

BoConcept’s egne rapporteringer. 
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1.3.4. Værdiansættelse 

Der er primært to former for værdiansættelse, relative eller absolutte/kapitalværdibaserede 

modeller.  

 

Relative modeller værdiansætter ud fra prismultiple, der sammenlignes med prismultiple for 

sammenlignende virksomheder og kræver derfor ikke budgettering. Disse modeller tager derfor 

ikke højde for den fremtidige forventede værdiskabelse og forudsætter at de sammenlignelige 

virksomheder er prissat korrekt.  

 

Derfor benyttes en absolut/kapitalværdibaserede model. De absolutte/kapitalværdibaserede 

modeller kan opdeles efter om de værdiansætter egenkapitalen (direkte model) eller 

virksomheden (indirekte model). Modellen der er valgt til at værdiansætte BoConcept er den 

indirekte DCF modellen. Denne model bliver oftest benyttet i praksis, da den er uafhængig af 

anvendte regnskabsprincipper. Modellen måler værdien ud fra ejernes og långivernes 

synspunkt. 

I DCF modellen beregnes det frie cash flow og tilbagediskonteres til nutidsværdi med et 

afkastkrav (WACC’en), der afspejler både ejernes og långivernes risiko af de frie cash flow. 

Herefter fratrækkes markedsværdien af den nettorentebærende gæld, hvilket giver værdien af 

virksomheden. Der vil blive udarbejdet budgettering af pengestrømmene fra driften og 

investeringsaktiviteten, men ikke af ændringerne i de netto finansielle forpligtigelser da dette 

ikke er nødvendigt. Værdiansættelsen består af beregningen af to perioder, budgetperioden og 

terminalperioden. Vækstraterne vil typisk være højere end i terminalperioden, da der her 

regnes med konstant vækst (steady state) 
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1.4. Disposition 

For at løse ovenstående problemformulering er det vigtigt med en klar struktur. Nedenfor ses 

en skitsering af dispositionen.  

 

Figur 1, disposition
2
 

 

Efter fremlæggelse af indledning og problemstilling udarbejdes der en beskrivelse af 

BoConcept. Beskrivelsen udarbejdes for at opnå et større kendskab og give et overblik over 

historien i BoConcept. Herefter følger en strategisk analyse som vil definere BoConcept, såvel 

eksternt som internt.  For at belyse BoConcept’s evne til at skabe værdi, foretages en 

regnskabsanalyse hvor der udarbejdes reformuleringer af årsrapporterne til brug for 

nøgletalsberegning. Den strategiske analyse og regnskabsanalysen ligger til grund for 

udarbejdelse af et budget, som udarbejdes for at se på det fremtidige cash-flow i BoConcept. 

Dette budget medtages i beregningerne for værdiansættelsen af aktiekursen som 

sammenholdes med den offentlige aktiekurs. 

                                                      
2
 Egen tilvirkning 
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1.5. Dataindsamling og kildekritik 

Ved udarbejdelsen af denne afhandling er der alene gjort brug af sekundært data. Her er bl.a. 

tale om offentliggjorte del- og årsrapporter. Ved brugen af dette data er det svært at udføre 

objektive analyser, da data alt andet lige vil bære præg af forfatterens holdning.  

Årsrapporterne der er anvendt i afhandlingen er revideret uden forbehold af statsautoriseret 

revisorer, hvorfor der er stor tillid til disse. 

Der er anvendt teoretiske modeller og metoder i forbindelse med udarbejdelsen af 

afhandlingen.  Materialet stammer hovedsagligt fra litteratur der har været anvendt i på HD(R) 

studiet.  
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2. Virksomhedsbeskrivelse af BoConcept
3
 

I dette afsnit redegøres BoConcept’s historie, forretningsgrundlag og ejer struktur. Formålet 

med dette er at give et indblik i virksomheden og danne et grundlag til analyse brug.  

 

2.1.  BoConcept 

BoConcept blev etablerede i 1952 af Jens Ærthøj Jensen og Tage Mølholm og var oprindeligt en 

snedkervirksomhed4. I 1984 blev de børsnoteret og indledte et generationsskifte i 

virksomheden. I dag er det Danmarks mest internationale møbelkæde og fungerer som en 

international retailorienteret konceptholder, der afsætter sine brandede møbel- og 

accessorieskollektioner, i mere end 300 butikker fordelt i mere end 50 lande over hele verden5. 

De fornyer hvert år ca. 20-25 % 6 af deres kollektion, så de altid er up to date. BoConcept er et 

brand, hvilket betyder at når forbrugere ser logoet BoConcept eller hører navnet, forbinder de 

det med design møbler. Deres unikke koncept består af at skabe moderne designmøbler 

tilpasset til deres kunders behov. BoConcept henvender sig til ”the urban minded”7, altså til 

forbrugeren der elsker den urbane livsstil, med andre ord er konsumenterne nogen der lever i 

storbyen, og har styr på moden. Det er en god målgruppe at have, da flere og flere flytter til 

storbyerne. Der er i de senere år sket en urbanisering, som vil fortsætte. BoConcept’s butikker 

ligger primært i storbyer, så de har tilrettelagt det til deres målgruppe.  

 

 

 

 

                                                      
3
 http://www.boconcept.dk/prAesentationer.aspx?ID=94411 

4
 http://www.boconcept.dk/vores-historie.aspx?ID=116494 

5 BoConcept årsrapport 2010/11 under ”Strategi og forretningsmodel” 
6
 BoConcept årsrapport 2010/11 under ”Strategi og forretningsmodel” 

7
 BoConcept’s årsrapport 2010/11 under ”Strategi og forretningsmodel” 

http://www.boconcept.dk/prAesentationer.aspx?ID=94411
http://www.boconcept.dk/vores-historie.aspx?ID=116494
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BoConcept går meget op i at deres medarbejdere har det godt, og at de er rigtigt uddannet. 

Derfor har BoConcept øget fokus på uddannelse af deres medarbejdere og især 

specialuddannede indretningskonsulenter der skal rådgive kunderne i deres eget hjem8. På den 

måde får kunderne også en ensartet oplevelse lige meget hvilken butik de går ind i. BoConcept 

vil gerne fremstå som en attraktiv arbejdsplads9 og laver derfor hvert år en trivsels analyse. De 

går meget ind for at arbejde i team, og at deres medarbejderes forventninger og ønskede 

udvikling bliver opnået.  

Det er samtidig meget vigtig for BoConcept at deres medarbejdere kan relatere til 

virksomhedens fire grundværdier: 

 Respect 

 Think smarter 

 Play the team 

 Love city life 

Jeg vil nedenfor redegøre for disse grundværdier10. 

Respect, som oversat til dansk betyder respekt, er en vigtig del af BoConcept’s værdier. Der skal 

være en gensidig respekt i hele koncernen. Det gælder både mellem franchisetagere, 

medarbejderne, ledelsen og mellem kunder og virksomheden, generelt i hele virksomheden er 

det vigtigt at der opnås en gensidig respekt. 

Think smarter, betyder ”tænk klogere”, med det menes der at alle der er i virksomheden hele 

tiden skal tænke nyt. Det er vigtigt for BoConcept hele tiden at være med fremme, så derfor er 

det vigtigt at alle i koncernen hele tiden tænker fremad og overvejer hvilke nye tiltag der kan 

gøre BoConcept mere attraktiv. 

Play the team, ”spil med på holdet” eller ”vær en del af holdet”, kan det oversættes til. Som jeg 

skrev tidligere er det vigtigt for BoConcept at medarbejderne kan arbejde i team. Hver butik har 

deres eget team, og hvis ikke medarbejderne kan indbyrdes kan det også skade BoConcept. 

                                                      
8
 BoConcept årsrapport 2010/11 under ”strategi og forretningsmodel” 

9
 BoConcept årsrapport 2010/11 under ”ledelses forhold” 

10
 Egen tilvirkning 
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Love the city, oversætter jeg ”elsk byen”.  Det er meget vigtigt at alle i virksomheden har denne 

værdi, da alle BoConcept’s produkter og hele deres koncept henvender sig til den urbane 

livsstil. Det er altså vigtigt for BoConcept, at deres medarbejdere kan lide de produkter de skal 

sælge. Det er selvfølgelig ikke muligt at alle medarbejdere kan lide alle deres produkter, men 

det er vigtigt at de har den urbane livsstil og kan sætte sig ind i kundens behov.  

Det er vigtigt, at vide hvordan BoConcept er værdibaseret og hvordan medarbejderne har det. 

Uden medarbejdere og et godt arbejdsmiljø vil BoConcept ikke kunne eksistere. Hvis deres 

medarbejdere pludselig sagde stop, ville dette få en alvorlig konsekvens for BoConcept, derfor 

er det også vigtigt at overveje hvordan de har det, når man skal lave en analyse af 

virksomheden. 

Som nævnt tidligere har BoConcept mere end 300 butikker, ud af disse har de 256 Brand Stores 

og 80 Studios, disse butikker ejes og drives af franchisetagere11, mens BoConcept A/S er 

distributør, eneleverandør og forretningsudvikler.  

Som forretningsudvikler er det vigtigt, at have nogle klare missioner og visioner. Dette er vigtigt 

for, at knytte virksomhedens interne og eksterne forhold sammen. Det er altså vigtigt de ved 

hvilke behov de ønsker at dække hos deres kunder, samt de har en helt klar vision i 

virksomheden som alle individer i virksomheden stræber efter. BoConcept’s mission er 

”Through passionate and persistent performance we make customized and coordinated design 

furniture and accessories affordable to the urban-minded customer12”, de vil altså producere 

design møbler og tilbehør til de kunder der lever den urbane livsstil. Det er vigtigt for 

BoConcept at de hele tiden husker hvad deres mission er, da det er den måde de skal fremstå 

overfor deres kunder på. Derfor er det vigtigt at alle franchisetagere hos BoConcept kender 

deres mission, så de alle arbejder på at kunderne vil tænke på den måde, når de hører navnet 

”BoConcept”. Det er samtidigt vigtigt at BoConcept som forretningsudvikler får formidlet deres 

vision, så alle franchisetagerne ved hvor virksomheden bestræber sig på at komme hen. ”To 

make BoConcept® no. 1 brand within urban interiors” er BoConcept vision. De vil altså være nr. 

1. brand inde for den urbane livsstil. Deres brand er synonym for højt designindhold, 

                                                      
11

 BoConcept årsrapport 2010/11 under ”Kort om BoConcept” 

12
 http://www.boconcept.dk/vision---mission.aspx?ID=94390 

http://www.boconcept.dk/vision---mission.aspx?ID=94390
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customization, høj kvalitet og fleksibilitet, samt at deres kollektionerne indbyrdes er 

koordineret med hensyn til design, farver og overflader, så de kan kombineres og indfri 

kundernes individuelle behov13.  

BoConcept har, som tidligere nævnt, butikker i over 50 lande. De opdeler disse lande i A, B og C 

markeder. Nedenfor ses en model der illustrerer deres omsætningsfordeling på markederne. 

 

Figur 2, omsætningsfordeling på markederne
14

 

  

Som det fremgår af figur 2, er B- og C markederne BoConcept’s sekundære markeder. Samlet 

set står A markederne for 74 % af BoConcept’s omsætning. Disse har været påvirket af en 

tilbagegang som følge af den globale krise, men har i de senere år stabiliseret sig igen15. 
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 BoConcept årsrapport 2010/11 under ”strategi og forretningsmodel” 

14
 BoConcept’s årsrapport 2010/11 under ” Regnskabsudvikling 2010/11” 

15
 BoConcept’s årsrapport 2010/11 under ” Regnskabsudvikling 2010/11” 
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2.1.1. Koncernstruktur og ejerforhold 

BoConcept Holding A/S ejer BoConcept A/S 100 %, som er konceptholder for franchisekæden. 

Det er via BoConcept A/S at al distribution og produktion håndteres.  

Nedenstående figur 3 illustrerer koncernstrukturen. 

 

 

Figur 3, koncernstruktur
16

 

 

BoConcept Holding A/S’ aktiekapital består af A- og B-aktier. B-aktierne er noteret på NASDAQ 

OMX Copenhagen og indgår i Smallcap-indekset17, som er indekset for mindre selskaber med 

god likviditet. Det fremgår af nedenstående figur 4 at aktiekapitalen udgør nom. 28.621.190 kr. 

fordelt på 240.000 stk. A-aktier á nom. 10 kr. med hver 10 stemmer og 2.622.119 stk. B-aktier 

af nom. 10 kr. med hver 1 stemme. Der er ikke præferencer forbundet med de to aktieklasser 

bortset fra stemmevægten18.  
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 BoConcept årsrapport 2010/11 under ”aktionærforhold” 

18
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Nedenstående figur 4 viser aktionærsammensætningen. 

 Antal 
A-aktier 

Antal 
B-aktier 

Antal 
aktier 

Kapital % Stemme %   

BoConcept Invest ApS 240.000 272.960 512.960 17,92 53,22 

SmallCap Danmark A/S 
 

300.000 300.000 10,48 5,97 

Mitiska B.V., Brussel, Belgien 
 

159.350 159.350 5,57 3,17 

Øvrige aktionærer 
 

1.857.909 1.857.909 64,92 37,00 

I alt ekskl. egne aktier 240.000 2.590.219 2.830.219 98,89 99,36 

      Egne aktier 
 

31.900 31.900 1,11 0,64 

I alt 240.000 2.622.119 2.862.119 100 100 
Figur 4, Aktionærsammensætning

19
 

 

BoConcept’s udbyttepolitik er at aktionærerne skal opnå et afkast ved kursstigning og udbytte, 

der er større end en risikofri investering i obligationer.  
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3. Strategisk analyse 

Den strategiske analyse udarbejdes for at se hvilke ikke-finansielle drivere der skaber værdi for 

BoConcept. Her er der tale om eksterne og interne faktorer, konkurrence- og vækststrategier.  

Disse faktorer ligger til baggrund for min kommende regnskabsanalyse. Nedenstående 

strategiske analyse er bestående af; PESTEL, Porters Five Forces, Ansoff’s væsktmatrix og til slut 

en SWOT analyse. Inden den strategiske analyse defineres markedet som BoConcept befinder 

sig på.  

 

3.1. Markedsdefinition 

BoConcept’s marked kan defineres som det globale marked for urbane, moderne design møbler 

og boligtilbehør til private hjem.  Deres produkter kan defineres som ”affordable luxury”20 og 

henvender sig primært til forbrugere storbyen. Deres produkter kan tilpasses til hver enkelte 

kundes behov, da udstillingerne i butikkerne blot er inspiration og der kan vælges frit mellem 

stof, farver udformning mv.. 
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3.2. PESTEL 

Jeg har valgt, at anvende PESTEL som en analyse af hvilke samfundsmæssige forhold der kan 

påvirke BoConcept’s værdiskabelse. Elementerne i denne model er følgende; Political (Politik), 

Economic (Økonomi), Social (Kulturelle), Technological (Teknologi), Enviromental (Miljø) og 

Legal (Lovmæssige). Nedenfor ses en skitsering af denne model. 

 

Figur 5 PESTEL modellen
21

 

 

3.2.1. Politik 

BoConcept er en global koncern der omsætter på mange markeder verden rundt. Dette 

medfører at de er underlagt politiske forhold rundt i de forskellige lande. Det er særligt 

handelspolitikker og handelsbarrierer BoConcept skal være opmærksomme på. BoConcept 

omsætter varer i 3. verdens lande som er i vækst. Disse har ofte højere handelsbarriere for at 

mindske konkurrence fra andre lande. Den danske regering og WTO arbejder for at nedbryde 

handelsbarrierne, således eksporten kan blive øget.  
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BoConcept kan blive pålagt nye skatter eller afgifter og dette påvirker deres muligheder for salg 

og distribution i det givne land. Bliver der pålagt ekstra afgifter vil prisen på deres produkter 

højest sandsynligt stige hvilket kan påvirke efterspørgslen på deres produkter. Herudover kan 

der være andre politiske regler som BoConcept skal følge. Det fremgår dog ikke af deres 

årsrapport eller andet materiale at BoConcept er underlagt nogle politiske regler. Der hvor der 

dog kan være tale om en politisk effekt er den stigende tendens til kopiering af varer. Især i de 

asiatiske lande er markedet for kopivarer stort. Jeg vurderer dog ikke at BoConcept er specielt 

udsat for dette, da de har et unikt dansk koncept og træder uden for de ”almindelige” 

møbelproducenter, i den forstand at deres kunder kan få tilpasset møblerne efter deres 

specifikke ønsker.  

Der hvor politiske tiltag kan gøre en forskel for BoConcept og andre virksomheder er 

vedrørende krisen i Sydeuropa. Politiske løsninger kan styrke troen på at den økonomiske 

situation i EU er under kontrol, så den seneste tids uklarheder bliver nedbragt. Det vil for 

BoConcept betyde at forbrugertilliden i EU styrkes og skabe vækst på deres a-markeder.  

 

3.2.2. Økonomi 

BoConcept’s møbel produktlinje er et langvarende forbrugsgode som for de fleste forbrugere 

betyder en væsentlig udgift. Som følge deraf ses en sammenhæng mellem salg af møbler og 

faktorer som BNP-vækst, renteniveau, forbrugertillid mv.. Dette medfører at den del af 

produktlinjen er relativ konjunkturfølsom. Den finansielle krise der begyndte i 2008 har medført 

en kraftig tilbagegang i efterspørgslen efter langvarige forbrugsgoder, og dermed påvirket 

BoConcept’s afsætning. Den medførte ligeledes til fald i BNP’en. 

Den del af omsætningen der omsættes internationalt udgør i alt 94 % 22 af koncernens samlede 

omsætning. Hvilket gør at BoConcept er påvirket af svingende valutakurser på de respektive 

markeder de omsætter på. Det er dog et led i koncernens indkøbspolitik at matche både købs- 
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og salgsvalutaer. Derfor styres valutarisici centralt og afdækkes ved indgåelse af options- og 

terminskontrakter med en maksimal løbetid på 12 måneder.  

 

3.2.3. Sociale og kulturelle 

Det at BoConcept har butikker i flere end 50 lande eksponerer dem for sektorrisici når nye 

kollektioner introduceres. For at være på forkant med disse risici, skifter de årligt 20-25 % af 

deres kollektion ud. Dette gøres på baggrund af grundige analyser af målgrupper og markeder. 

Der sker hele tiden ændringer i mode og livsstile og det er derfor vigtigt at BoConcept tidligt 

implementerer disse ændringer i deres kollektioner. Flere og flere flytter fra provinserne til 

byen, hvilket er en positiv udvikling for BoConcept, da deres koncept er urbanisering. Den 

stigende globalisering er ligeledes en positiv udvikling for BoConcept. Øget kulturel og 

økonomisk udveksling mellem verdensdele, er en del af det stigende international integration 

medfører. Globalisering medfører en stigning i handel og homogenisering i verden. Dette 

medfører at BoConcept på længere sigt kan omsætte deres produkter i endnu flere lande end 

de gør i dag. 

 

3.2.4. Teknologiske 

Nye teknologier vil ikke have den store indflydelse på møbelindustrien. Der hvor BoConcept 

dog kan udnytte nye teknologier er hvis der kan ske en effektivisering af produktionen af 

møbler, dvs. mindre svind og fejlproduktion. Det fremgår ikke af BoConcept’s årsrapport 

hvorvidt de er påvirket af fejl og svind i deres produktioner.  

I september 2010 etablerede BoConcept en ny hjemmeside som en del af deres nye Multi 

Channel Retail strategi. BoConcept ønsker at gøre deres hjemmeside til deres vigtigste 

salgsværktøj og primære markedsføringskanal23. Siden lanceringen af deres nye hjemmeside er 

besøgstallene steget med 15 % pr. måned, ydermere er antallet af sider som besøgene kigger 
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på steget med mere end 50 %. Home Creator er endnu ikke blevet markedsført, men har mere 

end 30.000 besøg pr. måned. BoConcept vil i regnskabsåret 2011/12 udvide Home Creator med 

en rum funktion og introducere ”My BoConcept”, samt lancere e-handel i England, Danmark og 

Tyskland. Det fremgår ikke af BoConcept’s årsrapport at de har patent på nogle produkter eller 

lignende. Ligeledes har de heller ingen forskningsaktivitet.  

 

3.2.5. Miljø 

Der er over hele verden øget fokus på global opvarmning, hvilket gør at BoConcept er nødt til at 

forholde sig til denne problemstilling. BoConcept har valgt at outsource store dele af deres 

produktion for at mindske store investeringer i produktionsanlæg. I regnskabsåret 2010/11 

producerede BoConcept kun 23 % af omsætningen i deres egen fabrik i Ølgod. 

Egenproduktionen består i produktion af plademøbler da BoConcept her kan opnå en 

konkurrencedygtig produktion. Selvom det er vigtigt at opnå en konkurrencedygtig position er 

det ikke på bekostning er miljøet. BoConcept har tradition for at håndhæve aspekter 

vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø. Dermed gælder det for produktionen i Ølgod at 

BoConcept har sat stor fokus på røg, støj og spildevand, hvilket i dag er minimalt. For at sikre 

overholdelse af nationale og internationale miljøstandarder og love har BoConcept udviklet 

”Code og Conduct”24 som deres egne enheder og eksterne leverandører skal overholde. 

Dermed stiller BoConcept krav til deres leverandører om at de ligeledes skal overholde visse 

miljøstandarder. De har i regnskabsåret 2010/11 primært fokuseret på tre målsætninger, 

førnævnt forbedring af miljøet hos deres leverandører, lavere CO2-emissioner i forbindelse med 

transport af varer, samt reduktion af energiforbruget i deres butikker25. De gør derved aktivt 

noget for at forbedre miljøet. 
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3.2.6. Lovmæssige 

Da BoConcept afsætter varer i så mange lande er der selvfølgelig forskellige lovgivninger de skal 

følge. Deres to hovedmarkeder Tyskland og Frankrig er ligesom Danmark en del af EU og der er 

derfor ikke så stor forskel i lovgivningen hertil. Deres tredje største marked er USA og her er en 

markant forskel i både lovgivning og politiske forhold. Der sættes bl.a. større krav til 

produktionsmetoder og det kan begrænse importen. I EU findes der en lovgivning om 

produktansvar, som USA ikke har. Dette kan medføre større erstatningssummer som i værste 

fald kan betyde konkurs, medmindre virksomheden har tegnet forsikring mod dette. Da 

BoConcept har omsat vare i USA i mange år vurderes det ikke at være risici som de ikke har 

taget højde for. 

 

3.3. Porters Five Forces 

For at analysere branchen som BoConcept befinder sig i har jeg valgt at benytte Porter Five 

Forces. Branchen vil i denne sammenhæng blive defineret som global afsætning af møbler og 

boligtilbehør, her ses bort fra produktionen af møbler da BoConcept outsourcer størstedelen af 

deres produktion26. Porters Five Forces belyser fem elementer som har indflydelse på 

strukturen og styrkeforholdet i branchen. Disse fem elementer består af; truslen fra nye 

konkurrenter, kundernes forhandlingsstyrke, konkurrence fra substituerende produkter, 

leverandørernes forhandlingsstyrke og konkurrence intensiteten i branchen. Nedenfor ses figur 

6, som giver et overblik over modellen; 
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Figur 6, Porters Five Forces
27

 

 

 

3.3.1. Truslen fra nye konkurrenter 

Adgangsbarriere for at afsætte møbler og boligtilbehør anses ikke for store. Det er relativt let at 

etablere sig og dermed skabe større konkurrence. Det kræver ikke særlige ressourcer at leje en 

butik og begynde at sælge indkøbte møbler og tilbehør. BoConcept er mere end en forretning 

der sælger indkøbte møbler og tilbehør, de har en årelang historie og har skabt et stærk brand 

som ikke lige er til at konkurrere med. BoConcept differentierer sig fra almene møbelbutikker 

gennem deres stærke brand og har fået opbygget loyalitet hos deres kunder. De har på denne 

måde skabt nye adgangsbarrierer for nye indtrængere, da de i takt med at deres indtjening er 

steget i højere grad har haft mulighed for at afsætte ressourcer til markedsføring og yderligere 

brandopbygning.  

 

                                                      
27

 Egen tilvirkning ud fra bogen ”exploring corporate strategy” side 60 

Konkurrence 
intensiteten i 

branchen 

Truslen fra nye 
konkurrenter 

Kundernes 
forhandlingsstyrke 

Konkurrence fra 
substituerende produkter 

Leverandørernes 
forhandlingsstyrke 



Copenhagen Business School                                                                                          09-05-2012 
HD-R afgangsprojekt                                                                                                Maria Frederiksen 

25 
 

3.3.2. Kundernes forhandlingsstyrke 

For at vurdere kundernes forhandlingsstyrke er det nødvendigt først at få defineret hvem der er 

BoConcept’s kunder. BoConcept afsætter deres produkter via franchisetagere, som 

videresælger til slutforbrugeren. Det kan derfor diskuteres hvorvidt det er franchisetageren der 

er kunden eller slutforbrugeren. BoConcept’s markedsføring henvender sig til slutbrugeren og 

jeg vil derfor vurdere at det primært er BoConcept’s kunder. Med over 300 butikker verden 

over, må det antages at BoConcept har relativt mange kunder hele verden over og dermed har 

den enkelte slutforbruger ikke den store forhandlingsstyrke på BoConcept’s produktlinje. Der 

hvor forbrugeren har mulighed for forhandling med BoConcept er via BoConcept’s unikke 

mulighed for selv at skabe sit møbel. Forbrugeren kan mere eller mindre selv bestemme 

hvorledes en reol sammensættes eller hvilket stof i ønsker deres sofa i. Dette er dog en del af 

BoConcept’s forretningsmodel og anses derfor ikke som noget der påvirker produktlinjen.  

 

3.3.3. Konkurrence fra substituerende produkter 

Med substituerende produkter menes der produkter der kan opfylde de samme behov. Det 

primære behov ved møbler er at have et sted at sidde bekvemt, sove, opbevaring mv.. Det 

sekundære behov opstår når forbrugeren ønsker at opretholde en specifik livsstil. Der findes 

umiddelbart ingen produkter der kan substituere et møbels primære behov. Derimod kan det 

sekundære behov substitueres da det er muligt at opretholde en specifik livsstil ved at købe 

kunst, hi-fi udstyr eller lign.. Dog bliver det aldrig nogen direkte trussel mod BoConcept, da 

f.eks. hi-fi udstyr ofte kræver et møbel det kan stå på. Så der er mere tale om komplementære 

produkter. 
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3.3.4. Leverandørernes forhandlingsstyrke 

For at leverandørerne skal udgøre en trussel kræver det at møbelindustrien er domineret af få 

magtfulde leverandører. Det har ikke været muligt at undersøge dette nærmere, men det 

vurderes at det ikke er tilfældet. Det fremgår af BoConcept’s årsrapport28 at de har 

egenproduktion på ca. 23 % af deres omsætning i regnskabsåret 2010/11, hvilket vil sige at ca. 

77 % af produktionen outsources. Relationerne med leverandørerne er indgået med et ønske 

om langvarige og strategiske samarbejde, dels for at sikre tæt integration, dels for at opnå 

attraktive leveringsvilkår. Ved at anvende få leverandører opnår BoConcept en højere volumen 

og dermed mulighed for at forhandle bedre priser. Det skaber samtidig også større 

afhængighed til den enkelte leverandør. Det kan argumenteres for at der er skabt en gensidig 

afhængighed, da BoConcept formentlig har relativt store ordrer og deres leverandører er 

afhængige af disse. Ud fra disse områder vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke ikke som 

høj. 

  

3.3.5. Konkurrence intensiteten i branchen 

BoConcept befinder sig i et marked med fuld konkurrence, som kendetegnes ved flere store 

virksomheder og en række mindre. Den globale krise har sat sit præg i branchen da 

efterspørgslen på langvarende forbrugsgoder er faldet. Dette øger konkurrence intensiteten, da 

der er flere aktører om hver forbruger end før hen. 

BoConcept har gennem differentiering opnået et stærkt brand, som gør dem til stærke aktører. 

Der er kommet flere aktører fra lande med lavere fremstillingsomkostninger hvilket også er 

med til at øge konkurrence intensiteten. Disse producenter er i stand til at afsætte møbler til 

lavere priser, og øger derved priskonkurrencen. 
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3.4.  Ansoff’s vækstmatrix 

Det er vigtigt for alle virksomheder at være i vækst. BoConcept er Danmarks mest 

internationale møbelkæde, og det er derfor vigtigt de er i konstant vækst for at opretholde 

dette. BoConcept forventer en omsætningsvækst på 7-10 % 29, hvorfor det er vigtigt med en 

god vækst strategi. Jeg vil tage udgangspunkt i Ansoff’s vækstmatrix som ses nedenfor i figur 7.  

 

Figur 7, Ansoff's vækstmatrix
30

 

 

3.4.1. Markedspenetrering 

Den billigste og mest enkelte form for vækst er gennem markedspenetrering. Ved 

markedspenetrering har virksomheden allerede produkterne og er allerede inde på markedet. 

Det handler blot om at øge markedsandelen, og øge forbruget hos nuværende kunder. Det 

gøres ved at skabe større kendskab til brandet BoConcept. Dette har BoConcept allerede sat i 

værk, ved at udvikle en ”tre spors” vækst strategi.  
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Spor 131 

Det vigtigste vækstparameter for BoConcept og deres franchisetagere er vækst i same-store-

sales, da det afspejler deres evne til at øge deres markedsandele og dermed indtjeningen i 

kæden. BoConcept igangsætter derfor gentagende tiltag for at fremme omsætningen, som kan 

øge produkternes kommercielle appel og øge tilgangen til butikkerne, samt tiltag der skal sikre, 

at kunderne får en 'unique shopping experience' og derved understøtte en positiv udvikling i 

same-store-sales. For at skabe de rette forudsætninger koncentreres indsatsen om at øge 

support til butikkerne, øge kendskabet til brandet, lancering af trendsættende og nyskabende 

kollektioner.  

Spor 232 

Interessen for at åbne nye brand stores er øget efter markedsbetingelserne har stabiliseret sig 

og markedet for erhvervslejemål med gode beliggenheder har udviklet sig positivt. BoConcept 

udnytter dette til at få accelereret antallet af åbninger af bl.a. inspiration stores hos 

eksisterende franchisetagere. Herudover afsættes ressourcer til markedsføring af BoConcept’s 

franchisemodel på udvalgte markeder.  

Spor 333 

BoConcept har de seneste år reduceret omkostningerne betragteligt og gennemført betydelig 

effektivisering i koncernens supportorganisation og supply chain. Senest med etableringen af et 

asiatisk distributionscenter, Asian Distribution Centre (ADC) i Shanghai (CN) som skaber et nyt 

knudepunkt for den asiatiske distribution og dermed opnået et betydeligt bedre 

distributionsflow i hele kæden. 
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3.4.2. Produktudvikling 

BoConcept udvikler brand og kollektioner centralt og sikrer dermed at butikskæden altid 

fremstår ensartet og attraktiv over for kunderne, uanset hvor i verden de befinder sig. De er 

eksponeret for sektorrisici når nye kollektioner introduceres. Ændringer i mode og livsstil skal 

hurtigt implementeres i deres kollektioner. Dette gøres ved at foretage analyser af deres 

målgruppe og markeder. BoConcept skifter årligt 20-25 % af deres samlede kollektion. 

 

3.4.3. Markedsudvikling 

BoConcept har valgt at benytte sig af produktfranchising, hvilket betyder at de overdrager 

distributionen af deres produkter til en franchisetager. Franchisetageren får eneret til 

distributionen af et produkt på et bestemt geografisk område. I regnskabsåret 2010/11 åbnede 

BoConcept i alt 3934 nye butikker i hele verden. Fordelene ved at benytte franchising ved 

markedsudvikling er at det er en nem og billig måde at etablere sig på eksportmarkedet. 

Fordelen ved at sprede deres markeder over flere lande er at de minimerer deres følsomhed 

overfor konjunktursvinger, da de er spredt ud over flere lande. På den måde gør det ikke lige så 

meget hvis et land har store konjunktursvingninger. Der har dog tidligere været en negativ 

markedsudvikling – derfor blev BoConcept nødt til at tilpasse deres kommunikations og 

produktstrategier, så markedsføringen blev mere orienteret på deres kommercielle butikker, og 

en øget trafik til deres butikker. Ydermere satte de fokus på at øge sourcing35 og gøre deres 

omkostningsstruktur så fleksibel som muligt. Alt dette resulterede i at de fik forbedret deres 

ordretilgang og bevarede deres lønsomhed. I de seneste år har BoConcept også skærpet 

kravene til franchiseansøgernes forretningsplan, finansieringsmodel og økonomi. Det har 

betydet lukning af butikker og færre åbninger, men samtidigt styrket franchise konceptet da 

                                                      
34

 Årsrapport 2010/11 under ”Regnskabsudvikling” 

35
 Årsrapport 2007/08 under ”Strategien og kursen mod lønsom vækst ligger fast” 
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det har sorteret de ikke profitable franchisetagere fra. De vil i de kommende år arbejde 

målrettet på at ekspandere på nye markeder i bl.a. Asien og Latinamerika36.  

 

3.4.4. Diversifikation 

Den sidste mulighed for at skabe vækst ifølge ansoff's vækstmatrix er gennem diversifikation. 

Med denne metode søger virksomheden nyt marked og nye produkter. Det ligger med andre 

ord strategien i deres virksomhed om. Dette vurderes ikke at være en vækst strategi BoConcept 

skal benytte, da de har opbygget et stærk brand inden for deres nuværende marked med deres 

nuværende produkter. 
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 BoConcept’s årsrapport under ”strategi og forretningsmodel” 
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3.5.  SWOT 

Som afslutning på den strategiske analyse af de ikke-finansielle værdidrivere benyttes SWOT 

analysen. Modellen opdeler i hhv. interne styrker og svagheder, og eksterne muligheder og 

trusler. Nedenfor i figur 8 ses denne model illustreret for BoConcept. 

 

 

 

3.5.1. Styrker 

BoConcept har gennem flere år fået opbygget deres stærke brand og unikke produkter. Det der 

gør BoConcept’s produkter unikke er muligheden for ”customization” hvilket vil sige at hver 

forbruger har mulighed for at tilpasse de enkelte produkter til deres ønsker. BoConcept har i 

det forgangne regnskabsår forbedret deres hjemmeside og planlægger yderligere forbedringer. 

Forbedringen har vist sig at være en god investering da det har fået besøgstallene til at stige 

med 15 % pr. måned. Den kommende forbedring af hjemmesiden består i at lancere mulighed 

                                                      
37

 Egen tilvirkning 

Figur 8, SWOT analyse
37
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for en ny rum funktion hvor forbrugerne elektronisk kan designe f.eks. deres egen stue. Dette 

er også med til at styrke deres produkt da forbrugerne her kan tilpasse møblerne så det passer 

lige til deres stue. 

Som et led i BoConcept’s vækst strategi har de øget fokus på optimering af deres franchise 

aftaler. Dette skaber både markedsudvikling, i form af erobring af markedsandele og 

markedsekspansion i form af åbning af Stores på helt nye markeder. Det styrker samtidig 

BoConcept’s brand i og med det er med til at sikre ensformige forretningsgange, så kunder for 

samme indtryk lige meget hvor de handler. 

 

3.5.2. Svagheder 

Analyse af de interne forhold i BoConcept har ikke vist mange svagheder. BoConcept har som 

alle andre virksomheder flere svagheder, men de har ikke afgørende betydning for 

virksomheden. Det vurderes, at BoConcept’s største svaghed er, at de er meget 

konjunkturfølsomme. BoConcept afsætter langvarige forbrugsgoder i form af møbler og andet 

bolig tilbehør. Denne produktgruppe nedprioriteres hos forbrugeren i stagnerende perioder.  

BoConcept outsourcer en stor del af deres produktion, hvilket gør dem afhængige af deres 

leverandører. Dette resulterer i, at de har en lav forhandlingsstyrke i forhold til deres 

leverandører, hvilket er en svaghed for dem. Hvis der sker noget med en af leverandørerne, vil 

dette have stor betydning for hele værdikæden, hvilket kan resultere reducering i indtjeningen. 

 

3.5.3. Muligheder 

BoConcept har gennem deres strategi og forretningsmodel øget fokus på markedsudvikling. Når 

de sidste påvirkninger fra den globale krise er ovre, kan der alt andet lige kun forventes 

fremgange i mange lande. BoConcept har i forvejen butikker i mange lande og derved god 

mulighed for markedsudvikling når der sker stigning i BNP mv.. Hele BoConcept’s koncept 
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omhandler urbanisering, hvilket der er store muligheder i fremover. Flere og flere flytter til 

byen og tager livsstilen i storbyen til sig.  

 

3.5.4. Trusler 

Som konsekvens af den globale krise er konkurrenceintensiteten i branchen øget. Der kommer 

flere og flere aktører fra lande hvor fremstillingsomkostninger er lave, hvilket BoConcept skal 

være særlig opmærksom på da disse lande kan afsætte deres vare langt billigere end 

BoConcept. 

En anden trussel for BoConcept er hvis lavkonjunkturen forsætter. Det er vigtigt at der kommer 

gang i forbruget igen. 
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3.6.  Delkonklusion strategisk analyse 

I afsnit 3 er der foretaget en strategisk analyse af BoConcept, hvis formål var at belyse, hvilke 

ikke–finansielle drivere der skaber værdi for BoConcept, eller er med til at forringe den. 

Der blev udarbejdet en PESTEL analyse for at give et overblik over omverdensforholdene. Her 

viste det sig at politiske tiltag for at forbedre krisen i Sydeuropa kan skabe større forbrugertillid 

i hele EU og dermed have en positiv påvirkning på BoConcept, da det vil betyde vækst på deres 

a-markeder.  

Det udgør en væsentlig trussel for BoConcept hvis der ikke sker vækst i BNP’en. Analysen viste 

at BoConcept har et godt udgangspunkt i deres ”urbanisering” profil, da flere og flere flytter til 

byen som følge af kulturelle forhold. Da BoConcept outsourcer det meste af deres produktion 

har teknologiske tiltag herved ikke påvirkning. Til gengæld udnytter BoConcept teknologien via 

deres hjemmeside som er med til at skabe mulighed for større eksponering.  

Branchens konkurrence situation blev analyseret via Porters Five Forces. Den viste at 

BoConcept befinder sig i en branche med relativt lave adgangsbarriere, hvilket kan skabe 

truslen for konkurrenter større. BoConcept har via deres stærke brand differentieret sig og der 

kræver derfor større adgangsbarriere hvis nye konkurrenter skal konkurrere med dem. 

Analysen viste også at BoConcept’s kunder ikke har nogen forhandlingsstyrke og at konkurrence 

fra substituerende produkter er lav, da møbler ikke umiddelbart kan erstattes af andre 

produkter. Det vurderes at leverandørerne ikke har høj forhandlingsstyrke i og med der er skabt 

en gensidig afhængighed. Til slut viste analysen at der er øget konkurrenceintensitet i møbel 

branchen, da 3. lande er under hurtig udvikling og på længere sig kan blive en trussel for 

BoConcept. 

Herefter blev BoConcept’s vækststrategi analyseret ved brug af Ansoff’s vækstmatrix. Denne 

viste at BoConcept anvender en god blanding af markedsudvikling, markedspenetrering og 

produktudvikling. 
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4. Regnskabsanalyse 

Denne fase af min afhandling vil bestå af en regnskabsanalyse af BoConcept.  Regnskabsanalyse 

udarbejdes ved at belyse den historiske udvikling i BoConcept, som giver en god indikation af 

hvor vellykket BoConcept’s strategi har været i analysens periode. Ud fra dette defineres hvilke 

finansielle værdidrivere der skaber vækst og værdi for BoConcept. De beregnede nøgle er 

beregnet ud fra reformulerede regnskabstal, hvorfor der optræder forskel fra nøgletallene fra 

de offentliggjorte årsrapporter. 

 

4.1. Vurdering af regnskabskvaliteten 

Det er vigtigt at belyse kvaliteten af det aflagte regnskab, og kontrollere de anvendte principper 

og årsrapporter. Analyse perioden vil forløbe over de senest fem års regnskabsaflæggelse. Ved 

en gennemgang af revisionspåtegningerne i de fem analyse år vil der tegne sig et billede af om 

hvorvidt der er tale om et retvisende billede og pålideligheden af årsrapporten. BoConcept’s 

har i hele perioden aflagt regnskab hvor der ikke har været supplerende oplysninger eller 

forbehold. Det kan herfor konkluderes at de har opfyldt kravene om et retvisende billede og 

fremlagt pålidelige regnskaber. For at belyse om der har været ændringer i regnskabspraksis, 

som kan påvirke regnskabslæseren fortolkning af årsrapporten, er ledelsesberetningerne i 

analysen perioden gennemgået. I årsrapporten for 2007/08 bemærkes det at der er sket en 

omgruppering af designroyalties fra distributionsomkostninger til produktionsomkostninger. 

Dette medførte en reduktion på 0,5 procentpoint i bruttoavancen. Dette vil ikke blive korrigeret 

i sammenlignings tallene da det ikke har betydning for analysen. Udover at oplyse om 

ændringer i regnskabspraksis skal ledelsesberetningen også omtale hvis der er indtruffet 

væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb38. Dette er ikke tilfældet i analysen 

perioden. 
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 Årsregnskabsloven § 99 punkt 5 
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I nedenstående afsnit har jeg har belyst de anvendte regnskabspraksis og foretaget 

korrektioner hvor jeg fandt det nødvendigt. 

Indtægt: 

Når levering og risikoovergang har fundet sted til køber indregnes indtægter i 

resultatopgørelsen og måles eksklusiv moms, afgifter og rabat. Dette giver ikke anledning til 

korrektion. 

Omkostninger: 

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger der afholdes for at opnå årets omsætning, 

herunder forsknings- og udviklingsomkostninger der ikke aktiveres samt gager og afskrivninger. 

Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med salgskampagner 

og distribution af varer solgt i årets løb, herunder omkostninger til udstilling, salgspersonale, 

reklame samt af- og nedskrivninger. Administrationsomkostninger omfatter ledelse og 

administration af koncernen, herunder omkostninger til personale, ledelse, leje af lokaler samt 

af- og nedskrivninger. Sidste nævnte korrigeres i hver post og føres separat og derved mindskes 

posterne produktions-, salgs-, distributions- og administrationsomkostninger i senere 

beregninger. De oplyste afskrivningsperioder39 vurderes realistiske og derfor korrigeres disse 

ikke.  

Andre driftsindtægter og omkostninger: 

Disse poster indeholder regnskabsposter af sekundær karakter, herunder avance og tab ved 

salg af aktiver. Da fortjeneste og tab opgøres som salgsprisen med fradrag af slagsomkostninger 

og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet er der ikke fundet anledning til at foretage 

korrektioner. 

Finansielle indtægter og omkostninger: 

Her er tale om poster der indeholder kursreguleringer vedrørende værdipapirer, gæld og 

transaktioner i fremmedvaluta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, 

renteindtægter og omkostninger, samt realiserede og urealiserede tab og gevinster vedrørende 

                                                      
39

 BoConcept årsrapport 2010/11 under ”anvendt regnskabspraksis” 
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afledte finansielle instrumenter der ikke klassificeres som sikringsaftaler. Gennemgang af disse 

har ikke givet anledning til korrektioner. 

 

4.2. Reformulering 

Som tidligere skrevet belyses de finansielle værdidrivere gennem regnskabsanalysen. For at 

disse kan blive defineret analyseret BoConcept’s driftsaktivitet og finansielle aktivitet. På denne 

måde fremstår det hvilke aktiviteter der er værdi skabende for BoConcept. Det er nødvendigt at 

reformulere regnskabstallene, da det ikke er muligt at aflæse driftsaktivitet eller finansiel 

aktivitet direkte ud fra de offentlige regnskaber. Nedenstående reformuleringer er udarbejdet 

med egen tilvirkning, samt tilgængelig faglitteratur. 

 

4.2.1. Reformulering af egenkapitalen 

Egenkapitalen opsummerer alle transaktioner og posteringer der berører ejernes egenkapital. 

Det er vigtigt at alle aspekter medtages i en analyse, og derfor vigtigt at belyse at 

egenkapitalopgørelsen indeholder alle aspekter i virksomheden der vedrører ejernes interesse. 

Reformulering af egenkapitalen består i at opdele i transaktioner med ejerne og totalindkomst. 

Transaktioner med ejerne består hos BoConcept i følgende; kapitalforhøjelse, erhvervelse af 

minoritetsinteresser, aktiebaseret vederlæggelse, køb/salg egne aktier, forslået udbytte, samt 

dividende. Totalindkomsten består i følgende; årets resultat, valutakursregulering, 

værdiregulering af sikringsinstrumenter.  
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Nedenfor ses denne reformulering;  

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

 tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. 

Saldo primo  98.212 108.139 148.467 195.799 146.123 183.550 

Korrektioner til primo  -4.176    31  

Saldo primo efter korrektioner 94.036 108.139 148.467 195.799 146.154 183.550 

       

Transaktioner med ejere       

Kapitalforhøjelse   4.605  25.238 -165 

Erhvervelse af 
minoritetsinteresser 

    -4.470  

Aktiebaseret vederlæggelse  107 5.041 2.911 -2.852 1.557 

Køb af egne aktier    -17.796   

Salg af egne aktier  323 1.391 1.781 11.623 157 

Forslået udbytte      5.724 

Dividende   -5.004 -20.360   

Transaktioner med ejere i alt - 430 6.033 -33.464 29.539 7.273 

       

Totalindkomst       

Årets resultat 12.587 42.429 48.923 -27.484 8.184 14.095 

Valutakursregulering 85 -3.552 -6.236 11.272 -327 -5.261 

Værdiregulering af 
sikringsinstrumenter 

1.431 1.021 -1.388    

Totalindkomst i alt 14.103 39.898 41.299 -16.212 7.857 8.834 

       

Egenkapital 108.139 148.467 195.799 146.123 183.550 199.657 

       

 - - - - - - 

Tabel 1, reformuleret egenkapitalopgørelse
40
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4.2.2. Reformulering af balancen 

Balance indeholder lang- og kortfristede aktiver og forpligtelser. Balancen reformuleres for at 

udskille de aktiviteter der vedrører hhv. drift og finansiering, med andre ord opdeles balancen i 

driftsaktiver/forpligtelser og finansielle aktiver/forpligtelser. Driftsaktiver/forpligtelser er poster 

vedrørende salg og produktion af vare. Finansielle aktiver er likviditet som kan anvendes til 

gældsafvikling, udbetaling til ejerne eller investering i driftsaktiver, finansielle forpligtelser er 

gælden i virksomheden som ikke vedrører driften41. På næste side ses denne reformulering. 
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Nedenfor ses den reformuleret balance for BoConcept. 

Driftsaktiver 
2005/06 

tkr. 
2006/07 

tkr. 
2007/08 

tkr. 
2008/09 

tkr. 
2009/10 

tkr. 
2010/11 

tkr. 

Immaterielle  10.156 23.661 24.421 37.917 42.754 57.993 

Materielle 
anlægsaktiver 

202.893 168.809 179.174 176.614 159.156 134.186 

Deposita 7.987 10.106 9.653 17.717 17.578 20.550 

Udskudt skatteaktiv 21.407 23.455 19.841 19.646 24.715 31.905 

Varebeholdninger 116.789 148.442 141.571 139.816 100.489 107.781 

Tilgodehavender fra 
salg 

129.903 160.322 150.884 117.318 118.734 137.905 

Anlægsaktiver bestemt 
for salg    

2.104 1.024 
 

Driftsaktiver i alt 489.135 534.795 525.544 511.132 464.450 490.320 

 
      

Driftsforpligtelser 
      

Udskudt skat -29.710 -28.209 -30.220 -23.433 -28.932 -46.031 

Medarbejderobligatio
ner   

-437 -1.947 -2.674 -2.674 

Leverandørgæld -70.164 -72.642 -70.643 -59.978 -80.047 -79.390 

Forudbetaling fra 
kunder  

-16.080 -24.597 -17.556 -14.791 -21.303 -16.743 

Andre 
gældsforpligtelser  

-57.651 -80.825 -75.108 -61.284 -57.716 -56.554 

Driftsforpligtelser i alt -173.605 -206.273 -193.964 -161.433 -190.672 -201.392 

 
      

Minoritetsinteresser 363 69 
 

31 
  

       Netto driftsaktiver i alt 315.167 328.453 331.580 349.668 273.778 288.928 

       
Netto finansielle 
forpligtelser       

Likvide beholdninger 7.878 9.928 7.473 6.120 29.625 10.329 

Andre finansielle 
aktiver 

2.246 4.106 6.300 5.063 9.459 6.925 

Gæld til 
real/kreditinstitutter 

-217.152 -194.020 -149.554 -214.728 -129.312 -106.525 

Netto finansielle 
forpligtelser i alt 

-207.028 -179.986 -135.781 -203.545 -90.228 -89.271 

 
      

Egenkapital ultimo 108.139 148.467 195.799 146.123 183.550 199.657 

        - - - - - - 
Tabel 2, reformuleret balance

42
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4.2.3. Reformulering af resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsen viser det under-/overskud netto driftsaktiver og netto finansielle aktiver har 

skabt. Ved reformulering af denne opgøres på totalindkomst basis og består derfor af poster 

vedrørende drift og finansiering, samt usædvanlige poster(dirty surplus). I den officielle 

resultatopgørelse ses en samlet skatteomkostning, men i den reformulerede opgøres skatten 

for hhv. driftsoverskud, finansielle poster og andet driftsoverskud. Skatteprocenten i 

nedenstående reformulering følger reglerne for de enkelte år hvorfor der er benyttet en 

skatteprocent på 28 i 2006/07 og om en skatteprocent 25 i de efterfølgende år. Reformulering 

af resultatopgørelsen fremgår på næste side. 
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 2006/07 
tkr. 

2007/08 
tkr. 

2008/09 
tkr. 

2009/10 
tkr. 

2010/11 
tkr. 

Nettoomsætning    1.046.633    1.141.888     1.004.786       910.176   1.001.142  

Produktionsomkostninger      -626.679      -686.016       -608.734     -538.934     -579.696  

Bruttoresultat        419.954       455.872         396.052       371.242       421.446  

Salgs- og distributionsomkostninger      -285.346      -312.526       -329.697     -295.863     -313.653  

Administrationsomkostninger        -62.120        -66.551         -64.905        -62.040        -71.162  

Core driftsoverskud (før skat)          72.488          76.795             1.450         13.339         36.631  

Rapporteret skat        -19.377        -18.761             2.155          -4.302        -10.535  

Skattefordel netto finansielle poster 2222           1.517             1.656               975               355  

Skat andet driftsoverskud 855             -499             3.394               167               374  

Core driftsoverskud efter skat          56.188          59.052             8.655         10.179         26.825  

Andet driftsoverskud       

Andre driftsindtægter                508            3.690                 588               660               114  

Andre driftsomkostninger           -3.560          -1.694         -14.164          -1.328          -1.608  

Skat andet driftsoverskud              -855                499            -3.394              -167              -374  

Årets resultat for ophørte aktiviteter      

Valutakursgevinst                208                 819   

Valutakurstab          -5.040         -10.890           -3.499  

Minoritetsinteresser resultatandel                  99                  287            2.896   

Andet driftsoverskud efter skat           -3.600          -2.545         -27.573            2.880          -5.367  

Valutakursregulering           -3.552          -6.236           11.272              -327          -5.261  

Værdiregulering af sikringsinstrumenter            1.021          -1.388     

Dirty surplus poster - driftsposter           -2.531          -7.624           11.272              -327          -5.261  

      

Samlet driftsoverskud (efter skat)          50.057          48.883            -7.646         12.732         16.197  

Finansielle indtægter            3.346            3.350             3.547            2.932            3.488  

Finansielle omkostninger         -11.283          -9.417         -10.170          -6.832          -4.909  

Netto finansielle poster før skat           -7.937          -6.067            -6.623          -3.900          -1.421  

Skat af netto finansielle poster           -2.222          -1.517            -1.656              -975              -355  

Netto finansielle omkostninger (efter 
skat) 

       -10.159          -7.584            -8.279          -4.875          -1.776  

      

Totalindkomst           39.898          41.299         -15.925            7.857         14.421  

      

 - - - - - 

Tabel 3, reformuleret resultatopgørelse
43
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4.3. Rentabilitetsanalyse 

Ovenstående reformuleringer blev udarbejdet for at klargøre til den kommende 

rentabilitetsanalyse. Som det kan ses ud fra ovenstående reformuleringer dækker 

analyseperiode over de seneste 5-6 års data. Det vurderes ikke at analyseperioden bør være 

længere da BoConcept før denne periode minder meget lidt om hvor de er i dag. 

Rentabilitetsanalyse viser hvorledes virksomheden har udviklet sig og hvor virksomheden 

befinder sig nu. Med andre ord beregnes hvilke finansielle drivere der har skabt værdi for 

BoConcept. Værdien måles ud fra egenkapitalens forrentning(ROE). For at skabe et overblik 

over hvad der driver ROE benyttes DuPont modellen. Nedenfor ses denne model skitseret; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9, DuPont-model, Regnskabsanalyse og værdiansættelse side 255, og egen tilvirkning 



Copenhagen Business School                                                                                          09-05-2012 
HD-R afgangsprojekt                                                                                                Maria Frederiksen 

44 
 

Som det fremgår af ovenstående model opdeles beregningerne i tre niveauer. Nedenfor 

redegøres disse i hhv. driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. 

4.3.1. Driftsaktivitet 

Niveau 1 

ROE defineres på følgende måde: 

ROE=ROIC + [FGEAR x (ROIC – r)]44 

Hvor ROIC er afkastningsgraden på netto driftsaktiver, FGEAR den finansielle gearing og SPREAD 

er forskellen på afkastningsgraden på netto driftsaktiver og nettolåneomkostninger i procent. 

Nedenstående tabel 4 viser udviklingen i disse: 

Niveau 1 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

ROE  31,1% 24,0% -9,5% 4,8% 4,6% 

ROIC  15,5% 14,8% -2,2% 4,1% 5,8% 

Tabel 4, niveau 1 i DuPont modellen
45

 

 

Niveau 2 

ROIC defineres på følgende måde: 

ROIC= (OG x AOH) 46 

 Hvor OG er driftsoverskud divideret med nettoomsætningen og AOH er nettoomsætning 

divideret med nettodriftsaktiver.  
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Nedenstående tabel 5 viser udviklingen i disse: 

 Niveau 2 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

ROIC = DO/NDA 15,5% 14,8% -2,2% 4,1% 5,8% 

OG = DO/SALG 4,8% 4,3% -0,8% 1,4% 1,6% 

AOH = Salg/NDA 3,250 3,460 2,950 2,920 3,558 

Tabel 5, niveau 2 i DuPont modellen
47

 

 

Niveau 3 

OG defineres på følgende måde: 

OG = OGsalg + OGandre poster 

Hvor OGsalg er: 

bruttoresultat salgs- og distributionsomkostninger administrationsomkostninger

nettoomsætning nettoomsætning nettoomsætning

F&U-omkostninger skat på driftsoverskud fra salg

nettoomsætning nettoomsætning

48 

Og OGandre poster er: 

andre driftsindtægter/udgifter resultat fra kapitalandele i ass. virksomheder

nettoomsætning nettoomsætning

særlige poster skat på andre poster

nettoomsætning nettoomsætning  

AOH defineres på følgende måde: 

netto driftsaktiver
AOH =

nettoomsætning
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Nedenstående tabel 6 viser udviklingen i disse

  Niveau 3 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

OG Drivere      

Bruttoavance = bruttoresultat/nettoomsætning 40,1% 39,9% 39,4% 40,8% 42,1% 

Salgs- og distributionsomkostninger/nettoomsætning -27,3% -27,4% -32,8% -32,5% -31,3% 

Administrationsomkostninger/nettoomsætning -5,9% -5,8% -6,5% -6,8% -7,1% 

OG fra salg før skat 6,9% 6,7% 0,1% 1,5% 3,7% 

Skat andet driftsoverskud/nettoomsætning -1,56% -1,55% 0,72% -0,35% -0,98% 

OG fra salg 5,4% 5,2% 0,9% 1,1% 2,7% 

Andre poster efter skat/nettoomsætning -0,6% -0,9% -1,6% 0,3% -1,1% 

OG = OG fra salg + Andet DO efter skat 4,8% 4,3% -0,8% 1,4% 1,6% 

      
AOH drivere       

gns immaterielle anlægsaktiver/nettoomsætning 0,016 0,021 0,031 0,044 0,050 

gns materielle anlægsaktiver/nettoomsætning 0,178 0,152 0,177 0,184 0,147 

gns varebeholdning/nettoomsætning 0,127 0,127 0,140 0,132 0,104 

gns tilgodehavender fra salg/nettoomsætning 0,139 0,136 0,133 0,130 0,128 

gns øvrige drifsaktiver/nettoomsætning 0,030 0,028 0,034 0,045 0,048 

 0,489 0,464 0,516 0,536 0,477 

gns leverandører/nettoomsætning -0,068 -0,063 -0,065 -0,077 -0,080 

Øvrige driftsforpligtelser -0,163 -0,171 -0,173 -0,172 -0,171 

1/AOH 0,258 0,231 0,278 0,287 0,226 

      

Netto driftskapital 0,197 0,201 0,208 0,185 0,153 

Øvrig NDA 0,061 0,030 0,069 0,102 0,073 

1/AOH 0,258 0,231 0,278 0,287 0,226 

      

NFF 0,19780 0,15762 0,13513 0,22363 0,09013 

Tabel 6 niveau 3 i DuPont
49
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Ud fra ovenstående beregninger kan analysen nu foretages. 

Overskudsgraden er et udtryk for hvor stor en del af omsætningen der bidrager til den samlede 

indtjening og dermed til årets resultat. I ovenstående tabel 6 ses beregningen af hhv. OGsalg og 

OGandre poster, denne beregning foretages for at redegøre om hvorvidt det er den primære eller 

sekundære drift der påvirker OG. Det kan her tolkes, at det er den primære drift der ligger til 

grund for OG. Det fremgår ligeledes at OG i 2006/07 udgjorde 4,8 % og i 2010/11 er den faldet 

til 1,6%. Dette skyldes bl.a. at nettoomsætningen er faldet, mens salgs- og 

distributionsomkostninger er steget. Stigningen i denne post skyldes at BoConcept har haft øget 

fokus på markedsføring både for at gøre BoConcept mere attraktiv for franchisetagere, men 

også for at forhindre andre aktører at overtage deres markedsposition. Den sekundære drift af i 

2010/11 også haft en væsentlig påvirkning på den samlede OG. Dette skyldes store 

valutakurstab og valutareguleringer. I 2008/09 påvirkede OGandre poster den samlede OG da der 

ligeledes her var et stort valutatab, samt nedluknings- og omstruktureringsomkostninger. 

Aktivernes omsætningshastighed er et udtryk for evnen til at skabe omsætning ud fra hvor 

mange penge der er bundet i de forskellige aktiver. Ud fra ovenstående tabel 6 kan det ses at 

udviklingen i AOH har været mere eller mindre konstant. Fra 2006/07 til 2010/11 er der dog 

sket en lille stigning. 

Ovenstående analyse belyser niveau to og tre i DuPont pyramiden. Ud fra dette kan det derfor 

konkluderes at faldet i ROIC, som fremgår af tabel 5, fra 15,5% i 2006/07 til 5,8% i 2010/11 

primært skyldes fald i OG. BoConcept har som tidligere skrevet valgt at investere ekstra i salgs- 

og distributionsomkostninger og dermed er denne omkostning steget, mens de har haft et fald i 

deres omsætning. På længere sigt forventes det at omsætningen vil stige i takt med BoConcept 

har investeret i at blive mere synlige. At BoConcept’s nuværende ROIC kun er 5,8% er relativt 

lavt og de bør derfor overveje hvorvidt den stigende omkostning i salgs- og 

distributionsomkostninger er det værd.  
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4.3.2. Finansieringsaktivitet 

Som det fremgår af ovenstående figur 9, er finansielgearing med til at danne ROE. Denne 

gearing er et udtryk for den finansielle risiko BoConcept bærer. Den kan opdeles i hhv. FGEAR 

og SPREAD som redegøres nedenfor. 

FGEAR defineres på følgende måde: 

FGEAR = NFF / EK 

hvor NFF er nettofinansielle forpligtelser og EK er egenkapitalen. 

SPREAD defineres som forskellen mellem ROIC og r hvor r er lig NFO / NFF (nettofinansielle 

omkostninger / nettofinansielle forpligtelser). Nedenstående tabel 7 viser udregning heraf: 

 

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

ROIC = DO/NDA 15,5% 14,8% -2,2% 4,1% 5,8% 

FGEAR = NFF/EK 0,375 0,324 0,332 0,320 0,242 

Netto finansielle 

omkostninger i procent (r) 5,3% 4,8% 4,9% 3,3% 2,0% 

SPREAD = ROIC - r 10,3% 10,0% -7,1% 0,8% 3,8% 

Tabel 7 niveau 3 DuPont-modellen
50

 

 

Det fremgår af ovenstående tabel 7 at FGEAR i analyse perioden har været faldende. Det 

betyder at det er lykkedes BoConcept at minimere den finansielle risiko. At BoConcept ikke har 

større behov for fremmed finansiering skyldes bl.a. at de har valgt at outsource største delen af 

deres produktion hvilket medføre at de undgår store investering i produktionsanlæg mv..  

Det fremgår af tabel 7ovenfor at SPREAD er faldet i analyse perioden men forsat er positivt. At 

SPREAD er positiv viser at BoConcept tjener penge på deres finansielle forpligtelser, hvilket 

påvirker ROE positivt.  
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4.3.3. ROE 

Niveau 1 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

ROE  31,1% 24,0% -9,5% 4,8% 4,6% 

ROIC  15,5% 14,8% -2,2% 4,1% 5,8% 

Tabel 8 niveau et i DuPont modellen
51

 

 

I ovenstående tabel 8 fremgår det at egenkapital forrentningen er faldet fra 31,1% i 2006/07 til 

4,6% i 2010/11, hvilket er et fald på ca. 85 % over analyseperioden. Ovenstående analyser 

påvirker alle sammen hvordan egenkapitalen forrentes, og ud fra disse vurderes det at faldet i 

ROE primært skyldes fald i ROIC. For at opnå bedre ROE er det derfor vigtigt at BoConcept 

sætter inde overfor de problemstillinger der blev belyst tidligere.  

Som skrevet tidligere er ROE udtryk for hvor god BoConcept er til at forrente den investerede 

kapital og dermed et udtryk for hvor meget ejerne opnår ved deres investering i BoConcept. 

Med en forrentning på 4,6 % vurderes det at forrentningen ikke er tilfredsstillende, da der kan 

opnås højere forrentning ved at investere i en relativ sikker investering såsom en 10-årig 

obligation. 
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4.4. Delkonklusion regnskabsanalyse 

I afsnit 4 er der foretaget en regnskabsanalyse af BoConcept, hvis formål var at belyse, hvilke 

finansielle drivere der skaber værdi for BoConcept, eller er med til at forringe den.  

Regnskabsanalysen viser, at BoConcept gennem analyseperioden ikke har formået at skabe 

værdi for deres aktionærer. Den primære årsag hertil findes i faldet i OG. Dette fald skyldes at 

BoConcept har haft større stigning i deres omkostninger forholdsmæssigt stigningen i deres 

omsætning. Analysen viser at salgs- og distributionsomkostninger er steget fra 27,3 % i 2006/07 

til 31,3 % i 2010/11. Dette skyldes BoConcept har øget omkostningerne til bl.a. 

markedsføringsføring. 

Analysen af de finansielleaktiviteter viste at BoConcept har minimeret deres finansielle risiko. 

Dette skyldes blandt andet at de i regnskabsåret outsourcer 77 % af deres produktion, hvilket 

medfører at de undgår store investeringer i produktionsanlæg mv.. SPREAD er i 2010/11 

positivt hvilket viser, at BoConcept tjener penge på deres finansielle forpligtelser, hvilket 

påvirker ROE positivt.  
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5. Budgettering 
På baggrund af ovenstående analyser af strategi og regnskaber er det nu muligt at estimere 

hvorledes fremtiden tegner sig for BoConcept. Budgettet der udarbejdes danner grundlag for 

den senere værdiansættelse. Der er stor usikkerhed forbundet med udarbejdelse af et budget 

og da det har afgørende betydning for værdiansættelse er det vigtigt det er velovervejet. 

Udarbejdelsen af budgettet sker på baggrund af antagelser og de givne forudsætninger 

vedrørende fremtiden for BoConcept. Ledelsen giver i årsrapporten for 2010/11 udtryk for 

deres forventninger til fremtiden og disse vil blive indarbejdet i processen med udarbejdelsen 

af budgettet. Der vil ligeledes blive taget højde for den offentliggjorte kvartalsredegørelse for 3. 

kvartal regnskabsår 2011/12. Budgetperioden skal forløbe indtil det ikke længere giver mening 

at udarbejde forecast, da væksten bliver konstant. Budgettet foretages på en periode på 5 år og 

herefter en antages der steady state hvorfor en terminalværdiperiode anvendes. 

Nedenfor budgetteres de nødvendige poster. 

 

5.1. Nettoomsætning 

I årsrapporten for 2010/11 fremgår det at BoConcept forventer en vækst i omsætningen på 7-

10%52. Ud fra BoConcept’s offentliggjorte delrapport for 3. kvartal 2011/12 ses det at de hidtil 

har opnået en samlet omsætning på t.kr. 749.500, og med en omsætning på t.kr. 1.001.142 for 

hele år 2010/11 skal de omsætte ca. t.kr. 321.000 for at opnå en vækst på bare 7 %. Dette anser 

ledelsen ikke som muligt og de nedjusterer derfor deres forventning til vækst i omsætning til 

2%. Dette virker som en realistisk forventning, da denne stigning vil betyde at de i 4. kvartal 

2011/12 skal omsætte ca. t.kr. 271.000 hvilket ligger mere på niveau med tidligere år. Derfor 

budgetteres der i 2011/12 med en stigning på 2 % og frem til 2014/15 med stabil stigning.  
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Fra år 2014/15 er det langsigtede mål at øge omsætningen med 10-15 % årligt53. Denne 

forventning belyses ud fra analysen af BoConcept’s ikke-finansielle drivere. Der er skabt større 

tiltro på at gældskrisen i Sydeuropa kan løses politisk, hvilket styrker de finansielle markeder og 

forbrugernes tillid til de europæiske økonomier. Dette betyder forbedring af markedsvilkårene 

på nogle af BoConcept’s a-markeder, som styrker det langsigtede mål om at opnå en vækst på 

10-15 %. Til trods for det nedjusteres vækstraten til 8 % i regnskabsåret 2014/15, da analyse af 

konkurrence intensiteten viste at det må forventes at der fremover vil komme øget 

konkurrence fra de østlige lande. Efter 2014/15 falder vækstrate stødt til den i 

terminalperioden falder til 3 % årligt, som ligger lidt over inflationsraten da det vurderes at 

være passende.  

 

5.2. AOH 

AOH estimeres for at kunne budgettere den fremtidige udvikling i nettodriftsaktiverne. 

Udviklingen i disse skal senere anvendes i udarbejdelse af værdiansættelsen. Som det fremgik 

af rentabilitetsanalyse har AOH ligget forholdsvist stabilt. Ud fra ovenstående budgettering af 

salgsvæksten, må det forventes at der ligeledes sker en stigning i AOH.  

 

5.3. Core OG 

At estimere udviklingen i Core OG kan være meget vanskeligt, da der spiller mange forskellige 

elementer ind. Det kan være elementer som, ændring i råvarepriser, ændringer i lønninger mv.. 

Nedenfor ses en redegørelse af driftsomkostningerne som udarbejdes for at opnå den bedst 

mulige budgettering.  

Ses der historisk på produktionsomkostningerne udgør de ca. 60% af BoConcept’s omsætning. 

Som tidligere nævnt outsourcer BoConcept størstedelen af deres produktion og står kun for ca. 

23 % af produktionen selv. Produktionsomkostninger kan påvirkes af mange forskellige 
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elementer, f.eks. stigning i råvarepriser og lønninger. Det er ikke kun en intern stigning der kan 

have betydning for BoConcept. Stiger lønningerne hos deres leverandører, må det forventes at 

dette får en negativ påvirkning på BoConcept, da det medfører stigende priser. Ændring i valuta 

kurserne er også et element der kan påvirke produktionsomkostningerne. Dette ses dog ikke 

som en særlig stor risiko hos BoConcept da de løbende tilpasser deres købs- og salgsvaluta. Der 

er ikke nogen indikationer på at der er varslet stigninger hos de eksterne leverandører, hvorfor 

der heller ikke er risiko for stigning hos disse. 

I årsrapporten for 2010/11 oplyser BoConcept at de løbende foretager effektivisering af 

produktionen. Det forventes derfor at produktionsomkostningerne vil fastholde deres stabile 

niveau, dog nedjusteres de til 58 %. 

 

5.4. Salgs- og distributionsomkostninger  

Salgs- og distributionsomkostningerne indeholder poster til distribution af de 

færdigproducerede vare til butikkerne, samt omkostninger til markedsføring. 

Distributionsomkostninger er en variabel omkostninger som følger omsætningen proportionalt. 

BoConcept har i det seneste regnskabsår øget omkostningerne til markedsføring i forbindelse 

med lanceringen af 2011-kollektionen og den halvårlige kollektionsopdatering54. Disse øgede 

omkostninger har afspejlet sig positivt i en del af omsætningen der relaterer sig til de 

mellemste og laveste prisgrupper. Det vurderes derfor at BoConcept med fordel kan fastholde 

deres omkostninger til markedsføring. I takt med at omsætningen på længere sigt vækster med 

8 %, må det vurderes at distributionsomkostninger ligeledes vil stige, dog ikke lige så meget. 

Hidtil har salgs- og distributionsomkostningerne udgjort ca. 31 % af omsætningen, det vurderes 

at der vil ske en lille stigning. 
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5.5. Administrationsomkostninger  

Posten administrationsomkostninger består af de omkostninger der opstår i forbindelse med 

den daglige ledelse og administration. Der har gennem årerne ikke været særlig store udsving. 

Den har dog været stødt stigende, hvilket er forventeligt efter BoConcept har øget fokus på 

strategi og ekspansion. Posten er på sit højeste niveau i 2010/11 hvor den udgør 7,1% af 

omsætningen, en af grundene hertil er ny etableringen af Asian Distribution Centre. Det 

forventes at denne post fastholdes på dette niveau over de næste år. 

 

5.6. Effektiv skatteprocent 

Det er den gældende skatteprocent på 25 % der danner grundlag for den effektive 

skatteprocent. For BoConcept gælder det at de har ikke-fradragsberettigede omkostninger og 

merskat i udlandet, som følge af tilvalgt international sambeskatning, som påvirker deres 

effektive skatteprocent med 3%. Derfor budgetteres der med en effektiv skatteprocent på 28 

%. 

 

5.7. Andet driftsoverskud efter skat  

Denne post indeholder typisk andre driftsindtægter og omkostninger. Da disse ikke har nogen 

præcise drivere er de svære at estimere og det anbefales derfor at de budgetteres som en 

andel af omsætningen55. Posten i analyseperioden i gennemsnit ligger på 0,8% af omsætningen 

hvorfor der budgetteres med dette. 
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5.8. Usædvanlige poster efter skat
56

 

Usædvanlige poster budgetteres ikke, da det normalt er poster der kun opstår som en 

engangsbegivenhed. Det fremgår heller ikke af BoConcept’s års- eller delrapporter at de 

forventes sådanne omkostninger. 

 

5.9. Netto finansielle omkostninger efter skat 

Der fremgår ikke forventninger til stigning i de finansielle poster i BoConcept’s årsrapport. I 

analyse perioden har udviklingen i posten været faldende og samme tendens viser sig i den 

offentliggjorte delrapport for 3. kvartal 2011/12. Omkostningen udgjorde i 2010/11 0,17% af 

omsætningen og derfor budgetteres der med 0,15 % af omsætningen i budgetperioden. 
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5.10. Budget 

De samlede budgetteringer ses i nedenstående figur 10. 

Værdidrivere 

Budget-

periode 

2011/12E 

2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 

Terminal 

periode 

2017/18E 

Salgsvækstrate i pct. 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 6,0% 5,0% 3,0% 

Produktions-

omkostninger 
58,0% 58,0% 58,0% 58,0% 58,0% 58,0% 58,0% 

Salgs og 

distributions-

omkostninger 

32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 

Administrations-

omkostninger i % af 

salg 

7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 

        
Core OG før skat 5,0% 5,2% 5,3% 5,6% 6,0% 6,0% 6,0% 

        
Effektiv 

skatteprocent 
28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 

        
Core OG efter skat 3,60% 3,74% 3,82% 4,03% 4,32% 4,32% 4,32% 

        
Andet driftsoverskud 

efter skat 
-0,80% -0,80% -0,80% -0,80% -0,80% -0,80% -0,80% 

        
Netto finansielle 

omkostninger efter 

skat 

0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 

        AOH 4,52 4,61 4,71 4,81 4,71 4,66 4,56 

1/AOH 0,221 0,217 0,212 0,208 0,212 0,215 0,219 

Figur 10
57

 

                                                      
57

 Egen tilvirkning 
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Værdidrivere Budget-

periode 

2011/12E 

2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E Terminal 

periode 

2017/18E 

Nettoomsætning 1.021.165 1.062.011 1.125.732 1.215.791 1.288.738 1.353.175 1.393.770 

Produktions-

omkostninger 
592.276 615.967 652.925 705.159 747.468 784.842 808.387 

Salgs- og 

distributions-

omkostninger 

333.921 347.278 368.114 397.564 421.417 442.488 455.763 

Administrations-

omkostninger 
72.503 75.403 79.927 86.321 91.500 96.075 98.958 

  
       

Core driftsoverskud 

før skat 
22.466 23.364 24.766 26.747 28.352 29.770 30.663 

Skat af årets 

resultat 
6.290 6.542 6.935 7.489 7.939 8.336 8.586 

Core driftsoverskud 

efter skat 
16.175 16.822 17.832 19.258 20.414 21.434 22.077 

  
       

  
       

NDA 235.214 244.239 258.283 267.954 287.469 299.242 314.709 

∆NDA -53.714 9.025 14.044 9.672 19.514 11.774 15.466 
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6. Værdiansættelse 
Værdiansættelsen af BoConcept foretages på baggrund af de udarbejdede budgetter. 

DCF modellen benyttes til værdiansættelsen. Det er en indirekte model, der anvender 

virksomhedens pengestrømme til fastsættelse af værdien af virksomheden. Pengestrømmene 

tilbagediskonteres med diskonteringsrente WACC’en, der er virksomhedens gennemsnitlige 

kapitalomkostninger.  

De fremtidige pengestrømme kan defineres således: 

FCF = Pengestrømme fra driften – pengestrømme fra investeringer 

 

t.kr. 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E 

Driftsoverskud          16.175         16.822         17.832         19.258         20.414      21.434  

∆ NDA        -53.714            9.025         14.044            9.672         19.514      11.774  

FCF        -37.538         25.847         31.875         28.930         39.928      33.208  

 

Det frie cash flow tilbagediskonteres med WACC’en. Nedenfor fastsættes WACC’en.  
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6.1. Ejernes afkastkrav 

Ejernes afkastkrav er et udtryk for, hvad aktionærerne kræver i afkast, for den kapital de har 

investeret i virksomheden. For at fastlægge ejernes afkastkrav anvendes CAPM58, som tager 

udgangspunkt i sammenhængen mellem afkastet på den enkelte virksomheds aktier og afkastet 

på hele markedsporteføljen.  

CAPM defineres som følger: 

re = rf + β[E(rm) – rf] 

Hver komponent som indgår i beregningen af ejernes afkastkrav gennemgås i det 

efterfølgende, hvor  

re = ejernes afkastkrav 

rf = risikofri rente 

β = beta (systematiske risiko) 

E(rm) = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

E(rm) – rf = markedets risikopræmie 

 

6.1.1. Risikofri rente 

Til fastsættelse af den risikofrie rente, anvendes den effektive rente på en 10-årig 3 % 

statsobligation med udløb i 2021. Den effektive rente på denne statsobligation var pr. 30. marts 

2012 var 1,83 %59  

rf = 1,83 

                                                      
58

 CAMP er en forkortelse af Capital Asset Pricing Model, kilde bogen, ”regnskabsanalyse og værdiansættelse” side 

50 

59
 Kilde: https://www.sparnord.dk/investering/publikationer/rente/noegletal/daglig_kursliste 
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6.1.2. Beta værdi  

Der skelnes mellem to risici i forbindelse med at måle aktiens risiko, en systematisk risiko og en 

usystematisk risiko.  Beta-værdien er et udtryk for den systematiske risiko, der optræder ved 

investering i aktier. Nedenstående figur 8 fortolker beta. 

β = 0 Risikofri investering 

0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

β = 1 Risiko som markedsporteføljen 

β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Figur 11, tolkning af beta
60

 

 

Der er to forskellige metoder, beta-værdien kan estimeres på. Der kan foretages en common 

sense betragtning, sammenligning med andre virksomheder eller den kan beregnes. Beta-

værdien for BoConcept foretages ud fra en common sense betragtning. Derfor sættes beta til 

0,72061. 

β = 0,720 

 

6.1.3. Markedets risikopræmie 

Markedets risikopræmie er et udtryk for det tillæg en investor kræver, for at investere i aktier 

frem for obligationer, som anses for en risikofri investering. Der findes tre metoder til 

estimering af markedsrisikoen62. Desværre kræver disse metoder adgang til information som 

ikke har været muligt at skaffe. Derfor fastsættes en markedsrisiko på 5 %, som vurderes at 

være forskellen mellem aktiemarkedets afkast og afkast fra risikofrie investeringen.  

E(rm) – rf  = 5 % 

                                                      
60

 Bogen, ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse” side 53 

61
 http://www.proinvestor.com/aktier/Boconcept/BOCON%20B.CO 

62
 Bogen, ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse” side 51 

http://www.proinvestor.com/aktier/Boconcept/BOCON%20B.CO
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På baggrund af ovenstående gennemgang kan ejernes afkastkrav beregnes: 

Ejernes afkastkrav = re = rf + β[E(rm) – rf] = 1,83 % + (0,720 x 5 %) = 1,83 % + 3,6 % = 5,43 % 

 

6.2. Långivernes afkastkrav 

Hver komponent som indgår i beregningen af långivernes afkastkrav gennemgås i det 

efterfølgende, hvor  

Långivernes afkastkrav beregnes som Rg = (rf + rs) x (1 – t), hvor 

Rg = Långiveres afkastkrav 

rf = risikofri rente 

rs = långiveres risikotillæg 

t = skatteprocent 

I det foregående afsnit om ejernes afkastkrav blev den risikofri rente fastsat til 1,83 %, da dette 

er den effektive rente på en 10-årig 3 % statsobligation.  

Långivernes risikotillæg vurderes at være på niveau med ejernes risikotillæg på 3 %. 

Risikotillægget er fastsat ud fra de oplyste rentesatser på kreditinstitutgælden i årsrapporten 

2010/11.63  

Skatteprocenten er den gældende på selskabsskatteprocent på 25 %. 

 

Långivernes afkastkrav = Rg x (1- t) = (rf + rs) x (1 – t) = (1,83 % + 3 %) x (1 – 25 %) = 4,83 x 75 % 

= 3,62 % 

                                                      
63

 BoConcept årsrapport, note 28 
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6.3. WACC 

Som skrevet tidligere er WACC’en virksomhedens gennemsnitlige kapitalomkostninger, og her 

tages højde for både ejernes og långivernes afkastkrav, som er beregnet ovenfor.  

 

WACC’en beregnes ved at vægte afkastkravet til egenkapitalen og långivernes afkastkrav.  

Rwacc = Gældsandel x rg x (1 – t ) + Egenkapitalandel x re 

Hvor, 

Rwacc = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

Gældsandel = Andel af fremmedfinansiering i forhold til samlet finansiering 

Rg = Långiveres afkastkrav = lånerenten 

t = skatteprocent 

Egenkapitalsandel = Andel af egenkapitalfinansiering i forhold til samlet finansiering 

Re= Ejernes afkastkrav  

 

Ejernes afkastkrav er beregnet i det foregående afsnit til 5,43 %, og vil derfor ikke blive 

kommenteret yderligere. Skatteprocenten svarer til den gældende sats på 25 % 
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6.3.1. Kapitalstruktur 

Definitionen på kapitalstruktur er måden hvorpå passiverne er opdelt i hhv. egenkapital og 

fremmedkapital. Det fremgår af BoConcept’s årsrapport at de har en langsigtet målsætning om 

en egenkapitalandel på 30-40 % af balancesummen64. Hvorfor det vurderes at kapitalstrukturen 

i BoConcept vil være 35 % egenkapital og 65 % fremmedkapital.  
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 BoConcept årsrapport under ”aktionærforhold” 
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6.3.2. Beregning af WACC’en 

Ud fra ovenstående kan WACC’en nu beregnes. 

WACC = Rwacc = (Gældsandel x rg x (1 – t )) + Egenkapitalandel x re = (65 % x 3,62 %) + (35 % x 

5,43 %) = 2,35 % + 1,90 %  =  4,26 %. 

Værdien pr. aktie kan nu beregnes: 

  Budget-

periode 

2011/12E 

2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E Herefter 

OI  16.175 16.822 17.832 19.258 20.414 21.434 22.077 

NDA  235.214 244.239 258.283 267.954 287.469 299.242 314.709 

FCF  69.889 7.798 3.788 9.586 900 9.660 6.611 

Diskonterings-

faktor  1,04 1,09 1,13 1,18 1,23 1,28 1,34 

Nutidsværdi FCF  67.036 7.174 3.343 8.114 730 7.523 4.939 

Samlet nutidsværdi 

FCF 93.921 

       Terminalværdi  

     

792.760 

 Nutidsværdi 

terminalværdi 617.386 

       Virksomhedsværdi  711.308 

       Netto finansielle 

forpligtelser 89.271 

       Egenkapitalværdi 

før minoriteter 622.037 

       Værdi per aktie 

(2.862,119 t.kr 

aktier) 217 

       Antal aktier ultimo 

2010/11 2.862.119 
 

       

Figur 12, egen tilvirkning 
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Det fremgår ovenstående beregning, at den estimerede aktiekurs for BoConcept udgør 217. 

Den officielle aktiekurs for BoConcept pr. 30 marts 2012 var 118, hvilket medfører at ud af 

udførte analyser og beregning er BoConcept’s aktie undervurderet.  
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7. Konklusion 
Formålet med denne afhandling var at påvise om aktiekursen ud fra strategisk- og regnskabs-

analyse pr. 31. marts 2012 reelt afspejlede virksomhedens værdi.  

For at besvare ovenstående har afhandlingen gennem strategisk analyse belyst hvilke ikke-

finansielle drivere der påvirker værdiansættelsen af aktien.  

Som international møbel- og retailkæde befinder BoConcept sig i mere end 50 lande. Den 

usikre økonomiske situation den globale krise har påvirket afsætningen af deres produkter. Den 

faldende BNP har i tidligere år været med til at påvirke salgets vækst rate negativt. Det påvirker 

BoConcept positivt at et stigende antal flytter til byen og tager storbys livsstilen til sig. På 

længere sigt vil den nye teknologi på deres hjemmeside skabe en større brugergruppe og 

dermed større kendskab til BoConcept. 

I takt med at den globale krise er aftagende stiger væksten og dermed efterspørgslen på 

langvarige forbrugsgoder. Dette giver mulighed for nye aktører og skaber øget konkurrence 

intensitet.  

 Da BoConcept løbende har fornyet deres vækststrategi og afsat ekstra ressourcer i forbindelse 

med lanceringen af nye kollektioner mv., afholder det dem fra at miste markedsandel. De har 

ved evaluering af deres aftaler med franchisetagerne strammet kravene hertil hvorfor det 

skaber større ensretning i koncernen. Dette påvirker BoConcept’s kunder da de får samme 

oplevelse lige meget hvilken butik fra BoConcept de handler i.  

For at besvare ovenstående hovedspørgsmål har afhandlingen gennem regnskabsanalyse belyst 

hvilke finansielle drivere der påvirker værdiansættelsen af aktien.  

Ovenstående ikke-finansielle drivere har påvirket de finansielle drivere da salgs- og 

distributionsomkostningerne har steget i takt med øget markedsføring. Denne omkostning 

påvirker overskudsgraden som afspejles i egenkapitalens forrentning.  

Da BoConcept outsourcer størstedelen af deres produktion undgår de hermed store 

investeringer i produktionsanlæg. Dette afspejler sig i BoConcept’s gearing.  
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Gennem analyser har det været muligt at reformulere de officielle opgørelser fra BoConcept. 

Ud fra dette blev der foretaget budgettering for at gøre det muligt at beregne en fremtidig 

værdi. Resultatet af dette er at aktieværdien på 118 pr 31. marts 2012 ikke afspejler 

virksomhedens værdi. Ud fra udførte beregninger konstateres det at aktiekursens reelle værdi 

er 217. Dette betyder at aktien var undervurderet i forhold til den teoretiske beregning. Den 

teoretiske beregning er dannet ud fra sekundære data, som primært stammer fra BoConcept, 

hvorfor analysen ikke er foretaget objektivt.  
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