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1 Indledning 

På blot fem år har verdensøkonomien nået at opleve et massivt opsving og en massiv nedgang. Det har 

betydet, at landeøkonomier har været præget af et oppustet overforbrug, men har også set bagsiden af 

medaljen, som har kostet mange virksomheder deres eksistensgrundlag.  

 

Bang & Olufsen1 er et af de selskaber, som under finanskrisen har taget nogle voldsomme knubs, men til trods 

herfor stadig eksisterer. Dog ikke uden at det har sat sine spor. Hvis man kaster et blik på aktiekursen 

sammenlignet med OMXC20-indexets udvikling i de forgangne fem år2, ses tydeligt at B&O har følt 

finanskrisen på klods hold, og tendens er klar. Inden for disse fem år, har B&O oplevet både en historisk høj 

aktiekurs på hele kr. 765,0 den 10. februar 2006 samt en historisk lav kurs på kr. 34,7 den 7. juli 2009.  

 

På trods af det markante fald i aktiekursen, står B&O stadig på plads nr. 146 i top 1000-listen over Danmarks 

største virksomheder3 målt på omsætning. Omsætningen hos B&O er da også faldet drastisk siden 

regnskabsåret 2006/07, hvor nettoomsætningen var på hele mio. kr. 4.375,74, til en omsætning på bare mio. 

kr. 2.761,55 i 2009/10.  

 

Udvikling i B&O’s økonomiske aspekt har ført til markante ændringer for selskabet, og der er indført både 

strategier, handlingsplaner og sågar en aktieemission6, for at sikre dets fremtidige eksistens. Mange 

analytikere spekulerede i at denne aktieemission skulle munde ud i et salg af B&O-koncernen7, men det har 

altså ikke været tilfældet. B&O lever stadig.   

                                                           
1 Herefter benævnt B&O 
2 Aktiekurser fundet på www.euroinvestor.dk  
3 http://www.top1000.dk/virksomheder#results  
4 Årsrapport 2006/07, side 57 
5 Årsrapport 2009/10, side 60 
6 http://www.business.dk/boersnyt/bos-nye-millioner-skal-forsimple-teknologien  
7 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/149021/worning_b_o_er_ikke_sat_til_salg.html  
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Diagram 1: Udvikling i aktiekurser for B&O samt OMCX20 for regnskabsårene 2005/06 til og med 2009/10, egen tilvirkning 
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2 Problemformulering 

B&O er et kendt dansk selskab, der i mange danskernes øjne kan betegnes, som værende et af de største 

luksusgoder herhjemme8. Det er et produkt, som alle har en holdning til og alle kender9. Gennem de seneste 

fem år, har koncernen været inde i en hektisk periode, grundet den økonomiske krise. Samtidig har 

aktieværdien de seneste år taget sig en rutsjetur; fra at være på sit højeste niveau, til at falde til sit laveste. 

 

I dag er aktien stadig langt fra sit højeste niveau, men hvad er egenkapitalens og aktiens egentlige værdi? 

 

For at få klarlagt værdien af B&O, er opgaven, at der skal analyseres dybere i koncernen, hvilket vil blive 

foretaget gennem først en strategisk analyse og dernæst gennem en regnskabsanalyse. 

 

Gennem en strategisk analyse, vil følgende forhold søges belyst: 

• Set i lyset af den økonomiske krise, hvilken effekt har denne så haft på B&O og markedet, som 

koncernen befinder sig på?  

• Effekten fra de økonomiske krise, har denne betydet, at der skulle ske ændringer i den valgte strategi, 

eller har brand’et været af en sådan karakter, at det i sig selv, har været nok til at bibeholde 

koncernens markedsposition, og dermed stadig kunne følge med konkurrenterne?  

• Den nedgang, som B&O har oplevet, skyldes denne kun den økonomiske afmatning, eller har der 

været noget fundamentalt galt med B&O?  

• Produkterne som B&O sælger, hvilke makrofaktorer har indflydelse på størrelsen af salget, og har 

disse makrofaktorer en stor eller lille grad af betydning, og hvordan skal et selskab som B&O agere på 

disse makrofaktorer? 

 

Efter at have gennemført den strategiske analyse, vil der blive foretaget en regnskabsanalyse, som skal 

hjælpe til at danne grundlag for den senere værdiansættelse. I regnskabsanalysen, vil følgende spørgsmål 

blive besvaret: 

• Hvordan har den økonomiske udvikling set ud for B&O gennem de sidste fem regsnakbsår? 

• Hvordan har nøgletallene set ud for koncernen i denne periode? 

• Hvordan vil et budget se ud for B&O? 

• Hvad er den estimerede værdi af B&O aktien, når en teoretisk værdiansættelsesmodel anvendes?  

 

Ovenstående spørgsmål skal hjælpe til at fastslå værdien af B&O aktien. 

                                                           
8 http://www.reputationinstitute.com/press/Borsen_artikel_020609.pdf 
9 http://epn.dk/brancher/mode/article1339637.ece 
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3 Afgrænsning 

Vi har valgt kun at fokusere på Bang & Olufsen a/s koncernen som helhed, og vil derfor ikke analysere på de 

tilknyttede selskaber herunder. Derfor vil det, når der i opgaven står B&O, omhandle hele koncernen og ikke 

de enkeltstående selskaber. Det samme gør sig gældende, når vi henviser til en årsrapport; det er således 

koncernens årsrapporter. 

 

Analyser tager primært udgangspunkt på danske markeder, da det er her koncernens moderselskab har 

hjemme. Da vi allerede har afgrænset os fra at analysere på de tilknyttede selskaber under moderselskabet, 

vil det derfor heller ikke være relevant at analysere på markedsplan.  

 

Opgaven er baseret på de oplysninger, som er tilgængelige for offentligheden, eksempelvis publikationer 

udgivet af Bang & Olufsen selv, årsrapporter, fondsbørsmeddelelse mv.. I flere tilfælde har materialet ikke 

været helt tilstrækkeligt, hvorfor vi har antaget og tolket efter vores egen bedste overbevisning samt ud fra 

generel sund fornuft. 

 

Der er foretaget en fortegningsretsemission i 2009, og denne vil vi ikke beskrive yderligere, da den ikke har 

betydning for vores opgave, da den foretages, som led i kapitaludvidelse. Den vil indirekte blive behandlet de 

steder i opgaven, hvor der arbejdes med regnskabstal. 

 

Ved udarbejdelse af reformuleringer til analyseformål, vil reformulering af pengestrømsopgørelse ikke 

foretages, da denne ikke vil bidrage til værdiansættelsen af B&O, fordi vi har valgt at anvende RIDO-modellen 

hertil, se afsnit 4.5.  

 

I rentabilitetsanalysen vil vi ikke komme ned på niveau tre10, da vi er af den opfattelse, at den ikke vil tilføje 

vores værdiansættelse nogen nødvendige informationer, der vil ændre vores endelige resultat, som niveau et 

og to ikke allerede har bidraget med.  

 

For værdiansættelsen har vi sat en skæringsdato pr. 31. maj 2010. Det skal dog siges, at der efterfølgende er 

aflagt en kvartalsrapport for det første kvartal i regnskabsåret 2010/11, og vi har også anvendt denne til 

analyseformål. 

 

  

                                                           
10 DuPont-modellen, ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, side 173 
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4 Metodevalg 

4.1 Præsentation af virksomheden  

Som indledning til opgaven har vi valgt først at give en præsentation af Bang & Olufsen, for at læseren kan 

opnå et overordnet kendskab til selskabet og dets opbygning, herunder dets historie, struktur samt 

værdigrundlag. Derfor er beskrivelsen af virksomhedens profil også begrænset til at bevæge sig på det 

overfladiske, da senere analyser vil være mere dybdegående og i overensstemmelse med opgavens formål.  

 

4.2 Strategisk analyse  

Den strategiske analyse opdeles i tre faser; før finanskrisen, under finanskrisen og efter finanskrisen11.  

 

Vi har valgt at opdele faserne efter regnskabsår og at lægge to regnskabsår sammen i faserne før og under 

finanskrisen. Dette har vi gjort, fordi analysen af perioden før finanskrisen, mener vi ikke ville være 

tilstrækkelig, såfremt vi kun havde valgt regnskabsåret 2006/2007, da krisen så småt begyndte at gøre sit 

indtog i slutningen af 2007, og vi dermed ville have analyseret delvist før krisen og delvist i begyndelsen af 

krisen. Vi har således forsøgt at skabe et billede af B&O’s strategiske grundlag inden finanskrisen ved at 

analysere på baggrund af to hele regnskabsår, hvoraf 2005/2006 ikke berøres af krisen overhovedet. 

 

Analysen af fasen under finanskrisen består af regnskabsårene 2007/2008 samt 2008/2009, fordi her havde 

finanskrisen sin opstartsfase, sit klimaks og til dels afmatning. Perioden 2007/2008 til 2008/2009 er et godt 

grundlag at foretage den strategiske analyse på, for her ses effekterne af finanskrisen for alvor samt hvilke 

initiativer selskabet foretager for at slippe levende ud på den anden side.  

 

Sidst, men ikke mindst analyseres regnskabsperioden 2009/10 for at kunne få et indtryk af om de tiltag der 

blev foretaget uden finanskrisen har givet positive resultater eller ej. Ligeledes vil vi analysere, om B&O er 

kommet gennem finanskrisen styrket, svækket eller uændret.  

 

 

                                                           
11 Se figur 1 for at få et overblik over den strategiske analyse 

Figur 1: Opbygning og opdeling af den strategiske analyse, egen tilvirkning 
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For at opnå en illustration af finanskrisens effekter, har vi valgt yderligere at opdele vores analyser i 

henholdsvis eksterne og interne analyser under de tre førnævnte faser. Først foretages de eksterne analyser, 

for at beskrive forandringerne i B&O’s omverden. Dette gøres ved hjælp af PEST henholdsvis Porters Five 

Forces.  

 

Vi har valgt PEST12, da ideen med denne er at afdække muligheder og trusler fra selskabets 

makroomgivelser, ved hjælp af analyse på områderne Political (politiske og lovgivningsmæssige forhold), 

Economic (økonomiske og demografiske forhold), Sociocultural (sociokulturelle forhold) samt Technological 

(teknologiske og miljømæssige forhold).  

 

Porters Five Forces13 udpeger de påvirkninger, som selskabet måtte opleve fra nye udbydere, substituerende 

produkter, leverandører og kunder. Det skal tilsammen illustrere, hvilken konkurrencesituation der er i 

branchen, hvor B&O befinder sig.  

 

Herefter foretages de interne analyser af B&O, hvilke, på baggrund af de eksterne analyser, skal illustrere, 

hvilken effekt omverdens dynamik har på selskabets interne struktur og hvad der foretages af tilpasning hertil.  

 

For at kunne fastslå hvilken overordnet strategi B&O har anvendt gennem perioden 2005 til nu har vi valgt at 

anvende Porters Generiske Strategier14. Denne, fordi indsigten i selskabets overordnede konkurrencestrategi 

blotlægges på en overskuelig facon og vedrører samtlige aktiviteter. Ligeledes er modellen særdeles 

anvendelig, når man skal gennemskue virksomhedens konkurrencemæssige fordele. 

 

 

 

Ansoffs’ Vækstmatrice15 anvendes for at give et overblik over B&O’s nuværende vækststrategi. Modellen kan 

anvendes af selskabet til at pejle efter, og for at klarlægge hvilken strategi, der er mest hensigtsmæssig at 

                                                           
12 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 69 
13 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 73 
14 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 91 
15 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 99 

Figur 2: Porters Generiske Strategier, egen tilvirkning 
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anvende, når vækst ønskes. Modellen illustrerer meget enkelt fire grundlæggende strategier, der kan vælges 

imellem eller kombineres, for at opnå vækst på markedsandele, produkter eller begge, og dermed sikre 

selskabet en økonomisk vækst, såfremt strategivalget bærer frugt.     

 

 

 

Alle faserne afsluttes med en SWOT-analyse, samt delkonklusion for perioden, for at give et totalt overblik 

over periodens hændelser.  

 

4.2.1 Kritik af strategiske analysemodeller 

4.2.1.1 PEST 

PEST-analysen er anvendt til at analysere de eksterne forhold, som har indflydelse på B&O. Modellen tager 

dog ikke højde for alle eksterne forhold. Den skrivende presses indflydelse er svær at få ind, på trods af at 

denne har en enorm indflydelse på et selskab. En negativ rapport omkring eksempelvis børnearbejde eller 

miljøsvineri kan uanset ægtheden af denne historie få katastrofale følger for et selskab. Samtidig vil en negativ 

anmeldelse af et produkt kunne betyde at produktet fra starten af, vil få det svært. 

 

Modellen bygger ligeledes meget op til egne holdninger, og er utrolig afhængig af den information der findes, 

samt hvilken betydning der lægges på denne information. Det vil derfor være en sjældenhed at to analytikere 

vil komme frem til præcist det samme resultat. 

 

4.2.1.2 Porters Five Forces 

Modellen er en god til at analysere en branche, da der via denne model gennemgås de faktorer, der har 

indflydelse på en given branche. Modellen har dog også sine mangler. En af disse mangler er at alle 

parametrene vægter lige meget, og i B&O’s tilfælde er det eksempelvis ikke af særlig stor betydning at 

undersøge truslen fra substitutter, da der stor set ikke findes nogle. Et andet væsentligt punkt, som modellen 

mangler, er behandling af selskabets brand-værdi samt kernekompetencer. 

 

Figur 3: Ansoffs’ Vækstmatrice, egen tilvirkning 
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Et andet kritikpunkt er at modellen er meget overfladisk og ikke rigtigt går i dybden på specifikke forhold for 

den enkelte spiller i branchen. Modellen lægger op til en analyse af det generelle marked, og dermed ikke 

hvordan den enkelte spiller står.  

 

I B&O’s tilfælde ses der ikke på de positive elementer, som eksempelvis en god aftale med en leverandør kan 

have. For eksempel lægger modellen op til, at når B&O har få og store leverandører, så har disse en stor 

forhandlingsstyrke, som, jævnfør modellen, vil være en negativ faktor. 

 

For en optimal anvendelse af modellen, set i forhold til B&O, skal der således også skelnes til hvordan 

specifikt B&O står. For graden af attraktivitet er afhængig af det enkelte selskab. 

 

4.2.1.3 Porters Generiske Strategier 

Modellen lægge der op til, at det er en enten/eller situation for et selskab. Der tages ikke højde for, at et 

selskab kan være i flere forskellige situationer og nogle selskaber derfor vil være tvungne til at anvende flere 

af disse strategier. At satse på lave omkostninger udelukker derfor ikke at der sammenløbende satses på at 

skabe unikke produkter. En sammenblanding af disse to strategier kan give utrolig store fordele. Derfor vil 

nogle selskaber i en vis grad anvende en blanding af at satse på lave omkostninger samtidig med en satsning 

på unikke produkter. Denne opgave illustrerer et eksempel på netop denne situation.  

 

4.2.1.4 Ansoff’s vækstmatrice 

Modellen lægger, ligesom ved Porters Generiske Strategier, op til at et selskab har valget mellem de fire 

forskellige vækststrategier og ikke at et selskab i praksis vil udføre flere af disse. Et selskab kan således 

sagtens køre flere af disse strategier og oftest vil en brug af flere af disse strategier være en nødvendighed, 

som det eksempelvis vil ses i denne opgave.  

 

4.3 Regnskabsanalyse 

Vi har først og fremmest valgt at foretage regnskabsanalysen på baggrund af årsrapporterne for 2005/06 til og 

med 2009/2010, da vores strategiske analyse ligeledes finder sted for denne periode.  

 

Før vi påbegynder den egentlige regnskabsanalyse af B&O’s årsrapporter, har vi foretaget en gennemgang af 

revisionspåtegningerne fra de pågældende årsrapporter, for at danne os et billede af om analysegrundlaget er 

tilstrækkeligt troværdigt. Herefter gennemgås anvendt regnskabspraksis, for at se om der har været ændringer 

hertil, og hvilken effekt dette har givet analysegrundlaget.  
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Dernæst reformuleres egenkapitalsopgørelser, balancer og resultatopgørelser, for at kunne anvende 

årsrapporterne til analysebrug. Reformuleringen sker, for at eliminere de transaktioner i selskabet, som ikke 

vedrører den egentlige drift. Det bør nok lige nævnes, at der i nogle tilfælde ved reformuleringen ikke har 

været tilstrækkeligt med oplysninger tilgængelige, hvor vi har antaget og forudsat disse posters funktioner. 

Dette kan i værste fald betyde, at vores senere værdiansættelse ikke bliver helt hensigtsmæssig.  

 

Derpå vil rentabilitetsanalysen blive opbygget efter DuPont-modellen, se figur 4, da denne nedbryder 

regnskabstallene til et overskueligt og forståeligt niveau.  

 

 
  

4.4 Budgettering 

Budgetteringen vil tage udgangspunkt i den strategiske analyse samt regnskabsanalysen, og der vil blive 

udarbejdet en samlet proforma årsrapport, der vil dække en budgetperiode på fem regnskabsår. Denne 

proforma årsrapport vil indeholde resultatopgørelse og balance. I budgettet er regnskabsåret 2014/15 lig med 

terminalperioden, da vi fremover forventer, at væksten herfra vil forblive konstant i al fremtid.  

 

Selve budgetforudsætningerne vil alle blive gennemgået, for at klarlægge vores forudsætninger og 

begrundelser for budgetteringen.  

 

4.5 Værdiansættelse  

Vi har valgt at anvende RIDO-modellen til værdiansættelsen, da denne har nogle fordele i forhold til 

værdiansættelse af B&O. Blandt andet tager den udgangspunkt i de historiske data, hvormed fremtiden kan 

forudsiges med større sikkerhed samt der kræves et knapt så indgående kendskab til virksomheden, som 

eksempelvis cash flow-modellerne kræver. Ulempen ved at anvende RIDO-modellen er, at det er B&O’s 

aflagte årsrapporter der tages udgangspunkt i, hvorfor der må være en vis tvivl om oprigtigheden ved de 

aflagte tal. Det er blandt andet derfor, at vi i regnskabsanalysen, har undersøgt de af revisorerne afgivne 

påtegninger; for at sikre os det bedst mulige beregningsgrundlag. Det skal dog bemærkes, at der altid vil være 

en risiko forbundet med de aflagte tal, uanset om der er supplerende oplysninger og forbehold eller ej.  

 

Figur 4: DuPont-modellen, egen tilvirkning 
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Vi har i hele kapitlet om værdiansættelsen gennemgået alle relevante beregninger, som er nødvendige for at 

kunne foretage den egentlige værdiansættelse af B&O.  

 

  



 

5 Præsentation af virksomheden

Ideen bag dette afsnit er en generel beskrivelse af B&O med det formål, at opnå et grundlæggende in

selskabets værdier, opbygning og struktur, for på den måde at skabe et 

 

5.1 Et historisk overblik16 

Over 80 % af selskabets omsætning stammer fra eksport. Selskabet har over 

2.000 ansatte fordelt på flere end 70 lande. Produkterne spænder i alt fra CarFi til 

HiFi i alle former og afskygninger. Specialet er elegant design, kvalitet og 

brugervenlighed.  

 

Selskabet er Bang & Olufsen. Grundlæggelsen fandt sted i 1925 da Peter Bang og 

Svend Olufsen delte den samme begejstring for datidens fænomen; radioen. 

Gennembruddet kom først, da de to unge ingeniører lavede en banebrydende 

opfindelse ”Eliminatoren”, der begrænsed

kom på et fantastisk heldigt tidspunkt, da det netop var tiden for at få indlagt 

elektricitet i hjemmene. Succesen blev så omfattende, at B&O allerede i 1927 

havde behov for at opføre en produktionsfacilitet. Desværre

sprunget i luften ved enden af anden verdenskrig, hovedsageligt fordi B&O ikke 

ville indgå samarbejde med besættelsesmagten, samt mange af medarbejderne 

deltog i modstandsbevægelse til de danske nazisympatisørers store irritation. 

 

Det lykkedes, trods den kraftige modvind, for B&O at manifestere sig på det 

danske marked, og tilmed opnå brand’et ”Det danske kvalitetsmærke”. Dette 

brand blev i særdeleshed understøttet, da Asien i 1960’erne begyndte at

verdensmarkedet. Mens mange andre konkurrenter måtte bukke under, traf B&O i stedet beslutning om at 

indgå samarbejde med forskellige designere og arkitekter. Produkternes idé, design og kvalitet kom i stedet i 

højsædet, og samtidig indledtes salg i udenlandske markeder. 

 

Senere, grundet fald i indtjeningen, blev fokus rettet mod koncernens kernekompetencer og alle øvrige 

aktiviteter blev solgt fra. I øvrigt blev der introduceret en ny distributionsstrategi, som betød, at B&O’s 

produkter udover at blive solgt i de sædvanlige butikker, der i øvrigt udbød en lang række af andre 

elektronikmærker, også skulle sælges hos en række forhandlere, som udelukkende forhandlede med B&O

produkter. Disse forhandlere er i dag bedre kendt som B1

                                                           
16 Årsrapport 2009/10, side 8-9 
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Ideen bag dette afsnit er en generel beskrivelse af B&O med det formål, at opnå et grundlæggende indblik i 

for den videre analyse. 

vise sig på 

verdensmarkedet. Mens mange andre konkurrenter måtte bukke under, traf B&O i stedet beslutning om at 

indgå samarbejde med forskellige designere og arkitekter. Produkternes idé, design og kvalitet kom i stedet i 

Senere, grundet fald i indtjeningen, blev fokus rettet mod koncernens kernekompetencer og alle øvrige 

aktiviteter blev solgt fra. I øvrigt blev der introduceret en ny distributionsstrategi, som betød, at B&O’s 

r at blive solgt i de sædvanlige butikker, der i øvrigt udbød en lang række af andre 

elektronikmærker, også skulle sælges hos en række forhandlere, som udelukkende forhandlede med B&O-

dgør en stadig større del af B&O 

Figur 5: Tidslinje, egen tilvirkning 
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samlede salg. Desuden har B&O opstillet en række krav og specifikationer, som skal opfyldes, hvis en 

almindelig radio/tv-butik ønsker at sælge B&O-produkter, og disse kaldes ”Shop-in-shop butikker”.  

 

Ydermere har B&O kastet sig ud i en ny verden, da forretningsområdet Automotive opstår. B&O skal fremover 

udvikle, producere og sælge lydsystemer til biler, herunder kan nævnes, at der er indgået aftale med Audi, 

Aston Martin samt Mercedes AMG, hvilket understreger, at B&O stadig anses for at være brand’et med 

kvalitet.  

 

Det er lykkedes B&O at komme igennem mange modvinde og stadig i dag anses det for at være et innovativt 

og kvalitetsbevidst selskab, som konstant overgår sig selv i alle henseender.  

 

5.2 Koncernstruktur 

Bang & Olufsen a/s koncernen består i dag af en lang række af selskaber, og kun de, hvor B&O er 

moderselskab, ses af understående organisationsdiagram17.  

 

 

 

5.2.1 Bang & Olufsen Operations a/s18 

Beliggende i Struer og moderselskab for alle de nationale salgsselskaber. Hovedaktiviteten består af at 

varetage indkøb, produktion samt logistik- og salgsaktiviteter for Bang & Olufsen koncernen. Desuden forestår 

Bang & Olufsen Operations a/s salg af audio og video produkter.  

 

5.2.2 Bang & Olufsen s.r.o.19 

Opførelsen af produktionsanlægget i Koprivnice, Tjekkiet blev påbegyndt i 2005 som led i en ny strategi, hvor 

målet var omkostningsminimering. Derfor blev dele af produktionen outsourcet til Tjekkiet og anlægget er 

opført på en sådan måde, at skift mellem forskellige produktionslinjer kan foretages på optimale vilkår og 

eventuelt spildtid til omstilling af maskiner mv. minimeres.  

 

                                                           
17 Årsrapport 2009/10, side 7 
18 Årsrapport 2009/10, side 58 samt 126 
19 http://www.arkitema.dk/Erhverv+Working/Projekter/BO+i+Tjekkiet.aspx  

Figur 6: Organisationsdiagram 
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5.2.3 OÜ BO-Soft20 

En softwareproducerende virksomhed med hjemsted i Tallinn i Estland, hvori B&O har købt aktiemajoriteten. 

Ved starten af samarbejdet blev B&O så positivt overrasket over virksomhedens resultater og kompetencer, at 

ønsket blev at sikre kvalitet og stabilitet, så der fortsat kunne nydes godt af virksomhedens kundskaber. 

 

5.2.4 Bang & Olufsen ICEpower a/s21 

Blev grundlagt som følge af Dr. Karsten Nielsens PhD arbejde på Danmarks Tekniske Universitet tilbage i 

1999. Ideen med grundlæggelsen var og er at levere markedets bedste præstationer inden for lydanlæg, og 

siden begyndelsen er det lykkedes selskabet at få etableret sig som en af markedets bedste leverandører 

inden for sit område.   

 

5.2.5 Bang & Olufsen GPS Taiwan22 

Etablering af forretningsforbindelser med partnere i Taiwan fandt sted i 2007/2008, og produktion samt 

produktudvikling er dermed udvidet, som del i en strategi om at anvende nogle af verdens mange 

kompetencer. Det betyder ikke, at Bang & Olufsen vil outsource deres produktion og udvikling af produkter til 

udlandet, men blot søge forskellige nyttige ekspertiser i verdensomspændende omfang.  

 

 

5.3 Bestyrelse og ledelse23 

B&O’s samlede ledelse består i dag af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for ledelsen af 

koncernen, samt en direktion, der varetager den daglige ledelse af selskabet i henhold til de af bestyrelsen 

udstedte anvisninger og retningslinjer.  

 

Titel Navn Uddannelse Ansat 

President & CEO Karl Kristian Hvidt Nielsen Civilingeniør, HD i afsætning 1.8.2008 

Executive Vice Precident, Operations John Christian Bennett-Therkildsen Elektronikmekaniker 1.9.1981 

Executive Vice Precident, Sales & Marketing Christian Winther HD i afsætning 1.1.2009 

 

Af selskabets vedtægter24 fremgår det, at selskabets bestyrelse bestående af 4-8 repræsentanter valgt af 

generalforsamlingen, indstilles til valg ved hver ordinær generalforsamling. Ifølge selskabsloven har 

selskabets medarbejdere ret til at vælge et antal medlemmer til bestyrelsen svarende til halvdelen af de øvrige 

repræsentanter, hvilket for tiden består af 3 repræsentanter valgt for 4-årige perioder, og dermed en 

                                                           
20 http://www.erhvervsbladet.dk/virksomheder/bampo-succes-med-outsourcing  
21 http://www.icepower.bang-olufsen.com/en/company/who/  
22 http://ing.dk/artikel/90447-portraet-han-skal-bringe-lyden-af-klingende-moent-tilbage-i-bo  
23 http://www.bang-olufsen.dk/Userfiles/File/Investors/9027_BO_samlet_16042009_DK.pdf 
24 http://www.proinvestor.com/aktienyt/506646/Vedtaegter-for-Bang-og-Olufsen-as  

Tabel 1: Oversigt over direktion pr. 31. maj 2010, egen tilvirkning 
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bestyrelse på i alt 9 medlemmer. De medarbejdervalgte repræsentanter har i øvrigt nøjagtig det samme 

ansvar, de samme pligter og rettigheder, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne udgøres som 

oftest af erfarne, internationale forretningsfolk, og der lægges vægt på, at hvert bestyrelsesmedlem har den 

fornødne viden, fagkundskaber og kapacitet til at mestre opgaven. Desuden er bestyrelsesmedlemmernes 

aldersgrænse 70 år. 

 

Titel Navn Uddannelse Valgdato 

Formand Jørgen Worning Cand.polyt. 1991 

Næstformand Rolf Eriksen Dekoratør 2008 

Bestyrelsesmedlem Peter Skak Olufesen Agronom 1972 

Bestyrelsesmedlem Niels B. Christiansen Civilingeniør, MBA 2007 

Bestyrelsesmedlem Tue Mantoni Cand.merc. (mat.) 2009 

Bestyrelsesmedlem Ole Andersen  Cand.merc. statsautoriseret revisor 2009 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Anette R. Sejbjerg Tidsstudietekniker 2007 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Jesper Olsen Maskinarbejder 2007 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Knud Olesen Technical Project Manager 2003 

 

 

5.4 Vision 

B&O’s vision blev allerede forankret af grundlæggerne Peter Bang og Svend Olufsen i 1920’erne og blev 

uformet som følgende25: 

 

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

finde nye måder til forbedring” 

 

Visionen er gennem tiden blevet videreført og ajourført og kommer i dag til udtryk således:  

 

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

 

5.5 Værdigrundlag26 

Værdierne udtrykker B&O med fire ord; raffinement, synergi, originalitet og passion. 

 

                                                           
25 http://www.bang-olufsen.dk/page.asp?id=600  
26 http://www.bang-olufsen.dk/page.asp?id=600  

Tabel 2: Oversigt over bestyrelse pr. 31. maj 2010, egen tilvirkning 
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Raffinement dækker ønsket om at være den bedste til alt hvad selskabet udfører. Produkter fra B&O skal 

således ikke kun være kendte for eksklusivitet men i stor grad også på indhold og raffinement. For at opnå 

dette, er opmærksomheden på selv den mindste detalje.  

 

Synergi er indbegrebet af at B&O skal kunne kreere produkter der aldrig er set eller hørt før. 

 

Originalitet har stor betydning B&O, og de presser altid sig selv til det yderste, for konstant at bryde barrierer 

og skabe overraskende og innovative produkter. Det er altså af højeste vigtighed for B&O, at de ikke står i 

stampe og ikke rykker sig nogen steder. B&O skal altid være blandt de producenter der har de nyeste udspil.  

 

Passion samt entusiasme og stolthed ses som en nødvendighed for at kunne skabe de ypperste produkter. 

En medarbejder skal have opfyldt dette før det, efter B&O’s opfattelse, vil være muligt for den pågældende at 

kunne bruge sine kreative kræfter optimalt.  

 

5.6 Markedsforhold 

I en stadig hurtigt udviklende elektronisk verden er det vigtigt for et selskab at have en innovativ tilgang til at 

fange kundernes opmærksomhed. Derfor er det også relevant for analysen af B&O at fastlægge deres 

markedsposition i forhold til andre udbydere, kunders præferencegrader sammenkædet med selskabets valg 

af strategi.  

 

Af konkurrerende selskaber på samme niveau kan snildt opremses; BOSE, Loewe AG, LG, Pioneer samt 

mange flere. Derudover består B&O’s kernekompetence i at skabe oplevelser i produkterne, og især lyd, 

billede, bruger- og systeminteraktion, design og bevægelsesmekanik er de største kernekompetencer, i hvert 

fald ifølge B&O selv27. Dermed må der også være en del præferencer fra nuværende såvel som potentielle 

kunder til produkterne, og de faktorer sammenlagt placerer B&O i kategorien monopolistisk konkurrence, der 

er kendetegnet ved mange udbydere samt høje præferencer fra kundernes side.  

 

B&O handler primært på fem hovedmarkeder, dog yderligere opdelt i deres årsrapporter28, se nedenstående 

diagram 229. 

                                                           

27 http://www.bang-olufsen.dk/picture-sound-competences     
28 Årsrapport 2009/10, side 84, har B&O opdelt efter følgende markeder: Skandinavien, Central Europa, Øvrige Europa, Nordamerika, Asien og den Øvrige verden. 
Herunder er der yderligere opdelt på lande. 
29 Årsrapport 2009/10, side 84 



 

 

Som det fremgår af fordelingen af nettoomsætning på hovedmarkeder, ses det tydeligt, at hovedparten af 

nettoomsætningen stammer fra Europa

for Danmarks landegrænser, og heraf stod Europa for 67,7 % af den samlede eksport. 

 

5.7 Forretningsområder  

B&O’s forretningsområder kan opdeles i to områder; brandunder

nedenstående figur 730:  

 

 

 

B2C (Forbrugere) 

 

 

B2B (Virksomheder) 

 

Brandunderstøttet forretning dækker altså over Audio

totalløsninger for hotelkæder og luksusboliger

sælges dog udelukkende til andre virksomheder

nævnte B1-forretninger og Shop-in

verdensplan, hvoraf de 703 forretninger er de såkaldte B1

produkter. 

                                                           
30 Fortegningsretsemission 2009, side 15 
31 http://www.bang-olufsen.dk/hotels?cid={F6EAF023-0B34
32 Årsrapport 2009/10, side 24 
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Branduafhængig forretning består af kun et forretningsområde; ICEpower, som er leverandør af patenteret 

forstærkerteknologi. Nogle af ICEpower aftagere er blandt andet TouchDiva, Samsung, Asus, Fujitsu, Pioneer 

m.fl., der anvender komponenterne i deres egne produkter33.  

 

Som det ses af ovenstående figur 7 er B&O’s kunder både virksomheder og forbrugere. Langt størstedelen af 

selskabets omsætning stammer dog fra forbrugersegmentet, se diagram 3. 

 

 

 

Diagrammet illustrerer, hvor stor en del af omsætningen de enkelte forretningsområder repræsenterer på 

baggrund af årsrapporten for 2009/10. Som det ses, tager B&O’s kernekompetencer altså langt størstedelen 

af æren for omsætningen i dag, medens Automotive og ICEpower står for 10 % henholdsvis 3 % af 

omsætningen. 

 

 

  

 

 

  

                                                           
33 http://www.icepower.bang-olufsen.com/en/news/  

Diagram 3: Nettoomsætning 2009/10 fordelt efter forretningsområder, egen tilvirkning 
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6 Før finanskrisen 

Årene 2005-2007 var nogle gode år for den globale økonomi. Væksten i BNP i Europa lå generelt over 2 %34 i 

denne periode, hvilket er ens betydende med, at der har været højkonjunktur35. En periode med højkonjunktur 

er ensbetydende med gode tider for selskaber, da potentielle kunder samt nuværende kunder har en større 

appetit efter at spendere penge, både på helt basale varer, men i høj grad også på luksusgoder, som B&O’s 

produkter må siges at være.  

 

For et selskab som B&O, er en stærk økonomi altså en klar fordel, hvilket også fremgår af deres årsrapporter, 

hvor tallene kun er positive for denne periode og med stødt stigende omsætning. 

 

6.1 Eksterne analyser 

6.1.1 PEST 

Politisk blev der i 2005 opstillet en række mål fra EU, som skulle sikre en forøgelse af den økonomiske vækst 

generelt i alle medlemslandende. Dette var den såkaldte Lissabon-strategi36, der blandt andet omhandlede 

sikring af en varig vækst og viden. Tiltagene var blandt andet at nedbringe for tidligt bortfaldne skoleelever og 

fri bevægelighed over landegrænser i EU med håb om at kunne drage fuld udnyttelse af medlemslandenes 

kreative potentiale. Rent praktisk var der fire prioriteringsområder; viden og innovation, frigørelse af 

forretningsmulighederne, investering i mennesker og modernisering af arbejdsmarkederne og 

energi/klimaændringer. I slutningen af 2007 blev strategi og tiltag analyseret, og effekten heraf var tydelig; den 

generelle økonomiske vækst i BNP i medlemslandene var steget fra 1,8 % i 2005 og forventes af nå 2,9 %37 i 

200738.  

 

At Danmark i denne periode ikke bare levede op til ovenstående, men i særdeleshed også var opmærksom 

på, at skabe gode rammer for vækst i hele det danske samfund ses tydeligt i Danmarks strategiske 

referenceramme for perioden 2007-201339. Af denne fremgår det klart, at den danske regering havde fokus på 

forbedring af den økonomiske vækst ved hjælp af yderligere tiltag40.  

 

                                                           
34 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020  
35 http://books.google.dk/books?id=RU-
668GhymcC&pg=PA342&dq=betegnelse+for+h%C3%B8jkonjunktur&hl=da&ei=nDMHTaL8M5GfOvWB5ekL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCo
Q6AEwAQ#v=onepage&q=betegnelse%20for%20h%C3%B8jkonjunktur&f=false  
36 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0803(02):DA:NOT  
37 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0803(02):DA:NOT  
38 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020, BNP i Europa steg i 2007 med 3 % 
39 http://www.ebst.dk/file/5468/Strategisk_referenceramme.pdf  
40 Tiltagene er i bund og grund blot en videreudvikling af de af EU opstillede tiltag i Lissabon-strategien, hvorfor de ikke uddybes yderligere  
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Økonomisk var der i denne periode, som nævnt, en økonomisk vækst i BNP på ca. 2 %. Væksten satte i 

denne periode et positivt aftryk på B&O’s omsætning, der således var i fremdrift og steg med næsten 13 %41 

fra 2004/2005 til 2005/2006. I denne periode, hvor fremgangen i økonomien var massiv, afspejledes dette i 

befolkningens købelyst. Købelysten blev afledt af den faldende arbejdsløshed42  samt bankernes meget løse 

behandling af lån. Lånene blev muliggjort som følge af de stigende ejendomsværdier43, der resulterede i, at 

folk pludselig stod med en meget stor friværdi. Gennem lån fik folk mulighed for at kunne forbruge en masse 

penge, som de reelt set ikke var i besiddelse af. Privatforbruget steg og deraf steg salget af luksuriøse 

produkter ligeledes44. Den økonomiske fremgang tillod, at den gennemsnitlige befolkning med et fik mulighed 

for at smage på det søde liv, hvilket flere udnyttede ved at anskaffe sig produkter, som de ikke ville have haft 

mulighed for at anskaffe sig tidligere. 

 

Forbrugsfesten var dermed skudt i gang og derigennem havde B&O ikke de store betænkeligheder omkring 

den økonomiske udvikling; alt tegnede sig lyst. 

 

Sociokulturelle forhold spiller en væsentlig rolle i omsætningen for B&O, da de udbudte produkter, som 

nævnt tidligere, er at betragte som værende highend-produkter. Denne type produkter afhænger i høj grad af 

folks livsstil, levestandard, etik og moral m.v..  

 

I en verden, hvor menneskeheden bliver stadigt mere ansvarlige og fokus retter sig mod global opvarmning, 

sundhed, økologi, menneskehandel etc., oplever selskaber at skulle stå skoleret overfor forbrugerne. Dårlig 

omtale i pressen, hvor et givent selskab sættes i forbindelse med en generel uetisk holdning, er et glimrende 

eksempel på at selskabet kan lide under katastrofale følger, og især, hvis det berører nogle områder, som 

befolkningen ikke ser positivt på. Der var eksempelvis en afsløring af forbindelse mellem Jysk Sengetøjslager 

og børnearbejde, hvorefter selskabets image blev tilsmudset45.  

 

Folk forventer i dag, at sådanne selskaber, har orden på tingene og udviser et ansvar, der er deres navn værd. 

Det betyder også, at selskaberne mere eller mindre er tvangsindlagt til at bruge ressourcer på at udvikle 

miljøpolitikker, corporate governance, etiske regnskaber, grønne regnskaber m.v., da folk simpelthen nægter 

at blive sat i forbindelse børnearbejde, uansvarlig miljøadfærd o.l.. 

 

                                                           
41 Årsrapport 2005/06, side 51 
42 http://www.statistikbanken.dk/aup01, se bilag 1, egen tilvirkning 
43 
http://www.fm.dk/Arbejdsomraader/Okonomiske%20vurderinger/Konjunkturovervaagning/~/media/Files/Okonomiske%20vurderinger/Byggeri%20og%20bolig/ejendom
sprisernei1kv2007.ashx  
44 http://www.danskerhverv.dk/Materialer/Documents/detail%20marts-2010.pdf, jf. figur 6 I publikation 
45 http://www.business.dk/industri/etisk-kollaps-jysk  
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Højkonjunktur er i øvrigt synonymt med overforbrug, hvor folk lever over evne og materialisme får stor 

betydning for dagligdagens købevaner og -lyst. Producenter af luksusgoder opnår derfor favorable vilkår, da 

antallet af forbrugere, som efterspørger disse er stigende.   

  

Teknologien i branchen er meget krævende, og producenterne skal så vidt muligt altid søge, at have den 

nyeste teknologi, for at kunne hamle op med den stigende efterspørgsel af højteknologiske produkter.  

 

Høj kvalitet og innovativ teknologi, er noget der fra B&O’s side også stræbes efter. Det samme gør sig 

gældende, hvis der er en nødvendig viden eller kompetence; der tilegnes disse egenskaber ved indgåelse af 

samarbejder med de bedste leverandører på disse områder46. Om disse kvaliteter, teknologier mv. skaber en 

fordel sammenlignet med markedets øvrige udbydere, er svært at give et klart svar på, da man i denne 

periode kan have vanskeligheder ved at skille normalprofit fra overnormal profit, som følge af det 

overophedede privatforbrug. 

 

6.1.2 Porters Five Forces 

Graden af rivalisering varierer blandt efter markedskonjunkturen. Ved højkonjunktur får selskaber i denne 

branche en mærkbar stigning i nettoomsætning, og det skyldes blandt andet, at forbrugerne har fået en del 

flere penge mellem hænderne, som giver dem adgang til at købe produkter, de normalt vis aldrig ville være i 

stand til at betale sig fra. Det resulterer i, at der er et kæmpe antal af forbrugere, som skal mættes, og med 

efterspørgsel følger udbud. Derfor vil der ved højkonjunktur også opstå en hel række af nye udbydere, der 

ønsker at få en bid af kagen. Som følge heraf stilles branchens leverandører i en bedre position end de i 

forvejen er, da antallet af aftagere stiger voldsomt. Udbuddet af substituerende produkter bliver udvidet 

yderligere, især fordi der i rasende fart udvikles nye teknologier, der gør øvrige produkter forældede. Hvad er 

et bedre tidspunkt at introducere markedet for en ny teknologi, end under en forbrugsfest.  

 

Under denne type af konjunktur gælder det simpelt for markedets store udbydere, om at fastholde deres 

markedsandele, samt at søge en ekstra profit ved at fange de nye forbrugere.  

 

Truslen fra nye udbydere afhænger af størrelsen på de nye udbydere. Markedsformen, monopolistisk 

konkurrence, som B&O befinder sig under, er kendetegnet ved lave ad- og udgangsbarrierer. En vigtig 

parameter for at komme ind på markedet er knowhow, og den grundlæggende knowhow er ikke besværlig at 

anskaffe sig, da produkternes egenskaber generelt er forholdsvis simple. Derfor skal differentiering på dette 

marked søges andetsteds end i de basale egenskaber.  
                                                           
46 Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om, hvem der er B&O’s leverandører, kun samarbejdspartnere. Vi har således ikke opnået kendskab, omkring 
antallet og størrelse af de leverandører, som B&O anvender.  
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Hvis man skal adskille sig fra de øvrige producenter, kræver det, at man har kapaciteten til at udvikle og skabe 

de nødvendige komponenter. Det være sig kapacitet i form af produktionsfaciliteter, vidensressourcer samt 

likviditet. Da det, som nævnt ovenfor, ikke er tilstrækkeligt kun at afdække basale egenskaber for at kunne 

udgøre en trussel for konkurrenter, skal der i stedet søges at adskille sig på kvaliteten af de basale 

egenskaber, ekstravagant design o.l., da det er disse elementer, der kan have og skabe en værdi for 

producenten. 

 

Leverandørernes styrke bestemmes i stor grad af afhængigheden mellem leverandør og aftager, samt 

antallet af leverandører til markedet. B&O nævner selv i årsrapporten for 2006/2007, at det er en 

nødvendighed i at have et udstrakt samarbejde med nogle af verdens bedste leverandører, som følge af 

manglende viden fra B&O’s side. Dermed er B&O særdeles bundne af at have gode forbindelser til disse 

leverandører. Leverandørerne er derfor stillet i en gunstig position, når det omhandler forhandling af priser 

samt vilkår. Der leveres ikke kun fysiske komponenter til opbygning af produkterne, men også viden og 

kompetence til udvikling heraf. Igen et udtryk for at leverandørerne er vigtige for B&O, og der kræves således 

en god pleje af disse.  

 

Truslen fra substitutter opstår fra produkter med de samme egenskaber til en lavere pris, bedre kvalitet til 

samme pris eller sågar nye produkter, som gør de eksisterende produkter overflødige og forældede.  

 

Et substituerende produkt til B&O’s produkter er eksempelvis projektoren, som er et alternativ til fladskærm. 

Ligeledes surroundsound-systemer i samme omgang, giver en helt anden oplevelse af hi-fi, og entusiaster 

søger ofte at have en biografoplevelse midt i deres eget hjem. Projektorens salg blev dog ikke nogen stor 

succes og ikke det bedste alternativ til fladskærmsløsningen. B&O’s fladskærmsprodukter hænges også op, 

for at fremvise et flot design, og man kan ikke forestille sig, at folk vil have et lærred hængende midt på 

væggen i stuen, da der ikke er nogen prestige forbundet hermed.  

 

Et andet substituerende produkt, som er vundet meget frem, er at anvende sin computer, som et samlet 

mediecenter, hvorfra alt administreres. Bluetooth hertil har desuden sat sit præg, da man ikke længere er 

afhængig af længden på ledningen til tastatur og mus, og man i stedet for, kan sidde i sin sofa og administrere 

hele forløbet med trådløst. Dermed er eksempelvis DVD-maskinen og universalfjernbetjening blevet 

overflødige produkter for forbrugerne. Musikanlæg er på samme facon blevet en truet race i forhold til 

surroundsound-systemer, hvor man kobler computeren til. Desuden køber og downloader mange i dag deres 

musik på nettet og opbevarer det enten på deres computer eller på en ekstern harddisk, hvorfor antallet af cd-

afspillere formentlig også vil ses reduceret. 
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I bund og grund er der ikke nogen egentlige substituerende produkter til B&O’s totalløsninger med 

fladskærmsfjernsyn og surroundsound-systemer. Dette kan ikke erstattes af en computerskærm med et par 

elendige indbyggede højtalere. Man er altså nødt til at skal have nogle formidlingsprodukter, som kan føre 

billede og lyd ud i rummet. Til gengæld er medier, såsom cd-afspillere og dvd-afspillere lige så stille blevet 

skubbet af markedet og erstattet med online køb af musik, dvd-on-demand m.v..  

 

Kundernes forhandlingsstyrke kan opdeles henholdsvis i salg til B2C (forbrugere), herunder salg til B1- og 

Shop-in-shop-forretninger47, samt B2B (virksomheder)48. 

  

I forbrugersegmentet er der en høj grad af præference til produkterne, samtidig med at der er stor konkurrence 

fra mange udbydere, såsom Loewe AG, BOSE m.fl.. Specielt for dette marked i denne periode, var dog at 

antallet af nuværende og potentielle forbrugere var så massivt, at B&O i denne periode ikke tog højde for 

kundernes præferencer, og forventede samtidig at få afsat deres produkter, hvilket også lykkedes, grundet det 

store antal af aftagere.  

Der kan også argumenteres, at kunderne, som køber B&O’s produkter, køber dem på grund af brand, design, 

det image der er forbundet ved at eje sådanne forbrugsgoder osv., hvorfor B&O meget vel ville tabe sin status 

og sit brand, som udbyder af high-end produkter, hvis deres produkter skulle gå hen og blive alle-mands-eje.  

 

Salget til virksomhedssegmentet foregår via forretningsområderne Automotive samt ICEpower. Aftagerne af 

disse produktløsninger er store og få, da der er tale om at B&O leverer delkomponenter49. 

 

6.2 Interne analyser 

6.2.1 Porters Generiske Strategier 

B&O solgte til en bred skare af forbrugere, som følge af forbrugernes pludselige tilgang til rigelige mængder af 

penge og stigende købelyst. For at udnytte denne købelyst forsøger B&O at leve op til kundernes ønsker, ved 

at det produkt der efterspørges kan købes i flere varianter. Det er dog ikke ensbetydende med, at kundernes 

præferencer opfyldes. Denne strategi, hvor salget sker til en bred folkeskare samt søger at differentiere 

produkterne, dækkes af begrebet differentieringsstrategi. 

 

Det unikke produkt afspejler sig også i B&O’s distribution. Salg af B&O produkter sker gennem to kategorier af 

butikker: 

  
                                                           
47 B1- og Shop-in-Shop-forretninger vil blive analyseret på lige fod med slutbrugere, da det ikke bærer noget formål at analysere disse for sig. 
48 Se figur 7 for forretningsområder i afsnit 5.7 
49 Hermed menes, at for området Automotive sælges der anlæg, som installeres i luksusbiler, og for området ICEpower anvender aftagerne komponenterne i deres 
egne produkter, jf. afsnit 5.7 Forretningsområder  
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• B1-butikker, hvor der kun forhandles B&O’s produkter 

• Shop in shop-butikker, i disse er et større areal af butikken indrettet til B&O’s produkter. 

 

Via denne salgsmetode fremgår det klart at kunden skal få indtrykket af at det er et helt unikt produkt de 

overvejer at anskaffe sig, produktet kan nemlig ikke anskaffes i normale detailkæder, men skal købes i de 

ovennævnte butikker.  

 

B&O gør desuden en stor sag ud af at kunne fortælle omverdenen, at deres produkter udvikles og produceres 

af højtuddannede, innovative og særdeles velegnede medarbejdere, hvilket også giver et forbedret image over 

for forbrugerne. Et sats på at have så unikke produkter bevirker at B&O altid børe være helt opdateret hvad 

angår udvikling, og produkterne skal altid leve op til forbrugernes høje krav om konstant fornyelse. 

 

6.2.2 Ansoff’s Vækstmatrice 

B&Os vækststrategi i årene før finanskrisen er en vigtig parameter, for at finde ud af, hvordan B&O forsøgte at 

udnytte den økonomiske fremgang i denne periode.  

 

I årene inden den økonomiske krise, benyttede B&O sig af produktudvikling samt diversifikation. Dette er klart 

illustreret i årsrapporten for 2005/0650, hvoraf det fremgår at B&O yder en tæt indsats på produktudvikling. Af 

lanceringer i dette regnskabsår kan nævnes BeoVision 7-40, et 40-tommer LCD-TV med integreret DVD-

afspiller og Serena, en mobiltelefon designet af B&O, der er udviklet og fremstillet i samarbejde med 

Samsung. Disse produkter er kun et lille udsnit af de produkter der blev lanceret i denne regnskabsperiode.  Af 

årsrapporten for 2005/06 fremgår det ligeledes, at B&O planlægger flere produktlanceringer i perioden 

2006/07.  

 

B&O praktiserer på samme måde vækststrategien diversifikation ved en satsning på det nye marked indenfor 

for Automotive51. En fortsat forøget indsats med nye samarbejdsaftaler er forventelig. 

 

I regnskabsåret 2006/07 lykkedes det B&O at realisere deres mål om at åbne omtrent 50 B1-butikker på 

verdensplan, og ved årsafslutningen kunne selskabet stolt berette om hele 52 nyåbnede forretninger. Desuden 

lanceredes en række nye produkter i video- og audio-”familierne”. B&O bibeholder dermed deres strategi fra 

2005/06 med produktudvikling og diversifikation, og det uanset at B&O selv noterer sig et fald i omsætningen 

på en række af markederne i fjerde kvartal 2006/07. Faldet i omsætningen betragtes dog i B&O som 

                                                           
50 Årsrapport 2005/06, side 26 
51 Tidligere benævnt som CarFi 
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selvforskyldt, som følge af en forsinket lancering af produkter inden for BeoVision 8-familien samt at 32 af de 

planlagte åbninger af B1-butikker først fandt sted i fjerde kvartal. At en finanskrise kunne komme inden for den 

nærmeste fremtid, ser B&O således ikke nogen indikationer på, og kampen for markedsandele fortsætter 

ufortrødent med deres offensive vækststrategi.  

 

6.3 Delkonklusion på før finanskrisen52 

Den økonomiske vækst på markederne i årrækken 2005-2007 havde en gennemgribende effekt på hele 

verdenssamfundet. Økonomien var oppustet, ejendomsværdierne blev skyhøje og tiden var præget af et 

overforbrug, som følge af en falsk følelse af velstand. Dette havde en enorm positiv effekt på erhvervslivet, der 

oplevede voldsomt boom i omsætning. For B&O betød det aflæggelse af nogle af selskabets allerbedste 

årsrapporter nogensinde, og på baggrund heraf valgte man at satse på særdeles offensive vækststrategier 

samt omfattende overordnede strategier.  

 

De offensive strategier, der blev valgt viste sig at 

være fornuftige, idet disse var med til at sikre B&O 

den fremgang der blev opnået. En del af det 

overskud, der i denne periode blev optjent, burde 

havde været anvendt til, at komme en eventuel krise i 

forkøbet. Dette skete ikke og betød, at B&O i en krise 

situation ville være ekstremt sårbar. Faktisk virkede 

det overhovedet ikke, som om, at B&O kunne 

forestille sig, at der nogensinde skulle komme 

dårligere tider. Det eneste, der bliver fokuseret på er, 

at udvikle sine produkter, der er ingen fokus på 

prisen for produktet, ej heller på omkostningerne der 

er forbundet med at producere disse. At B&O 

befinder sig i en særdeles konjunkturfølsom position gør ikke sagen bedre.  

 

B&O er af den opfattelse, at deres produkter er af høj kvalitet, hvorfor priserne naturligt følger med. Under 

forbrugsfesten havde prisen ingen betydning, det var nærmere følelsen af at være indehaver af forbrugsgoder, 

som man før kun havde drømt om.  

 

                                                           
52 Kilde til Swot-analyse: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 105 
 

Figur 8: SWOT-analyse før krisen, egen tilvirkning 
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B&O store afhængighed af nøgleleverandører kan vise sig at være utrolig farlig. Beslutter en af disse 

leverandører sig for at stoppe samarbejdet, står B&O i en håbløs situation, som kan true deres eksistens. 

Leverandørerne har ekstremt vigtig rolle i forhold til B&O’s høje standard om kvalitet. En løsrivning eller 

spredning af leverandører kunne være en fordel at overveje, da det vil sprede risikoen ved at formindske 

afhængigheden af leverandører. Et tæt samarbejde vil stadig være at foretrække, men der skal være 

alternativer, hvis samarbejdet skulle gå galt.  

 

Den globale økonomi skabte store muligheder for B&O, ligesom de politiske initiativer der blev foretaget i 

denne årrække også havde en positiv effekt. Den økonomiske opadgående udvikling skabte mulighed for nye 

samarbejder, som også blev indledt. Der blev i perioden indledt samarbejder med diverse luksus 

bilproducenter, som vidste sig at give gode resultater. Den globale økonomi har måske haft en alt for positiv 

fremtoning, og har gjort B&O blinde overfor, at optimere deres forretning. Der er, som bekendt, ikke blevet 

fokuseret på driftsomkostningsbesparelser eller optimering, kun på videreudvikling og et sats på at vinde 

markedsandele.  

 

De største trusler for B&O var fra potentielle nye konkurrenter og eksisterende konkurrenter. B&O’s produkter 

havde svært ved at kæmpe mod disse, på trods af de ellers positive resultater fra B&O’s side. 

 

Alt i alt så billedet rosenrødt ud for B&O. Salgstallene var som aldrig før, deres strategier om produktudvikling 

og erobring af nye markeder var vellykkede, og der oplevedes ikke nogle forhindringer af væsentlig karakter. 

Selv om markedet oplevede tilgang af nye udbydere samt øget konkurrence fra eksisterende konkurrenter 

havde det ingen effekt på B&O’s opfattelse af deres nuværende retning – nemlig fremad. 
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7 Under finanskrisen 

Årene 2007/08 samt 2008/09 var årene, hvor krisen for alvor havde indflydelse på verdensøkonomien. Det 

kulminerede i 2009 med økonomiske vækstrater for Eurozonen på -4,0 %, mens det for Danmark lå på -3,3 

%53. Det førte til fyringer, lavere forventninger til selskabernes omsætning, ringere adgang til lån og kredit samt 

mange selskaber ikke har kunnet gennemføre planlagte investeringer54.  

 

Privatforbruget blandt befolkningerne faldt i denne periode55, og gjorde det derfor betydeligt sværere for 

selskaberne at få omsat deres produkter. For et selskab som B&O, der havde med produkter i den dyrere 

ende, er et højt privatforbrug et must. Finanskrisen i denne periode satte derfor sit tydelige aftryk på selskabet, 

som havde betydelig nedgang i omsætningen. I år 2008/09 nåede det lavpunktet med et fald i forhold til året 

2006/07 på 36 %56. Krisen ramte dermed B&O, som havde store udfordringer foran sig, hvis de skulle komme 

igennem denne periode nogenlunde. 

 

7.1 Eksterne analyse 

7.1.1 PEST 

Politisk var der fokus på at gennemføre politiske hjælpepakker, til stor gavn for erhvervslivet. Der blev 

vedtaget en masse hjælpepakker med det formål at give en hjælpende hånd til økonomien57. I Danmark blev 

der truffet beslutninger vedrørende hjælpepakker og der blev gennemført en i oktober 2008 samt i januar 

2009. Hjælpepakkerne havde fokus på bankerne og deres fortsatte mulighed for at kunne udlåne til kunder, 

der stod med projekter, som kunne være med til at skabe vækst i det generelle samfund. 

 

Hjælpepakkerne havde ikke direkte indflydelse på B&O, men gennem en sikring af den generelle økonomi, 

havde de alligevel en vis effekt på selskabet. En totalafmatning vil have store konsekvenser for B&O’s salg af 

deres produkter. Hjælpepakkerne er derfor af stor betydning for B&O’s fremtid og de politiske initiativer er 

derfor særdeles velkomne under denne krise.  

 

Økonomien var, som tidligere omtalt, inde i en dårlig periode, med økonomiske vækstrater for Eurozonen på -

4,0 % og Danmark på -3,3 % i 2009, samtidigt var der et generelt faldende privatforbrug i blandt andet 

Danmark58.  

 
                                                           
53 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020,  
http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/  
54 http://www.regionsyddanmark.dk/wm270439  
55 http://epn.dk/okonomi2/dk/article2173562.ece  
56 http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/Investors/Annual_Report_0809_DA.pdf - se nøgletal 
57 http://img.borsen.dk/img/cms/tuksi4/uploads/img_server_adm.files/293_filename_2765.pdf  
58 http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2009/10/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2009/10/Konjunkturstatus/Konjunkturstatus_oktober_2009.ashx, 
side 4  
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De økonomiske nedture satte sit klare aftryk på B&O’s salg, som faldt markant. Forbrugerne havde tendenser 

til at holde igen med at købe, specielt de dyre produkter, da forbrugsgoder ikke kan betegnes, som en absolut 

nødvendighed for overlevelse.  

 

Den økonomiske situation har en stor indflydelse på B&O, og en økonomisk krise kan i yderste tilfælde betyde 

at selskabet må dreje nøglen om. B&O endte med at opleve økonomiske nedture, som truede deres eksistens. 

Et indgreb var derfor nødvendigt, hvilket B&O også måtte sande, hvorfor en ny strategiplan ”Pole Position 

Strategy 2008” udfærdigedes, som en redningspakke for selskabets fremtidige eksistens. 

 

Krisen er blevet anvendt af B&O, som undskyldning for de dårlige regnskabstal. Hvorvidt dette er korrekt, er 

dog yderst tvivlsomt. Krisen skyldes nok nærmere et sats på en forkert strategi, da B&O’s konkurrenter ikke 

blev ramt i samme store stil som B&O59. Loewes regnskab viser i denne periode en positiv bundlinje, hvilket 

igen illustrerer, at ikke alle blev ramt i samme grad60.  

 

De sociokulturelle forhold er af stor betydning. Levestandarden er, som følge af den økonomiske afmatning, 

faldende, og færre har mulighed for at investere i de dyre produkter fra B&O. Trends’ene har desuden udviklet 

sig, eksempelvis er efterspørgslen af plasmaskærme så småt ved at gå ind i historien, mens den nyeste 

teknologi nu er LCD-skærme, som B&O ikke udbyder.  

 

Med hensyn til miljø, etik og moral, så er disse stadig i fokus hos befolkningen, og B&O må derfor stadig yde 

en vis indsats indenfor dette område, da der simpelthen ikke er råd til andet.   

 

Denne udvikling i både folks økonomi og i generelle trends har B&O ikke formået at geare sig til, og har som 

konsekvens heraf oplevet fald i omsætning og forventer fald heri i fremtiden.  

 

Teknologien er stadig en vigtig parameter, og B&O’s konkurrenter er i denne periode langt fremme i forhold til 

B&O. Loewe har præsenteret noget, der ifølge flere forbrugere, kunne minde om den lækreste fladskærm på 

markedet. Produktet er også et af de mest avancerede med indbygget streamer61, hvilket indikerer, at Loewe 

er parate til skift i trends og udvikling generelt. Samtidig har Loewe foretaget et korrekt valg ved at producere 

LCD-skærme, og ikke som B&O, vaklet mellem at vælge plasmaskærme eller LCD-skærme, som nævnt under 

de sociokulturelle forhold. 

                                                           
59 http://www.comon.dk/nyheder/Loewe-fremgang-saetter-B-O-nedtur-i-relief-1.139620.html  
60 
http://www.loewe.dk/fileadmin/dataStorage/Loewe_Deutschland/en/Loewe_AG/investor_relations/Publikationen/annual_reports/2009/Loewe_Annual_Report_2009_e
ncoded.pdf  
61 http://www.comon.dk/nyheder/Loewe-fremgang-saetter-B-O-nedtur-i-relief-1.139620.html  
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B&O er selv af den overbevisning, at de anvender den nyeste teknologi og er blandt de ypperste 

producenter62, hvilket afspejles gennem deres nye strategiplan63, hvor der sikres det nødvendige teknologiske 

beredskab samt at de nødvendige kompetencer er til rådighed.  

 

Et kig på konkurrenter, og måske endnu vigtigere forbrugernes holdning til ovenstående, viser at disse ikke er 

helt enige. Forbrugerne anfægter B&O’s egen overbevisning, eksempelvis er folk af den opfattelse, at B&O’s 

produkter ikke kan retfærdiggøre priserne i forhold til den kvalitet og teknologi produkterne leverer. Som en 

potentiel kunde udtaler, ”Jeg tror desværre ikke de forstår årsagen til deres problemer i Struer. Loewe, kan 

trods krise og et vanskeligt marked, stadig sælge fladskærms-tv og over deres egne forventninger. Det er 

vækst. Og man har de rigtige produkter til de priser folk vil betale, det har man ikke i Struer, der er stadig ikke 

understøttelse af HDMI 1.3a, BD, 24hz eller andre tidssvarende ting, som konkurrenterne har haft lige da det 

kom frem, men som man fortsat ikke kan bringe på marked i Struer.”64. Citatet illustrerer tydeligt, at B&O i 

denne periode have lang vej for at kunne tilfredsstille kunderne.   

 

7.1.2 Porters Five Forces 

Graden af rivalisering må betegnes som værende høj. Inden for branchen, hvor B&O befinder sig, det 

såkaldte high-end, blev konkurrencen øget, som følge af en massiv nedgang i efterspørgslen. Da B&O ikke 

kunne (eller ville) levere fladskærmsfjernsyn inden disse nåede et vist kvalitetsniveau, havde koncernen 

problemer, for konkurrenter såsom Philips og Sony kunne sagtens opfylde denne efterspørgsel, og endda til 

favorable priser65. Denne øgede konkurrence og manglende evne til at levere fra B&O’s side, afspejledes 

tydeligt i deres negative årsrapporter. Truslen stammer også fra, at der ikke sker ny tilgang af kunder på 

markedet, men udelukkende består af de mennesker, der i forvejen dyrker high-end produkter. Nye udbydere 

vil være et sjældent syn, da markedet ikke fremstår særligt tillokkende, og det medfører en kamp mellem de 

nuværende udbydere om eksisterende markedsandele.   

 

Truslen fra nye udbydere er som følge af finanskrisen blevet endnu mindre. Et stort kendskab til branchen 

samt et højt kapitalberedskab, både hvad angår medarbejdere, samt produktionsanlæg er fortsat et krav, for at 

opnå succes på markedet. Samtidigt har krisen også haft negativ effekt på attraktiviteten af markedet, og det 

faktum kombineret med førnævnte, resulterer i, at der formentlig ikke vil tilflyde et særligt stort antal af nye 

udbydere. At bankerne i stigende grad siger nej til udlån til erhvervslivet66, gør kun denne trussel mindre, da 

nye udbydere ikke kan anskaffe den nødvendige kapital. 

                                                           
62 Årsrapport 2008/09, side 5 samt side 13 
63 Pole Position Strategy 2008 
64 http://ing.dk/artikel/93231-analytiker-om-bo-produkt-teknologisk-tigerspring-men-svaer-salgssucces  
65 http://www.business.dk/bny/ulvetid-i-bang-olufsen  
66 http://www.nationalbanken.dk/C1256BE20056CC48/side/POB20090428Nyt  
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Leverandørernes styrke er afhængig af samspillet mellem størrelserne på både leverandøren selv, men også 

leverandørens aftager. Hvis en forholdsvis lille leverandør leverer et produkt til en større aftager, og denne 

aftager har mulighed for at fremskaffe de pågældende serviceydelser, komponenter med videre, fra en anden 

leverandør, vil leverandørens forhandlingsstyrke være lav, og denne afhængig af aftagerens køb. Dette 

samme gælder omvendt, hvis leverandøren modsat er større end aftageren.  

 

Da det, som tidligere nævnt, har været en umulighed at finde frem til hvem der er leverandører for B&O, er vi 

nødt til igen at henvise til B&O’s egne udtalelser om, at de anvender nogen af verdens største og bedste 

leverandører, hvilket gør B&O særdeles afhængige, og dermed tildeler leverandøren enorm 

forhandlingsstyrke67, hvilket kan ende med at være problematisk, da leverandørerne eksempelvis kan stille 

pludselige krav i form af kortere kredittid.  

 

Truslen fra substitutter er fortsat af lav karakter, da der ikke er nogen produkter, der kan betegnes som 

værende substitutter for B&O’s produkter. Der forefindes ikke andre fjernsynsløsninger, end andre fjernsyn, 

der kan vælges, såfremt den samme kvalitet, lyd og generelle oplevelses ønskes.  

 

Kundernes forhandlingsstyrke analyseres igen ved at skelne mellem salg til B2C (forbrugerne) og B2B 

(virksomheder). 

 

Blandt forbrugerne er der sket et skred, hvor disse har fået en betydelig større forhandlingsstyrke. Antallet af 

potentielle kunder er faldet drastisk, som følge af den økonomiske krise, og dette har medvirket til en øget 

konkurrence i branchen. Da kunderne pludselig bliver endnu mere bevidste om sammenhængen mellem pris 

og produkt, bliver high-end forbrugsgoder, som B&O, nedprioriteret, mens det til gengæld giver adgang for 

konkurrenterne, eksempelvis Loewe, da disse udbyder samme produkt med samme kvalitet, og samme, 

måske endda bedre og nyere, teknologi til langt lavere priser.  

 

Med hensyn til virksomhederne tager disse stadig en stor del af æren af nettoomsætningen. B&O’s salg hertil 

har ikke været påvirket af den igangværende finanskrise. Deres omsætning har netto set været stigende, det 

samme har andelen af den totale netto omsætning med en procentvækst fra 5,8 % til 9,2 %, sammenlignet 

med året før68.  

 

  

                                                           
67 Årsrapport 2008/09, side 41 
68 Årsrapport 2008/09, side 27 
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7.2 Interne analyser 

7.2.1 Porters Generiske Strategier 

Der er 4 strategier69, for at kunne analysere B&O korrekt, er det nødvendigt at dele perioden op i to. I starten 

af krisen fortsatte B&O differentieringsstrategien, og henvendte sig til en bred målgruppe. Denne strategi 

skulle dog snart vise sig ikke at fungere, kulminerende med et stort fald i omsætningen for 1. halvår 2008, på 

dette tidspunkt blev skylden dog pålagt finanskrisen70. I året 2008/09 blev der foretaget nogle drastiske 

ændringer i B&O, for at kunne være forberedt til, at tage kampen op på markedet. Der blev valgt en ny 

administrerende direktør, som blev placeret som en mand i direktionen, samtidig blev der udviklet en ny 

strategi, den såkaldte ” Pole Position Strategy 2008”, der fokuserede på en mere koncentreret indsats på et 

smallere varesortiment. Det betød en nedgang i antallet af produkter, og satse på produkter indenfor primært 

lyd og video. Selskabet gik således fra en differentieringsstrategi med mange produkter og stor målgruppe til 

en fokuseret differentieringsstrategi med færre produkter og en mere koncentreret målgruppe. Der blev 

ligeledes satset mere på de markeder, som B&O anså for at være vækstmarkeder samt et fokus på 

omkostningerne blev iværksat, altså den såkaldte omkostningsfokusstrategi.  

 

B&O driver stadigvæk sit salg gennem B1-butikker og Shop-in-Shop butikker for, at kunderne skal føle sig 

specielle, samt at de produkter de handler er unikke. 

 

Som led i strategiplanen, er det lykkedes B&O at skære det generelle omkostningsniveau ned, hvilket har 

medvirket til at nulpunktsomsætningen er blevet forbedret71. En fortsat stor fokus på kvalitet er dog blevet 

opretholdt på trods af nedskæringerne. 

 

7.2.2 Ansoff’s vækststrategier 

At have en korrekt vækststrategi er vigtigt for et selskab, for at kunne klare sig gennem en finanskrise. Da 

kunderne, som omtalt tidligere, er blevet færre, og udbyderne er få, er der kamp til stregen mellem de 

eksisterende producenter.  

 

Et fortsat fokus rettet mod produktudvikling blev opretholdt, og i 2008/09 var der et ønske om at lancere flere 

nye produkter, hvilket skete gennem en global lancering af BeoSound 5, BeoVision 4-103 samt BeoVision 8-

4072. Produktudviklingen skulle dog i modsætning til tidligere år koncentrere sig om færre produkter, for at 

kunne hamle op med den nu massive konkurrence samt få vendt den negative periode B&O var inde i.  

                                                           
69 Se afsnit om metodevalg 
70 http://www.bang-olufsen.com/UserFiles/File/Investors/68190_AnnualReport_DA_low.pdf  
71 Årsrapport 2008/09, side 5 
72 Årsrapport 2008/09, side 10 
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Der blev opbygget en fælles digital teknologiplatform, der skal danne det teknologiske grundlag for koncernens 

produkter, blandt andet med det formål at nedsætte udviklingstiden af produkterne, og dermed optimere 

B&O’s forretningsgange og produktudvikling73. 

 

7.3 Delkonklusion på under krisen74 

Perioden var ekstrem hård for B&O, som led af økonomisk krise og svigtende omsætning. Slutningen af denne 

periode viste ikke de store håb for fremtiden; B&O beskyldte krisen for at være eneste grund til deres 

finansielle nedtur. Der blev ikke kigget indad, og overvejet om der eventuelt skulle ske ændringer inden for 

koncernen. Heldigvis, for B&O, ændrede denne holdning sig, da en ny direktør satte sig i stolen, og stod i 

spidsen for den nye strategiplan; ”Pole Position 2008”. Denne strategiplan ændrede kritisk punkter i den 

eksisterende strategi. Det medførte, at i stedet for udelukkende at benytte en differentieringsstrategi, blev der 

nu satset på en fokuseret differentieringsstrategi samtidig med, at der kom fokus på omkostningerne.  

 

Strategiændringerne betød en øget fokus inden for B&O’s kerneområder og at der kunne ske en hurtigere 

udvikling af produkterne samt under større hensyntagen til kundernes ønsker. En hurtigere udvikling af 

produkter har været en mangelvare fra B&O’s side, og skal forbedres, hvis der skal være håb om en fremtid 

for selskabet.  

 

Opmærksomheden på omkostninger har betydet at 

nulpunktsomsætningen blev forbedret, hvilket er 

ensbetydende med en bedre grundbund for at tjene 

penge på bundlinjen. Ændringen af strategien viste 

også at budskaberne fra blandt andet kunderne var 

blevet hørt, nemlig den rigtige kvalitet til den rigtige 

pris. At få ændret folks holdning om for høje priser for 

for lav kvalitet er et kritisk punkt for B&O, da 

holdningen ikke er den bedste hos de mulige 

aftagere, som desuden mener at de er bedre stillede 

med konkurrenternes produkter. Denne holdning er 

blevet hørt, og der forsøges gennem den nye strategi 

                                                           
73 Årsrapport 2008/09, side 26 
74 Kilde til Swot-analyse: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 105 

Figur 9: SWOT-analyse under krisen, egen tilvirkning 
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at komme dette til livs. Hvorvidt ændringen af strategi vil have en positiv effekt kan ikke siges endnu, men det 

skaber en smule håb om fremtiden. B&O har i hvert fald indset, at de var tvunget til at satse på nye strategier, 

hvis det hele skulle vendes. 

 

Brand’et B&O er stadig stærkt, og har hjulpet til, at det ikke er gået helt galt. Men brand’et kan ikke stå alene; 

der skal tages nogle initiativer. Ændringerne skal dog tage hensyn til at produkterne er kendt for visse 

kvaliteter. Den nye fokus på omkostninger må ikke gå ud over kvaliteten, for det kan i værste fald betyde, at 

B&O mister deres position hos forbrugerne angående kvalitet og brand’et vil tage skade. Sker der først en fald 

i brand’ets værdi, så er fremtiden yderst usikker for B&O.  

 

Til at hjælpe med at bevare værdien i navnet B&O er det en styrke at distributionsnettet er bibeholdt. Ved at 

sælge gennem de to typer butikker B1- og Shop-in-Shop-forretninger, som salget stadig sker gennem, 

opretholder B&O produkternes høje status blandt befolkninger. En status der bygger på, at det er unikke 

produkter, som ikke er allemandseje.  

 

Fra B&O side skal der arbejdes på at kunne følge med tidens trends; det nytter ikke noget at vakle mellem 

valget mellem plasma- og LCD-skærme, når alle kunderne efterspørger LCD-skærme. I sådanne tilfælde skal 

der reageres og ændres produktion til, hvad kunderne efterspørger. Det kan være en bekostelig affære, men 

det er nødvendigt, for at kunne hamle op med konkurrenter. B&O må blive bedre til at gennemskue nye og 

kommende trends, og tilpasse sig disse, eller endnu bedre forsøge at være først fremme med noget nyt, og 

forsøge at styre disse trends. 

 

Konkurrencen var meget høj, og et selskab som Loewe viste stor styrke med en fornuftig salgsvækst. Der 

skulle altså ske noget drastisk fra B&O, og en ny strategiplan kan forhåbentlig være vejen ud af krisen. Der 

skulle i hvert fald skabes en holdning hos kunderne om, at B&O stadig kan hamle op med konkurrenterne, og 

at man fik noget helt unikt ved at købe et B&O produkt.  

 

De hjælpepakker der fra politisk side er blevet gennemført er alle af positiv karakter for B&O, da de kan være 

med til at kickstarte i økonomien, og derigennem højne levestandarderne hos befolkningerne og forhåbentlig 

tilskynde disse til at forbruge igen. Øget forbrug er meget betydningsfuldt, hvis B&O skal opleve en økonomisk 

vækst igen, da produkternes salg i stor stil afhænger af, hvorvidt der er højkonjunktur eller ej. 

 

En trussel for B&O er stadig deres meget tætte samarbejde med få leverandører, som har skabt en 

afhængighed, der kan være farlig, såfremt leverandørerne ikke lever op til forventningerne eller svigter 



CBS - Hovedopgave HD(R) – December 2010 
Strategisk analyse samt værdiansættelse 

 

32 

 

samarbejdet. Det vil derfor stadig være fornuftigt at gennemgå dette fra B&O’s side, og se om man ikke kan 

tilknytte lidt flere leverandører. Kravene til disse nye skal selvfølgelig være de samme, som er til de 

eksisterende leverandører, for produkterne må ikke lide skade. 

 

Alt i alt går B&O en uvis fremtid i møde, som både kan ende med en opblomstring af B&O, men kan også 

ende med at selskabet bukker under. I starten af krisen, var frygten for en konkurs, en reel risiko B&O; der 

blev satset på forkert strategi, kundernes præferencer blev ikke efterkommet, trends blev ikke fulgt etc.. 

Gennem krisen skete der dog ændringer, som gør at man godt tør tro lidt på, at B&O også i fremtiden vil spille 

en rolle. Tvivlen er dog stadig stor omkring størrelsen af den rolle B&O vil spille, og det er tvivlsomt om de kan 

komme op på samme salgsniveau, som de lå på inden krisen. Der er skabt forhåbninger, men intet er sikkert. 

Sikkert er det dog, at B&O skal lære at tilpasse sig omgivelserne og være med på de nyeste trends, hvis ikke 

dette sker, ser fremtiden meget mørk ud. 
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8 Efter finanskrisen75 

Perioden 2009/10 er perioden, hvor krisen så småt begynder, at slippe sit tag. De økonomiske vækstrater er 

blevet en smule forbedret, dog stadig ikke i nærheden af niveauet for 2005-2007. Markedet er stadig meget 

usikkert, og der ses fremgange i nogle lande, mens andre lande oplever nedgang.  

 

Da forbrugernes købelyst (og kraft) stadig ikke er på 2006/07-niveau, er det en periode hvor producenterne 

skal yde noget specielt, for at få solgt lige netop deres produkter. Produktudvikling bør derfor stadig være i 

højsædet, samtidig med at økonomisk ansvarlighed fortsat er en nødvendighed. 

 

Udfordringerne for B&O i denne periode er, at få vendt den onde spiral, som selskabet har været inde i 

gennem krisen. Nogle af de fundamentale, problemer som B&O stod overfor var prisen på deres produkter, 

som i mange tilfælde lå langt over konkurrenternes, på trods af at forskellen på produkterne ikke var specielt 

synlige. Dernæst havde B&O problemer med timingen; der herskede en slags ”vent-og-se”-holdning omkring 

nye tiltag. Denne vent-og-se holdning bør en nichespiller76 ikke anvende77. B&O skal være helt frem i front og 

hele tiden kunne tilbyde produkter, som konkurrenter ikke kan, eller i det mindste leve op til samme standarder 

i alle henseender.  

 

8.1 Eksterne analyser 

8.1.1 PEST 

Politisk var der blandt medlemslandene i EU fortsat fokus på at skabe økonomisk vækst, hvilket fremgår af 

strategiplanen EU 2020: En ny europæisk strategi for beskæftigelse og vækst78. Efter at have været igennem 

den værste krise siden 1930’erne, stod EU overfor en situation, hvor gældsniveauet var alt for højt, 

arbejdsløsheden var stor, og der var en svag strukturel vækst.  

 

Gennem den nye strategi, der byggede på en øget koordinering af de økonomiske politikker for at kunne 

skabe øget vækst samt beskæftigelse, var øget opmærksomhed på nøgleområderne viden og innovation, en 

mere bæredygtig økonomi, høj beskæftigelse og social inklusion. Inden for hvert nøgleområde fremsattes der 

herefter nogle overordnede mål. Af de mål der blev opstillet, kan der nævnes: Skabe øget beskæftigelse og 

forbedre uddannelsesniveauet. En sikring af at alle medlemslande vil leve op til dette, er skabt gennem 

Kommissionens overvågning, som en gang om året vil gennemføre en samlet vurdering på overordnet plan 

samt på nationalt plan. For at bibeholde fokus på hovedområderne og se hvordan den økonomiske udvikling 

                                                           
75 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020, samt 
http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/  
76 Fortegningsretsemission 2009, side I-32 
77 http://www.business.dk/bny/2-store-udfordringer-bo  
78 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/da/ec/113611.pdf  
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arter sig, vil Det Europæiske Råd løbende drøfte dette samt andre emner der kan sikre den økonomiske vækst 

i EU.  

 

I Danmark fremgår det, af den netop foranstående finanslov for 201179, at vækstinitiativer samt sikring af 

bedre uddannelse for unge stadig vil være midtpunkt. Der foretages investeringer i forskning, uddannelse, 

innovation og iværksættere. Danmark følger dermed de overordnede mål opstillet af EU. 

 

Økonomien80 har været inde i en god periode, og har vist gode takter i de første tre kvartaler af 2010. 

Danmarks BNP havde en positiv udvikling med 2,8 % i BNP fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010. Vækstraten 

ligger på niveau med de vækstrater, der forekom inden finanskrisen. Med hensyn til de økonomiske 

vækstraters fremtid, er forventningerne ikke så høje. Det forventes at væksten vil holde sig på et jævnt til svagt 

niveau; en situation, der kan siges at være status quo for dansk økonomi. 

  

Med de positive tegn, der ses ved den jævne BNP-vækst, er den værste krise forbi. Dog er der stadig en 

række problemer at tage højde for. Længere ud i fremtiden, står Danmark overfor nogle opgaver, der skal 

løses. Produktiviteten skal op på et acceptabelt niveau igen, hvis ikke landet skal sakke bagud i forhold til 

øvrige lande. På internationalt niveau har der også været en fremgang og verdenshandelen er stort set tilbage 

på niveauet fra før krisen. Der forventes, at vækstraterne vil aftage til mere moderate niveauer.   

 

De sociokulturelle forhold er fortsat af stor betydning for B&O og afhænger stadig af folks livsstil, 

levestandard, etik, moral og trends m.v.. 

 

Et eksempel på at kultur og livsstil kan have effekt er det netop overståede fodbold VM, hvor 

fladskærmsbranchen oplevede, at få vind i sejlende. Som bekendt er danskerne glade for fodbold, og dette 

kan meget vel have haft den betydning, at mange danskere fremrykkede deres køb af nye fjernsyn, for at 

være forberedt og skabe sig de bedste oplevelser81. Da priserne for fladskærmene samtidig lå på et fornuftigt 

niveau, har flere derfor også slået til netop nu. Alle er dog ikke enige i denne betragtning. Samsung mener, at 

det øgede salg skyldes en kombination af at folk har fået flere penge på lommen samtidig med lanceringen af 

nye produkter82.  

 

                                                           
79 http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/11/20101108%20Nyt%20skridt%20mod%20holbar%20vaekst%20finansloven%20for%202011.aspx  
80 http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=288060&src=danskokonomiq310.pdf  
81 Fortegningsretsemission 2009, side I-30 
82 http://www.business.dk/tech-mobil/sommersalg-af-fladskaerme-i-top  



CBS - Hovedopgave HD(R) – December 2010 
Strategisk analyse samt værdiansættelse 

 

35 

 

Hvorvidt VM har haft en positiv effekt på salget af B&O fladskærme er svært at konkludere. Men en person, 

der har haft planer om at købe en B&O fladskærm, kunne meget vel have fremskudt denne process, og købe 

fladskærmen inden VM’s start.  

 

Teknologien har som i de tidligere år en betydelig effekt på branchen. Den nyeste teknologi er nødvendig for 

at kunne følge kundernes ønsker. LCD- eller LED-skærme har fortsat deres fremgang og disse skærme 

fremstilles nu også af B&O. Af nye lanceringer i 2009/2010 kan nævnes BeoVision 10, som er det slankeste 

fladskærmsfjernsyn, der er blevet udviklet af B&O. Det er designet på en sådan måde, at det kan hænge på 

en væg sammen med kunstværker. Der er blevet anvendt den nyeste teknologi inden for LED-baserede 

baglys, som har den effekt at skærmen fremstår slankere og bruger mindre strøm end øvrige produkter83. 

 

Et andet eksempel på at den nyeste teknologi udnyttes er det nye produkt BeoTime, som er et hi-tech 

vækkeur84. Vækkeuret designet så det ud over at fungere som vækkeur, også kan styre fjernsyn, højtalere 

samt lyset i ens soveværelse85. 

 

Produkt- og strategiudviklingen sker stadig som en løbende proces, der optimeres så snart, at B&O mener, det 

er nødvendigt. Der er igangsat udviklingen af to digitale teknologiplatforme, én til audioprodukter og en til 

videoprodukter, som skal danne grundlag for fremtidens produkter.  

 

8.1.2 Porters Five Forces 

Graden af rivalisering er høj og B&O er pressede af en række store producenter, som alle har produkter af 

en væsentlig billigere karakter end B&O, og kun af en ubetydelig ringere kvalitet og design. Lanceringen af 

BeoVision 10 har dog vist at B&O godt kan konkurrere med konkurrenterne, og har således været en meget 

positiv historie for B&O. Det går fremad for B&O i forhold til deres position overfor konkurrenterne, men der 

kræves en stor fokus på at holde tempo hvad angår lancering og produktion af nye produkter86.  

 

Der er mange udbydere på markedet hvilket har medvirket til at B&O står overfor en høj konkurrencesituation, 

især fordi tilstrømningen af nye forbruger så småt begynder at vise en stigende tendens, og der alt andet lige 

må være en hård konkurrence på markedet for at kapre disse og dermed genvinde tabte markedsandele.  

 

Truslen fra nye udbydere er stadig ikke af betydelig karakter. De basale egenskaber er stadig forholdsvis 

simple, men for at kunne etablere sig på markedet, er det stadig en nødvendighed at kunne differentiere sig 
                                                           
83 http://www.bang-olufsen.dk/beovision10  
84 http://beep.tv2.dk/entry.php/id-326137.html  
85 http://www.mobilsiden.dk/gadgets/beotime-vaekkeur-med-bo-styring,lid.8980/  
86 http://www.business.dk/detail/bo-halter-bag-luksusbranchen  
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fra de øvrige udbydere. Som tidligere nævnt i opgaven, kræver dette en stor kapacitet for at kunne komme i 

besiddelse af den rette viden, de rette komponenter samt veludviklede produktionsanlæg, derudover kræves 

der også en del likvide midler til markedsføring samt udvikling og forskning af nyeste teknikker.  

 

Selvom krisen så småt er ved at aftage, så har bankerne strammet op i der kreditvilkår, hvilket har haft den 

betydning, at det er blevet sværere at låne penge87.  

 

Leverandørernes styrke er fortsat afhængig af størrelsen på leverandør kontra aftager. B&O har stadig et 

udstrakt samarbejde, og dermed en tilsvarende afhængighed, med nogle af verdens førende leverandører 

indenfor de områder, hvor B&O ikke selv besidder den nødvendige viden og kompetence88. Afhængigheden 

øges specielt i en periode, hvor fremskridt indenfor udvikling er blevet af særdeles stor betydning, for B&O’s 

fremtidige succes.  

 

Truslen fra substitutter er uændret i forhold til tidligere. Der er stadig ikke nogen produkter, der kan 

substituere B&O’s produkter. Truslen kommer således stadig fra computerne, som i stor stil anvendes til at 

afspille musik, film samt til at se fjernsyn på. Dog skal der, som nævnt, et formidlingsprodukt til, for at 

computeren på nogen måde kan udkonkurrere fjernsynets og anlæggets funktioner. 

 

Kundernes forhandlingsstyrke vurderes igen ved at skelne mellem salg til B2C (forbrugerne) og B2B 

(virksomheder). 

 

Forbrugernes forhandlingsstyrke er, som følge af at krisen er ved at aftage, dalende i forhold til situationen 

under krisen. B&O’s produkter er skal dog stadig tilpasses i en hvis grad til kundernes ønsker, da markedet 

endnu ikke helt har vendt sig. De ny potentielle aftagere af produkterne er så småt ved at komme tilbage, men 

pengene sidder ikke helt løst endnu, så der skal noget specielt til før der købes et nyt fladskærmsfjernsyn.  

 

Virksomhedernes andel af nettoomsætningen er stadigt stigende, og topper i 2009/10 med hele 12,6 % 

heraf89. Dermed er B&O i vid udstrækning afhængig af salget til dette segment.  

 

 

  

                                                           
87 http://www.finansraadet.dk/politik/kommentarer/2010/bankernes-udlaan-stiger.aspx  
88 Årsrapport 2009/10, side 29 
89 Årsrapport 2009/10, side 20 
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8.2 Interne analyser 

8.2.1 Porters Generiske Strategier 

Siden introduktionen af koncernens strategiplan Pole Position Strategy 2008, er der ikke foretaget nogen 

væsentlige modifikationer heraf. Unikke produkter til en smal målgruppe, strategien fokuseret differentiering, er 

fortsat efter krisen. B&O har dermed også i året 2009/10 koncentreret sig i højere grad om deres smalle 

målgruppe, ved målrettet at kunne producere produkter, som dækker netop kundernes ønsker. 

Omkostningerne forsøges stadig reducerede90, hvorfor omkostningsfokusstrategien altså er opretholdt.  

 

Salget sker fortsat gennem B-1 butikker og Shop-in-Shop butikker, og der er ligesom tidligere år stadig en stor 

fokus på at medarbejderne er veluddannede. Formålet med disse butikker er fortsat at kunden skal føle sig 

speciel og at de forbinder dette med unikke produkter.   

 

Effekten af disse strategier har ikke overraskende vist sit tydelige præg på bundlinjen, hvor B&O har fået sit 

bedste resultat siden krisen satte sit tydelige aftryk; et forbedret resultat med mere end mio. kr. 350 

sammenlignet med året før91. Med disse nye tal fremgår det, at B&O har forstået signalerne fra kundernes 

side, om at der skal tilbydes nogle nye produkter, som kan tilfredsstille kundernes ønsker. Arbejdet er dog ikke 

slut for B&O, for kunderne er stadig meget kræsne, og en fortsat indsats på at skabe nye produkter, er derfor 

nødvendig, hvilket selskabet langt om længe er blevet klar over. Som det fremgår af ledelsespåtegningen for 

2009/10, vil der fortsat blive fokuseret på produktudvikling. 

 

8.2.2 Ansoffs Vækstmatrice 

Af årsrapporten for 2009/10 fremgår det, at der i høj grad er satset på nye produktlanceringer, for at kunne 

følge med efterspørgsel fra de potentielle aftagere. Produktudviklingen er sket ved lancering flere nye 

produkter. Lanceringen af de nye produkter stået for 35 % af salget inden for video- og audioforretningen, og 

har resulteret i en fremgang af omsætningen i 2. halvår af regnskabsåret. En af de nye lanceringer er 

BeoVision 10. Succesen med denne lancering betød at yderligere BeoVision’s blev lanceret. De nye 

produktlanceringer har betydet at B&O forventer sorte tal på bundlinjen næste år92. Produktudvikling er altså 

stadig fungerende vækststrategi, der anvendes. 

 

For at kunne foretage den optimale produktudvikling, styres denne af en produkt- og teknologistrategi, der 

løbende evalueres og effektiviseres gennem analyser af den generelle markedsudvikling, input fra markederne 

og kunderne mv. Alt dette for at kunne være helt fremme og tilbyde kunderne det de ønsker.   

                                                           
90 Årsrapport 2009/10, side 30 
91 Årsrapport 2009/10, side 5 
92 http://www.business.dk/boerstal/nye-produkter-booster-bo-salg  
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8.3 Delkonklusion på efter krisen93 

B&O’s plan ”Pole Position 2008” har vist sig at være et godt strategisk valg. Fokus på en smallere målgruppe 

samt på omkostningerne har betydet at der for første gang siden krisen viste sig, er lysere tider for B&O i 

sigte.  

 

Deres nye BeoVision 10 serie, har markeret at B&O er på vej tilbage og ud i fremtiden godt kan tage kampen 

op med deres konkurrenter. Produktet er blevet godt modtaget af kunderne, selvom alle stadig ikke er helt 

tilfredse94. Der er altså stadig kunder, der mener at kvaliteten og prisen ikke hænger sammen, men B&O har 

dog bevist at man godt kan tro på, at de kan stå i mod den store konkurrence, som eksisterer på markedet.  

 

At B&O har formået at lancere sine produkter hurtigere viser sig gennem præsentationen af tre nye 

fladskærmsfjernsyn i 201095. Denne udvikling er vigtig at bibeholde, da B&O dermed hele tiden vil være klar 

med noget nyt, som er vigtigt inden for denne branche.  

 

Endnu mere positivt er det, at der kommer flere og flere positive kommentarer fra kunderne; det er blevet 

bemærket, at B&O har vist betydelige bedre produkter det seneste års tid, som følgende citat illustrerer: 

”Dejligt med en kvalitets skærm til soveværelset. Positive ting fra Bang & Olufsen det sidste års tid. Den er 

også allerede på vej ud i butikkerne, så man kan se den "live"”, ligesom denne kommentar viser at positivitet 

fra kundernes side er på vej retur ”Enig mange der 

ikke vil over 32", men på B&O's billede ser det ud 

som om de også gerne vil have det ind i kundernes 

soveværelse - her er størrelsen IMO perfekt :) ” 96. 

 

Brand’et B&O er, på trods af krisen, stadig velholdt og 

folk køber stadig mærket af den simple grund, at det 

er fra B&O. Bevarelsen af distributionsnettet, med 

salg gennem enten egne butikker eller butikker med 

en B&O afdeling, har ligeledes hjulpet til at denne 

holdning er vedholdt hos den generelle befolkning. 

B&O er ikke gået hen og bare blevet et fjernsyn, som 

mange ejer og er derfor stadig noget helt unikt, der forbindes af mange, som værende uopnåeligt. Denne 

status betyder, at den generelle målgruppe stadig føler sig hævet over alle andre, og at B&O giver en vis form 
                                                           
93 Kilde til Swot-analyse: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 105 
94 http://beep.tv2.dk/entry.php/id-365015.html  
95 http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=4340&zoneid=5  
96 Begge citater er fra http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=4340&zoneid=5  

Figur 10: SWOT-analyse efter krisen, egen tilvirkning 
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for status. Ingen andre af konkurrenternes produkter kan sælge sig selv på samme måde, hvilket klart giver 

B&O en fordel.  

 

Et af B&O’s helt store problemer er den fortsatte afhængighed af nogle nøgleleverandører, som nævnt før, kan 

det give problemer, hvis nogle af disse ikke kan opretholde samarbejdet, ved økonomiske problemer eller bare 

generelle problemer. Det vil derfor fortsat være fornuftigt, at få et bredere samarbejde, så afhængigheden af 

enkelte nøgleleverandører kan undgås. Selvfølgelig må denne spredning af leverandører ikke koste viden eller 

noget på ved produkternes kvalitet, så det skal ske med største forsigtighed.  

 

 At fortsætte med at satse på en smal målgruppe samt at holde omkostningerne nede er fortsat helt essentielt, 

og en optimering af dette vil kunne skabe endnu mere værdi for B&O. Det har som nævnt før i denne 

konklusion hjulpet gevaldigt med den nye strategiplan, og kan den udvikles endnu mere, vil det være en klar 

fordel.  

De sociokulturelle tendenser, skal der fortsat være opmærksomhed på, og at B&O forsøger, at analysere 

disse trends og reagere på dem, er klogt. Dermed kan eventuelle nye trends tages i opsvinget og 

produkternes kan produceres efter de præferencer, der optræder fra kundernes side af, både hvad angår 

produktet, men i høj grad også, hvad angår hurtig omstilling af produktionen.  

 

Fremtiden er fortsat svær at spå om for B&O, men fortsætter de med at producere til en smal målgruppe og 

holde sig til deres kerneområder, og ligeledes fortsætte med at bevare opmærksomheden på omkostningerne, 

så ser det væsentligt bedre ud for B&O. Grundstenene er lagt for at B&O kan gå fremtiden i møde, med en vis 

sikkerhed om, at det nok skal gå. Slækkes der på nogle af punkterne i strategiplanen, kan det hurtigt gå galt 

igen, så meget afhænger af om B&O kan holde sig til strategien og fortsat optimerer og tilpasser denne til alle 

tænkelige forhold. 
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9 Regnskabsanalyse 

Efter at have analyseret de ikke-finansielle værdidrivere gennem den strategiske analyse af årrækken 2005-

2010, vil der i det kommende blive koncentreret om de finansielle værdidrivere. Gennem analyse af de 

forgangne fem års årsrapporter, vil vi danne os et indblik i de fremtidige udsigter for B&O. De historiske data 

vil sammen med vores strategiske analyse danne grobund for vores konklusioner omkring den kommende 

udvikling for B&O.  

 

Inden brug af tallene fra årsrapporterne, skal revisionspåtegningerne samt den anvendte regnskabspraksis 

gennemgås, for at kunne skabe en tryghed omkring årsrapporternes retvisende billede samt at der er 

sammenlignelighed mellem alle års regnskabstal.  

 

Derefter vil der blive fokuseret på en analyse af rentabilitet og risiko, en såkaldt regnskabsanalyse. Selskabets 

værdi skabes gennem drifts- og finansieringsaktivitet. For at kunne bruge den aflagte årsrapport til at kunne 

måle selskabets drifts- og finansieringsaktivitet, er en reformulering af de officielle årsrapporter nødvendig. 

Reformuleringen skal ske af egenkapitalen, resultatopgørelsen og balancen, da disse er elementerne i 

årsrapporten, som danner baggrund for den senere nøgletalsanalyse. 

  

Egenkapitalen er den første del af årsrapporterne der vil blive reformuleret. Egenkapitalen er af betydning, da 

alle transaktioner og posteringer, der har indflydelse på ejernes egenkapital i selskabet igennem året 

opsummeres heri. Ved en dybdegående analyse af egenkapitalen, sikres at alle aspekter i selskabet, der har 

betydning for ejernes interesse, er blevet medtaget. Det vigtigste formål ved denne reformulering er at finde 

frem til totalindkomsten, såfremt denne ikke er givet direkte i årsrapporterne. I vores tilfælde er 

totalindkomsten kun givet for 2009/2010, hvorfor en reformulering af de øvrige år har været nødvendig. 

Totalindkomsten fra 2009/2010 er derfor blevet anvendt direkte, som den fremgår af den officielle årsrapport 

for dette regnskabsår. 

 

Efter reformulering af egenkapitalen, vil balancen og resultatopgørelsen blive reformuleret.  Balancen skal 

reformuleres i driftsaktiver, finansielle aktiver på aktivsiden, mens der på passivsiden skal ske en reformulering 

af driftsforpligtelser og finansielle forpligtelser. Driftsaktiver og -forpligtelser vedrører produktion af salg af varer 

og tjenesteydelser, altså selskabets primære forretning, hvorimod finansielle aktiver og driftsforpligtelser 

beretter om, hvordan den nødvendige kapital frembringes.  

 

Resultatopgørelsen reformuleres i to hovedposter, en post der vedrører drift og en vedrørende finansiering. 

Udover disse to hovedposter bliver de ikke-resultatførte poster fra egenkapitalopgørelsen ligeledes medtaget. 
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Fordelingen af resultatposterne stemmer overens med den fordeling der sker i balancen, og danner dermed 

fundament for analytiske handlinger af selskabets drift og finansiering. 

 

9.1 Gennemgang af revisionspåtegningerne samt ændringer af anvendt regnskabspraksis 

Eventuelle bemærkninger omkring fejl, mangler, tvivl omkring fremtidig drift og lignende, som vil frembringe et 

ikke retvisende billede af selskabet skal fremgå af disse revisionspåtegninger. Da alle revisionspåtegningerne i 

perioden ikke er indeholdende hverken supplerende oplysninger eller forbehold fra revisors side, har vi ikke 

set nogen anledninger til at tvivle på at årsrapporterne giver et retvisende billede af selskabet, og derfor kan vi 

anvende årsrapporterne uden at skulle stille spørgsmålstegn ved oprigtigheden heraf.  

 

Der er i vores analyseperiode sket ændring af regnskabspraksis. Denne praksis har vi taget højde for i vores 

analyse, se nærmere ved gennemgangen af den reformulerede egenkapital samt den reformulerede 

resultatopgørelse. 

 

9.2 Reformuleringer 

9.2.1 Reformulering af egenkapitalsopgørelser 

Der er i vores analyseperiode sket ændringer i regnskabspraktisk97. Disse ændringer er blevet medtaget i 

totalindkomsten, da ændringerne reelt er en del af totalindkomsten. Den akkumulerede totalindkomst skal, set 

over selskabets levetid, være lig med ændringer i den bogførte værdi af egenkapitalen, justeret for 

transaktioner med ejerne98. 

 

I de officielle årsrapporterne optræder minoritetsinteresser også som en del egenkapitalopgørelse, hvilket ikke 

skal være tilfældet efter reformuleringen. Minoritetsinteresserne vises derfor, som en særskilt post af 

egenkapitalen, af hensyn til, at det kun er selskabets egenværdi der skal medgå. Minoritetsinteresser er ikke 

selskabets værdi, men den værdi, som nogle minoriteter besidder af datterselskaber. For at kunne beregne 

B&O’s reelle værdi, er det derfor vigtig at disse ikke medregnes. 

 

9.2.2 Reformulering af balancen 

Som nævnt tidligere, skal balancen deles op i driftsaktiver og driftsforpligtelser, finansielle aktiver og finansielle 

forpligtelser, for at kunne skabe det ideelle grundlag til senere nøgletalsanalyse. Sidst i den reformulerede 

balance vises minoritetsinteresser samt egenkapitalen. 

 

                                                           
97 Årsrapport 2005/06, side 61, dog først med virkning fra den 31. maj 2006 
98 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praksis tilgang, side 117. 
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9.2.2.1 Driftsaktiver 

Udover de helt normale poster, såsom tilgodehavender fra salg, varebeholdninger og goodwill, har vi også 

valgt at placere kapitalandele i associerede selskaber i denne post, tilgodehavende hos associerede selskaber 

samt langfristede aktiver bestemt for salg.  

 

Kapitalandele i associerede selskaber samt tilgodehavende hos associerede selskaber er medtaget, da vi har 

analyseret på koncern niveau, og derfor har ladet alle indtægtskilder indgå. Selskaberne i denne post er 

således på linje med de øvrige selskaber, hvor B&O har interesser i, en del af det samlede indtægtsgrundlag. 

  

De langfristede aktiver bestemt for salg, har vi ladet indgå i driftsaktiver, da den består af en grund, 

fremkommet som følge af investeringen i Medicom. Da vi har medtaget Medicom, som en del af den ordinære 

drift, har vi ligeledes set denne grund, som værende en del af driften. Grunden er ikke fremkommet som følge 

af spekulation eller egentlig investering i grunde, men som nævnt gennem investering i ny forretningsenhed.  

 

9.2.2.2 Driftsforpligtelser 

Udover helt normale poster, som eksempelvis leverandører af varer og tjenesteydelser og pensioner, som alle 

direkte kan henføres til driften, findes også posterne selskabsskat, øvrige langfristede forpligtelser, hensatte 

forpligtelser, gæld til associerede selskaber og andel gæld. 

 

Selskabsskatten er placeret her, da den anses, som værende fremkommet på baggrund af de driftsmæssige 

poster, og skal derfor indgå, som en driftsforpligtelse. 

 

Øvrige langfristede forpligtelser består af depositum, samt øvrige ikke definerede poster. Depositum kan 

henføres til driften, da husleje samt andre lejeudgifter, som vi antager depositum vedrører, er en del af B&O’s 

drift. De ikke definerbare poster placeres ligeledes under driftsaktiver, da det er normal praktisk at antage, at 

poster der ikke kan specificere opfattes som driftsrelaterede99. 

 

Hensatte forpligtelser består af garanti-, fairness-, jubilæums-, omstrukturerings- samt øvrige forpligtelser. De 

fire førstnævnte, mener vi kan henføres direkte til driften, mens der ikke er redegjort for de øvrige forpligtelser, 

som derfor efter normal praksis placeres under driftsforpligtelser. 

 

Gæld til associerede selskaber er på lige fod med kapitalandele i associerede selskaber under aktiverne, 

anset som værende henførbare til driften, og er derfor placeret som en driftsforpligtelse. 
                                                           
99 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praksis tilgang, side 127. 
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Anden gæld omfatter lønrelaterede poster, skyldige skatter og afgifter, omstrukturering samt andre poster der 

ikke er angivet nærmere.  De tre poster nævnt først, opstår alle som følge af den ordinære drift, mens de 

sidste ikke forklares nærmere, og derfor er at betragte som driftsforpligtelser. 

 

9.2.2.3 Finansielle forpligtelser 

Består af gæld til realkreditinstitutter, pengeinstitutter samt kassekreditter og alle kan derfor kategoriseres 

finansielle forpligtelser. 

 

9.2.2.4 Finansielle aktiver 

Til de finansielle aktiver optræder likviderne samt investeringsejendomme. Likvider består af kontanter og er 

derfor at betragte som finansielle aktiver. Investeringsejendommen, ser vi som investering, og er derfor ikke en 

del af den normale drift. Denne placeres derfor som et finansielt aktiv.  

 

9.2.3 Øvrige poster under den reformulerede balance 

Hertil hører minoritetsinteresser samt egenkapitalen. Minoritetsinteresserne kan ikke betragtes på lige fod med 

gæld. I stedet bør de i stedet anses som en egenkapitalandel i resultatet fra det konsoliderede resultat100. 

 

Disse poster optræder, som en residual af de øvrige poster under den reformulerede balance. 

 

9.2.4 Reformulering af resultatopgørelsen 

Ved reformulering af resultatopgørelse, bliver denne opdelt i totalindkomst fra driften, netto finansielle poster 

efter skat som udgør koncernresultatet. Herefter bliver minoriteternes resultatandel fratrukket med det formål 

at finde den reelle totalindkomst for koncernen. 

 

9.2.4.1 Totalindkomst fra driften 

Denne er opdelt i tre faser; først beregnes et driftsoverskud efter skat, dernæst beregnes et andet 

driftsoverskud mens der til sidst tages højde for diverse egenkapitalbevægelser. 

 

Ved driftsoverskuddet efter skat tages der højde for de poster, der direkte indgår i den direkte drift, såsom 

omsætning, produktionsomkostninger, udviklingsomkostninger, distributions- og marketingsomkostninger, 

administrationsomkostninger, omstruktureringsomkostninger samt afskrivninger etc.. Afskrivninger er i 

                                                           
100 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praksis tilgang, side 127. 
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årsrapporterne opdelt under de ovennævnte omkostninger. Det har derfor været nødvendigt at udskille disse, 

specielt med hensyn til produktionsomkostningerne, da afskrivninger ikke skal være en del af disse ved 

reformuleringen. Afskrivninger er ikke et udtryk for, hvordan selskabets bruttofortjeneste fremkommer, men 

udelukkende et udtryk for en værdiforringelse af aktiverne101. Det vil derfor være forkert ikke at skille 

afskrivninger fra produktionsomkostninger, da bruttofortjeneste skal vise forskellen mellem omsætninger og de 

reelle produktionsomkostninger.  

 

I andet driftsoverskud optræder poster, som andre driftsindtægter samt valutakurs- og valutakurstab. Andre 

driftsindtægter er en ejendom solgt i Schweiz. Hvorfor denne ejendom er solgt, og hvad den har været 

anvendt til fremgår ikke af årsrapporten. Da ejendommen ikke har været en del af investeringsejendommene i 

årsrapporten, har vi antaget at ejendommen har været del af den B&O’s overordnede drift og bør derfor vises 

under andet driftsoverskud. Da det ikke har været muligt, at udlede hvoraf valutakursreguleringer optræder af, 

er de efter normal praksis vist som andet driftsoverskud102.  

 

Under bevægelserne fra egenkapitalen, som skal være en del af totalindkomsten fra driften, optræder 

posterne resultat i kapitalandele i associerede selskaber, gevinst ved salg af kapitalandele, akkumuleret 

virkning ved årets begyndelse af ændring i regnskabspraksis, egenkapital- og valutakursreguleringer i 

datterselskaber, sikring af transaktioner og øvrige egenkapitalbevægelser. 

 

Resultat i kapitalandele i associerede selskaber samt gevinst ved salg af kapitalandele vises som 

driftsaktiver103, og derfor skal resultatdelene også vises som værende en del af driften. 

 

Akkumuleret virkning ved årets begyndelse af ændring i regnskabspraksis, egenkapital- og 

valutakursreguleringer i datterselskaber indgår i totalindkomst, da de i egenkapitalen, sikring af transaktioner 

og øvrige egenkapitalbevægelser indgår som en del af totalindkomsten, og derfor også skal indgå her104.  

 

Alle ovenstående poster er ikke en del af den ordinære drift, men specielle poster og fremgår derfor ikke som 

en del af driften. 

 

9.3 Rentabilitetsanalyse 

Ud fra de reformulerede egenkapitaler, balancer og resultatopgørelser for de valgte analyseperioder, foretages 

en rentabilitetsanalyse med udgangspunkt i DuPont-modellens to første niveauer. Grundlaget for 
                                                           
101 Finansiel rapportering – teori og regulering, side 229, hvoraf det fremgår, at afskrivninger betragtes som værende mekaniske. 
102 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praksis tilgang, side 137. 
103 Se gennemgang af den reformulerede balance, afsnit 9.2.2 
104 Se gennemgang af den reformulerede egenkapital, afsnit 9.2.1 
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rentabilitetsanalysen efter DuPont-modellen er egenkapitalforrentningen ROE. Modellen består af to sider, 

hvor den ene viser driftsaktivitetens værdidrivere, medens der af den anden fremgår de finansielle drivere. 

 

9.3.1 Egenkapitalens forrentning, ROE 

Analysens udgangspunkt er som nævnt ROE, der fremkommer ved at dividere den gennemsnitlige 

egenkapital med totalindkomsten.  

 

En anden måde hvorpå ROE og kan beregnes er ved at beregne ROIC og tillægge den finansielle gearing, ud 

fra denne beregning, ses sammenhængen mellem modellen, og at ROE i høj grad afhænger af ROIC.105 

 

(%)  2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 

ROE = 
Totalindkomst 

gns. egenkapital 
-1,62 -26,74 6,58 21,55 16,42 

  

 

Ud fra udviklingen i egenkapitalens forrentning fremgår det klart at B&O begyndte at opleve en nedadgående 

tendens i regnskabsåret 2007/08, hvor ROE faldt fra 21,55 % til 6,58 %. Værst er det dog gået i perioden 

2008/09, hvor egenkapitalens forretning var negativ med hele 26,46 %. Denne er i 2009/10 blevet væsentligt 

forbedret, men ligger stadig ikke på noget tilfredsstillende niveau, da forretningen stadig er negativ. 

 

For at forstå ROE’s svingninger gennemgås de komponenter, der danner basis for beregningen af ROE.  

 

9.3.2 Niveau 1 

På niveau 1 optræder nøgletallene ROIC samt FGEAR og SPREAD, disse vil blive forklaret samt deres effekt 

på ROE vil ligeledes blive forklaret i det følgende. 

 

9.3.2.1 ROIC 

ROIC også kendt som afkastningsgraden (AG), måler hvor profitabel et selskab er til at forrente deres 

investerede kapital i aktiver. Denne beregnes som driftsoverskud divideret med netto driftsaktiver. 

 

(%)  2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 

ROIC = 
Samlet driftsoverskud efter skat  

gns. netto driftsaktiver 
-0,65 -21,98 7,67 23,76 18,55 

  

 

                                                           
105 ROIC vil blive beskrevet senere i opgaven. 

Tabel 3: Beregning af ROE for regnskabsårene 2005/06 til og med 2009/10, egen tilvirkning 

Tabel 4: Beregning af ROIC for regnskabsårene 2005/06 til og med 2009/10, egen tilvirkning 
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Udviklingen i ROIC følger samme tendens, som udviklingen for ROE, og understøtter yderligere at året 

2007/08 var et katastrofeår for selskabet.  

 

Faldet i ROIC skyldes at driftsoverskuddet har udviklet sig negativt. Således oplevede B&O i regnskabsåret 

2008/09 et fald fra mio. kr. 382,1 i driftsoverskud i regnskabsåret 2006/07 til et driftsoverskud på mio. kr. 

160,8, mens nettodriftsaktiver forblev stort set uændrede. Udviklingen har fra 2008/09 til 2009/10 været 

opadgående, men er stadig endt negativt, og er dermed langt fra tilfredsstillende.  

  

Denne tendens viser at B&O er begyndt at få lidt mere ud af deres investerede driftsaktiver, men det er som 

nævnt stadig ikke et tilfredsstillende niveau, B&O befinder sig på. 

 

9.3.2.2 Finansiel gearing (FGEAR) 

FGEAR måler forholdet mellem finansielle forpligtelser og egenkapitalen, som den investerede kapital i et 

selskab oftest er finansieret af.  

 

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

FGEAR = 
Gns. netto finansielle forpligtelser  

gns. egenkapital 
0,0364 0,1177 0,0966 -0,0574 -0,1263 

  

 

Udviklingen i FGEAR har været svingende, med en negativ FGEAR i årene 2005/06 samt 2006/067 

ensbetydende med at B&O i denne periode har haft negative finansielle forpligtelser, med andre ord; B&O har 

haft finansielle aktiver. I året 2009/10 er FGEAR gået fra 0,1177 til 0,0364, som følge af at netto finansielle 

forpligtelser forholdsmæssigt er faldet mere end egenkapitalen. Det er ensbetydende med at netto finansielle 

forpligtelser udgør en mindre andel af egenkapitalen. B&O’s finansiering er dermed i højere grad baseret på 

egne midler end på udefra kommende lån. Dette stiller rent økonomisk B&O i en god situation, såfremt de kan 

anvende de frie midler på en positiv måde. Selskabet vil alt andet lige være stillet i en bedre situation, hvad 

angår muligheden for at få finansieret eventuelle nye tiltag, som selskabet måtte ønske.   

 

9.3.2.3 SPREAD 

SPREAD består af ROIC – r, hvor r er lig netto finansielle omkostninger efter skat divideret med de 

gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser. Er SPREAD positiv, har selskabet en positiv gearing, og ROIC vil 

Tabel 5: Beregning af FGEAR for regnskabsårene 2005/06 til og med 2009/10, egen tilvirkning 
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i denne situation påvirke ROE positivt. Er SPREAD derimod negativ, vil det være ensbetydende med at 

selskabet har en negativ gearing, og ROIC vil i denne situation bidrage negativt til ROE106.    

 

(%)  2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 

SPREAD = ROIC - r -23,79 -38,02 -6,66 34,45 15,91 
  

 

Situationen for B&O har de seneste år været, at SPREAD har været negativ, hvilket har medvirket til den 

forringelse, der er sket af ROE. 

  

9.3.3 Niveau 2 

På niveau 2 bliver underliggende drivere for ROIC gennemgået. Disse drivere er henholdsvis overskudgraden 

(OG) samt aktivernes omsætningshastighed (AOH).  

 

9.3.3.1 Overskudsgraden (OG) 

Beregnes som driftsoverskuddet efter skat divideret med nettoomsætningen. Nøgletallet er et samlet mål for 

indtægts/omkostnings-tilpasningen i et selskab107. Ved at dividere overskuddet med nettoomsætninger finder 

man ud af, hvor meget én krones salg genererer. Overskudsgraden er medvirkende til at forklare udviklingen i 

de overliggende niveauer. En positiv udvikling i overskudsgraden vil have positiv indvirkning på ROIC, som 

igen vil aflede en positiv effekt på ROE.  

 

(%)  2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 

OG = 
Samlet driftsoverskud efter skat 

nettoomsætning 
-0,37 -13,20 3,25 8,76 6,68 

  

  

Dette er klart illustreret i nøgletallene for B&O. Udviklingen i overskudsgraden for eksempelvis 2007/08 til 

2008/09 har været en nedgang fra 3,25 % til - 13,20 %. Denne udvikling i overskudsgraden viser sig ved at 

både ROIC og ROE falder kraftigt. I 2009/10 har overskudsgraden udviklet sig positivt set i forhold til året før. 

Nøgletallet er dog stadig negativt og dette slår igennem ved ROIC og ROE, som ligeledes er negative. 

 

  

                                                           
106 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praksis tilgang, side 174. 
107 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praksis tilgang, side 186. 

Tabel 6: Beregning af SPREAD for regnskabsårene 2005/06 til og med 2009/10, egen tilvirkning 

Tabel 7: Beregning af OG for regnskabsårene 2005/06 til og med 2009/10, egen tilvirkning 
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9.3.3.2 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

Disse er lig med nettoomsætningen divideret med driftsaktiver, og viser hvor meget investeringen i driftsaktiver 

medvirker til salget. Det illustreres her, hvor meget én krones investering i driftsaktiver bidrager til mersalg. Jo 

lavere AOH er, jo lavere driftsaktiver er der bundet i selskabet for at genere en krones salg. AOH En 

forbedring af AOH vil have en positiv indflydelse på de ovenstående niveauer.  

 

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

AOH = 
Nettoomsætning 

gns. netto driftsaktiver 
1,7687 1,6652 2,3597 2,7114 5,5518 

  

 

Som det tydeligt fremgår af beregningerne, genererer B&O’s nettoaktiver kr. 1,7687 pr. kr. investeret i 

regnskabsåret 2009/10. Det er en smule bedre en i 2008/09, hvor genereringen var helt nede på kr. 1,6652. 

Tendensen har siden 2005/06 været konstant faldende indtil nu. 

 

9.4 Sammenfatning af regnskabsanalysen 

Regnskabsanalysen har haft det formål at analysere de finansielle værdidrivere, hvor en reformulering først 

var nødvendig for at kunne få driften til at fremgå separat. Driften er den faktor, der primært bidrager til at 

skabe selskabets værdi.  

 

I analysen af rentabilitet bliver de forskellige nøgletal analyseret og sammenhængen mellem disse fremgår 

klart. Tendensen er klar i nøgletalsanalysen, B&O har specielt i årsregnskabet 2008/09 haft et forfærdeligt år, 

men har i 2009/10 fået vendt udviklingen mod det bedre. Dog har udviklingen ikke været helt tilstrækkelig, som 

blandt andet ses på en negativ værdi af blandt andet ROE. 

 

  

Tabel 8: Beregning af OG for regnskabsårene 2005/06 til og med 2009/10, egen tilvirkning 
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10 Budgettering108 

I budgetdelen af opgaven, foretager vi en gennemgang af de regnskabsmæssige poster, og på baggrund af 

den strategiske analyse samt regnskabsanalysen foretages der en budgettering af disse.  

 

Længden af budgettet er svært at forudsige præcist, da det budgettallene er baseret på forventninger til 

fremtiden, baseret på historiske begivenheder og et selskabs nuværende præstationer. Budgetteringen 

indledes med det nuværende regnskabsår og fortsætter til det tidspunkt, hvor vækstraterne forventes at 

forsætte med en konstant vækstrate, hvilket benævnes terminalperioden.  

 

Terminalperioden optræder når følgende fire betingelser opfyldes109: 

 

• Væksten i salget falder til en konstant vækstrate 

• Overskudgraden forbliver uændret 

• Den samlede omsætningshastighed optræder konstant 

• FGEAR ændrer sig ikke 

 

Hvor lang en budgetperiode der skal arbejdes med, skal ses i lyset af hvor lang tid de forskellige variabler, 

som har indflydelse på budgettet, med rimelighed kan forudsiges ud i fremtiden, inden de når et punkt hvor de 

vokser stabilt.. Hvor langt ud i fremtiden dette kan lade sig gøre afhænger af branchen samt tilgængeligt 

information til anvendelse ved budgetteringen. Såfremt der er tale om en stor virksomhed i en moden branche 

med veletablerede produkter samt stabile forhold og uden ekspansionsplaner, kan en antagelse om, at 

virksomheden vil fortsætte på samme niveau, som hidtil, anvendes, og at deres terminalperiode vil derfor være 

lig det første år. Denne teknik er dog sjælden anvendt, hvorfor det ses nødvendigt at anvende informationer 

indsamlet gennem en strategisk analyse samt gennemgå de historiske regnskabstal gennem en 

regnskabsanalyse.  

 

For B&O’s vedkommende forventer vi at deres nye strategiplan110 vil være med til at skabe stabile vækstrater 

fra 2014/2015 og fremad, og terminalperioden er derfor 2014/2015.  

 

10.1 Vækstrate 

For at udregne den generelle vækstrate, har vi valgt, at dele beregningerne heraf op i de markedssegmenter, 

som B&O hovedsagligt opererer på; Skandinavien, Central Europa, Øvrig Europa, Nordamerika, Asien samt 

                                                           
108 Se bilag 10 for at se samlet budget 
109 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praksis tilgang, side 234. 
110 Pole Position Strategy 2008 



CBS - Hovedopgave HD(R) – December 2010 
Strategisk analyse samt værdiansættelse 

 

50 

 

Øvrig verden. Vi har dog været nødsaget til at samle segmenterne yderligere, da det ikke har været muligt at 

finde den forventede BNP for netop disse markeder. Derfor arbejder vi ud fra følgende markedssegmenter: 

Danmark, EU, USA, Asien samt Øvrig verden.  

 

Vi har taget udgangspunkt i den forventede BNP beregnet af IMF111 fordelt på de forskellige 

hovedmarkeder112, som i store træk er identiske med de, som B&O anvender i deres årsrapport. Se 

understående tabel 9: 

 

(%) 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 

Danmark 2,315 2,183 2,081 1,957 1,931 

EU 1,687 2,197 2,397 2,405 2,408 

Asien 3,925 3,927 3,873 3,814 3,787 

USA 2,313 3,039 2,902 2,754 2,594 

Øvrig verden 2,808 2,849 2,613 2,713 2,658 

  

 

Herefter har vi taget udgangspunkt i den strategiske analyse, og har på baggrund heraf budgetteret 

vækstratens påvirkning af eksterne og interne forhold. Vi er herefter nået frem til følgende endelige vækstrater 

for markedssegmenterne, se understående tabel 10 samt bilag 9 hvoraf væksteffekten fra de eksterne og 

interne forhold ligeledes fremgår: 

 

(%) 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 

Danmark 2,815 3,183 3,281 3,507 3,831 

EU 2,187 3,197 3,597 3,955 4,308 

Asien 3,925 4,527 4,773 5,164 5,587 

USA 2,813 4,039 4,102 4,304 4,494 

Øvrig verden 3,308 3,849 3,813 4,263 4,558 
  

 

For de interne forhold har vi beregnet en generel påvirkning for alle markedssegmenter, da vi er af den 

opfattelse, at B&O ikke ændrer deres grundlæggende strategier fra marked til marked. Vi har ved disse interne 

forhold ikke taget højde for, at B&O eksempelvis skulle lægge en ekstra indsats på markedsføring på et 

                                                           
111 International Monetary Fund, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=193%2C542%2C122%
2C137%2C124%2C181%2C156%2C138%2C423%2C196%2C935%2C142%2C128%2C182%2C172%2C576%2C132%2C936%2C134%2C961%2C174%2C184%2
C532%2C144%2C176%2C146%2C178%2C528%2C436%2C112%2C136%2C111%2C158&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH&grp=0&a=&pr.x=68&pr.y=15#download  
112 Det har ikke været muligt, at indhente tilstrækkelig detaljerede oplysninger, til at kunne beregne BNP’en på netop de hovedmarkeder, som B&O selv beskriver.  

Tabel 9: BNP’s forventede udvikling fordelt på hovedmarkeder i budget perioden 2010/11 til og med 2014/15, egen tilvirkning 

Tabel 10: BNP’s forventede udvikling tillagt eksterne og intern væksteffekter i budget perioden 2010/11 til og med 2014/15, egen tilvirkning 
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marked frem for et andet o.l.. Vi har i særdeleshed taget B&O’s egne forventninger med i beregningen 

sammenholdt med deres hidtidige indsats for selskabets fremtidige succes. Desuden analyserer vi 

grundlæggende, som anvist i afgrænsningen, på koncernplan, hvorfor vi ingen steder i vores analyser har 

taget højde for markedsspecifikke initiativer samt forhold.  

 

Væksteffekten fra de interne forhold for regnskabsåret 2010/11 er baseret på B&O’s egne forventninger om 

sorte tal på bundlinjen, 1. kvartalsrapport for 2010/11, der udviser et underskud, samt konklusionen fra 

analysedelen vedrørende B&O’s manglende evne til at indstille og ændre de interne forhold sammenlignet 

ændringer i makroforholdene. Derfor forventes de interne forhold at generere 1 % til den samlede vækst.  

 

Vi forventer, på baggrund af den strategiske analyse samt årsrapporten 2009/10, at B&O fuldt ud har 

implementeret deres nye strategiplan113 med effekt i regnskabsåret 2011/12. Desuden har B&O efter at 

årsrapporten 2009/10 var aflagt fået tre store samarbejdsaftaler i hus114, som først forventes at give effekt i 

regnskabsåret 2011/12, hvorfor dette også har en positiv effekt på vækstraten. Påvirkningen fra de interne 

forhold på den samlede vækst forventes, på baggrund heraf, at udgøre 1,4 %. 

 

Regnskabsåret 2012/13 ventes at være året, hvor B&O har lært at afpasse sig markedsefterspørgslen samt 

efterkomme denne inden for rimelig tid, før efterspørgslen på markedet faktisk er mættet. Dette begrundes 

med, at B&O i slutningen af finanskrisen vendte opmærksomheden mod kundernes efterspørgsel og kunsten 

at kunne efterkomme disse ønsker ved hurtig tilpasning af produktion hertil. Denne tilpasning formoder vi tager 

en rum tid at få indarbejdet i selskabets almene procedurer, hvorfor den positive effekt på 1,5 % af den 

overordnede vækstrate i dette regnskabsår i stor grad dedikeres hertil.  

 

I de efterfølgende regnskabsår 2013/14 samt 2014/15 har vi budgetteret med en væksteffekt fra de interne 

forhold pålydende 1,75 % henholdsvis 2 %, da B&O’s udvikling gennem de fem år vi har baseret vores 

strategiske analyse på, har udvist, at trods nedgang, lykkedes det dem at holde ved. Desuden skal de tidligere 

budgetterede væksteffekter tages i betragtning, idet vi under dette punkt også har taget højde for B&O’s 

generelle evne til at bringe millionbeløb i hus; som oftest aftaler, der løber over en årrække. B&O har lært af 

deres fejl, det har kostet dem dyrt, men det er også lykkedes dem at komme deres egen undergang i forkøbet 

ved at foretage drastiske ændringer, og efterfølgende har lært at holde fokus på kerneområder, frem for hele 

tiden at afprøve både nye produkter og nye markeder.  

 

                                                           
113 Pole Positions Strategy 2008 
114 Publikationer fra B&O af 23. juli, 27. juli samt 20. september 2010  
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B&O’s position overfor konkurrenter, med hensyn til den teknologiske udvikling mv., medvirker til, at vi 

tillægger de eksterne forhold en negativ påvirkning. Vi er ikke af den holdning, at B&O kan hamle op med 

konkurrenternes sammenhæng mellem pris, kvalitet og teknologi, er parate til at følge med 

markedsudviklingerne eller de nye trends. Den negative påvirkning bliver dog mindre og mindre i takt med at vi 

forventer, at B&O vil forbedre sig inde for disse områder.     

 

For så vidt angår de eksterne forhold, har vi overordnet konkluderet at verdensmarkederne i vid udstrækning 

er identiske og agerer mod et fælles mål; at få stabiliseret og/eller forbedret markedsøkonomierne. Foruden 

dette, har vi taget særlig stilling til markedernes generelle position i forhold til teknologiske fordele, 

markedernes udvikling samt tidens tendenser på de forskellige markeder. Her tænkes specielt på segmentet 

Asien, da de øvrige segmenter i meget overordnet forstand kan betegnes som den vestlige verden, mens 

Asien i særdeleshed falder uden for denne ”kategori” samt adskiller sig på alle øvrige forhold. Eksempelvis har 

Asien haft større fremgang i BNP på trods af forbrugsfest og finanskrise, se nedenstående tabel 11115: 

 

(%) 2007 2008 2009 2010 

Asien 7,2 4,8 3,2 5,3 

Euroområdet 4,4 1,3 -4,2 1,2 
  

 

De illustrerede vækstrater understøtter, at økonomien i Asien er i stærk fremgang, hvorfor vi også har taget 

højde herfor i vores fastsættelse af vækstrater på de forskellige markedssegmenter. Vi forventer dermed, at 

fremgangen for B&O på dette segment er væsentlige lavere, de eksterne påvirkninger taget i betragtning. 

Dette skal begrundes med, at Asien har oplevet en ufattelig hurtig udvikling af deres samfund116, og mere eller 

mindre har overhalet den vestlige verden indenom, når man ser på teknologi117, og konkurrencen dermed er 

langt mere intensiv her end på de øvrige markeder.  

 

  

                                                           
115 Gennemsnitlig vækst på Euroområdet samt Asien, Kilde: Asien: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/weorept.aspx?sy=2007&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=512%2C518%2C513%2C5
58%2C514%2C564%2C516%2C853%2C522%2C566%2C924%2C862%2C819%2C813%2C534%2C524%2C536%2C578%2C826%2C537%2C544%2C866%2C54
8%2C846%2C556%2C582&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=&pr.x=49&pr.y=15, Euroområdet: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/weorept.aspx?sy=2007&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=122%2C136%2C124%2C1
37%2C423%2C181%2C172%2C138%2C132%2C182%2C134%2C936%2C174%2C961%2C178%2C184&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=&pr.x=47&pr.y=9, egen 
tilvirkning  
116 http://www.business.dk/finans/asien-paa-imponerende-optur  
117 http://www.mobilsiden.dk/nyheder/asien-med-nye-opfindelser,lid.2027/  

Tabel 11: BNP’s udvikling på områderne Asien og Euroområdet i perioden 2007 til og med 2010, egen tilvirkning 
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10.2 Resultatopgørelsen  

Nettoomsætning 

Nettoomsætning er beregnet med udgangspunkt i ovenstående beregnede vækstrate, og på baggrund af 

tallene fra årsrapporterne 2008/09 samt 2009/10. Det har resulteret i en budgetteret samlet nettoomsætning 

for alle markeder, som i følgende tabel 12: 

 

(mio. DKK) 2009/10A 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 

Nettoomsætning 2.761,5 2.831,1 2.927,6 3.036,6 3.160,2 3.299,7 

∆ - vækst i %  2,5 3,4 3,7 4,1 4,4 
  

 

Bruttoavance 

På baggrund af de reformulerede regnskabsår 2008/09 samt 2009/10 har vi beregnet B&O’s gennemsnitlige 

bruttoavanceprocent, 43,3 %. Vi har valgt disse to regnskabsår, da de tidligere regnskabsår er utroligt 

påvirkede af den højkonjunktur, der hersker, og det vil ikke give et retvisende billede af virksomheden 

fremover, hvis man medregner disse regnskabsår med i gennemsnittet. Denne bruttoavance forventer vi vil 

blive forbedret gennem budgetperioden, som følge af løbende forbedringer samt fortsat opmærksomhed på 

produktionsomkostninger.  

 

Produktionsomkostninger 

Vi har budgetteret produktionsomkostningerne på baggrund af bruttoavancen. Vi har taget udgangspunkt i 

bruttoavancen118 fra 2009/10 pålydende 43,0 % sammenholdt med B&O’s egne udsagn om at bevare en 

bruttoavance pålydende 40 % inklusive afskrivninger samt den i 2008 lancerede omstrukturering af selskabets 

strategi. På dette grundlag, har vi budgetteret med en stigende bruttoavance, hvoraf 

produktionsomkostningerne beregnes, jf. tabel 13: 

 

(mio. DKK) 2009/10A 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 

Nettoomsætning 2.761,5 2.831,1 2.927,6 3.036,6 3.160,2 3.299,7 

Produktionsomkostninger 1.574,0 1.599,6 1.639,5 1.685,3 1.738,1 1.798,3 

Bruttoavance 1.187,5 1.231,5 1.288,1 1.351,3 1.422,1 1.501,4 

Bruttoavance i % 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0 45,5 
  

 

                                                           
118 Denne bruttoavance er eksklusive afskrivninger på baggrund af de reformulerede tal, hvor B&O i deres årsrapporter beregner bruttoavance inklusive afskrivninger 

Tabel 12: Budgetteret nettoomsætning samt procentvis ændring heraf fra år til år, egen tilvirkning 

Tabel 13: Budgetteret bruttoavance og heraf udregnede produktionsomkostninger, egen tilvirkning 
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Udviklingsomkostninger 

Udviklingsomkostningerne har vi budgetteret til at følge nettoomsætningen, således at disse på samme fod 

med produktionsomkostninger følger nettoomsætningen proportionelt. Dette kan argumenteres med, at i takt 

med at nettoomsætning stiger (i henhold til budgetteret), trends der ændrer sig samt markedsudvikling må 

udviklingsomkostningerne alt andet lige følge denne udvikling.  

 

Som vi nævner i den strategiske analyse, vil B&O fortsætte med at have fokus på denne omkostning. Der 

hersker en stor konkurrence på markedet, hvor de forskellige producenter vil forsøge at genvinde 

markedsandele eller som minimum beholde disse, og dermed opnår salgsvækst, som konsekvens af den 

generelle økonomiske markedsvækst. 

 

Distributions- og marketingsomkostninger 

Med udgangspunkt i distributions- og marketingsomkostningernes procent-andel af nettoomsætning de sidste 

fem regnskabsår, har vi fastsat en procent-andel, som disse omkostninger udgør af nettoomsætning. Dette 

kan yderligere understøttes med, at B&O selv forventer, at en øget indsats på marketingsområdet vil være 

nødvendig, samt at antallet af distributionskanaler har en faldende tendens, trods ukuelig optimisme fra B&O’s 

side. Samtidig er den store konkurrence, der eksisterer i branchen, med til at opretholde et højt niveau på 

disse omkostninger. 

 

Det har ikke været muligt at skille disse to typer af omkostninger fra hinanden, hvorfor vi har været nødt til at 

betragte dem samlet. Vi er af den opfattelse, at distributionsomkostningerne er faldende, men at B&O vil 

forsøge at kickstarte en del af deres nettoomsætning ved hjælp af øget markedsføringsindsats. Den 

budgetterede stigning i nettoomsætning, er vi også nødt til at tage med i betragtning, og vi mener, at en del af 

denne vil være en afledt effekt af den øgede markedsføringsindsats. Denne tendens, mener vi, vil være 

fortsættende, hvorfor procent-andelen af nettoomsætning er blevet fastsat til at gælde samtlige fem 

budgetterede regnskabsår, og derfor er stigende i denne periode. 

 

Administrationsomkostninger 

BNP er anvendt til at budgettere administrationsomkostningerne med. Dette grundet at mange af disse 

omkostninger er faste omkostninger, herunder lønninger til det administrative personale, husleje etc., og disse 

vil givetvis følge BNP’s vækst. Desuden mener vi, at B&O’s valg af omkostningsfokusstrategi medvirker til, at 

der ikke vil blive brugt ekstra midler her.  
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Afskrivninger 

For afskrivningerne på immaterielle anlægsaktiver, har vi anvendt et gennemsnit af afskrivningsprocenten for 

de seneste to regnskabsår af den årsag, at afskrivningsprocenten har været abnormt varierende, da en del af 

årets omkostning til udviklingsomkostninger aktiveres, og det har været en umulighed at fastslå, hvor stor en 

part af disse der rent faktisk aktiveres, hvorfor og hvilke. Derfor er afskrivningsprocenten på immaterielle 

anlægsaktiver fastslået til at være 26,7 %. Det skal lige nævnes, at der i regnskabsåret 2007/08 har været en 

meget høj afskrivningsprocent på hele 37,5 %, hvilket vi mener, er en usædvanlig høj procent at anvende på 

regnskabsmæssige afskrivninger. Denne ville hive en gennemsnitlig afskrivningsprocent, baseret på alle fem 

historiske regnskabsår, op i et niveau, hvor vi ikke mener det er retvisende, også set i lyset af at 

afskrivningsprocenten for 2009/10 ”kun” har været 22,2 %.  

 

Med hensyn til afskrivningerne på de materielle, har vi udregnet et gennemsnit baseret på de seneste to 

regnskabsår, og gennemsnitligt at der blevet afskrevet ca. 21,5 % årligt, hvilket læner sig nærmest perfekt op 

ad de faktiske fortagende afskrivninger i disse år. Grunden til vi har nøjes med at tage et gennemsnit af de 

seneste to regnskabsår, bunder i at der i 2005/06 blev foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis med 

virkning fra 31. maj 2006, hvorfor der i regnskabsåret kun blev afskrevet 18,8 %. Vi er af den opfattelse, at da 

der for de seneste fire år er blevet anvendt ca. 21,5 % i afskrivningsprocent, vil det give et misvisende billede, 

hvis vi foretager en gennemsnitberegning inklusive regnskabsåret 2005/06, der vil resultere i en lavere 

afskrivningsprocent. 

 

Afskrivninger på nye tilgange119 vil blive afskrevet ud fra en betragtning om at aktiver tilgår selskabet løbende, 

og man kan derfor ikke foretage 12 måneders afskrivninger på den samlede tilgang. Vi har derfor råt for 

usødet valgt at dele tilgangenes afskrivningsgrundlag i to lige store dele, hvor den ene del vil blive påbegyndt 

afskrevet i det pågældende år, medens den anden del tilfalder afskrivningsgrundlaget primo det efterfølgende 

år. Dette gør sig gældende for tilgange på både immaterielle og materielle anlægsaktiver. 

 

På investeringsejendommen, er der budgetteret med årlige afskrivninger på i alt mio. kr. 3,7, hvilket svarer til 

anvendt regnskabspraksis.  

 

Resultatandele i kapitalandele i associerede selskaber 

På baggrund af manglende indsigt omkring associerede virksomheder, har vi taget et gennemsnit for de 

forgangne fem regnskabsår, og budgetteret med dette gennemsnit proportionalt. Ved ultimo 2010/11 vil der 

                                                           
119 Tilgange på anlægsaktiver vil blive gennemgået senere i opgaven 
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således kun være mio. kr. 1,8 kapitalandele tilbage, hvorfor der kun kan være en resultateffekt på mio. kr. 1,8 i 

2011/12, hvorefter kapitalandele vil være lig kr. 0. 

 

Finansielle indtægter 

Denne post har vi budgetteret i to omgange; renteindtægter af likvide beholdninger samt øvrige finansielle 

indtægter. Af de likvide beholdninger, har vi beregnet et gennemsnit af den procentvise rentetilskrivning for 

regnskabsårene 2008/09 samt 2009/10. Vi har valgt kun at basere beregningerne på de seneste to år, da 

bankverdenen generelt har ændret holdning til deres ind- og udlån. Af de øvrige finansielle indtægter har vi 

blot beregnet gennemsnitligt niveau, igen for de seneste to år.  

 

Finansielle omkostninger 

Finansielle omkostninger har vi beregnet af tre omgange; realkreditinstitutter, kreditinstitutter samt øvrige 

finansielle omkostninger. Dette bunder i at der i årsrapporternes noter er givet et renteniveau på 

realkreditinstitutter henholdsvis kreditinstitutter, og det ville være uhensigtsmæssigt ikke at anvende de givne 

forhold. Rentetilskrivningen på disse to har vi beregnet som en årlig tilskrivning, der betales løbende, således 

den ikke har effekt på restgæld. Renten udregnes desuden på restgæld ultimo efter årets afdrag.  

 

De øvrige finansielle omkostninger indeholder valutaposter, forrentning af kassekredit samt andre finansielle 

omkostninger, der ikke er specificeret. Her har vi beregnet et gennemsnit for de samme regnskabsår, som 

resten af de finansielle poster, dog med undtagelse af kassekredit, da renteniveauet i så fald vil blive mio. kr. 

5,8 svarende til en rente på 46,5 %. Vi har ingen indsigt i, hvordan kassekreditten udvikler sig hen over årene, 

og har derfor anvendt 2009/10 renteniveau.  

 

Skat 

Der er ikke beregnet aktuel selskabsskat af årets resultat. Dette bunder i et udskudt skatteaktiv, som i hele 

den budgetterede periode dækker eventuelt overskud. Den skat, som fremgår af de budgetterede 

resultatopgørelser, er derfor udelukkende reguleringer til den udskudte skat, beregnet med en skatteprocent 

pålydende 25 % af årets resultat. Der er i øvrigt ikke taget hensyn til eventuelle forskelle i regnskabsmæssig 

og skattemæssig behandling af selskabets øvrige poster, da vi ikke har adgang til selskabets 

skattespecifikationer. Vi forventer ikke, at selskabsskatteprocenten ændrer sig i løbet af budgetperioden, på 

trods af at det har været på tale, at skatteprocenten både skulle nedsættes og hæves120. 

 

                                                           
120 http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/164479/s-sf_vil_forhoeje_selskabsskat.html, http://jp.dk/indland/indland_politik/article2161696.ece  
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10.3 Balancen – aktiver 

Immaterielle anlægsaktiver 

For de immaterielle anlægsaktiver har vi beregnet en gennemsnitlig tilgang på baggrund af nettotilgange for de 

seneste to regnskabsår. Grunden til at vi har beregnet for gennemsnittet for de seneste to år skyldes, at B&O, 

som bekendt, indførte en ny strategiplan i efteråret 2008121, hvoraf det fremgår, at der skal ske 

omkostningsbesparelse, dog med flere udviklingsprojekter, hvoraf en del aktiveres. Da vi, som tidligere nævnt, 

ikke kender størrelsen af disse, og der i øvrigt ikke er nogen sammenhæng mellem de seneste fem års 

aktivering heraf, er en gennemsnitlig tilgang af de seneste to år at foretrække.  

 

Materielle anlægsaktiver 

De materielle anlægsaktivers nettotilgang er beregnet ud fra en historisk tilgang de sidste fem år. Grunden 

hertil, er at når tilgangene endelig finder sted, er det et aktiv af meget stor værdi, og når afgang sker, handler 

det om langt mindre pengesummer. Der er ingen tendens i til- og afgange. Desuden er tilgang af materielle 

anlægsaktiver mange gange med et langsigtet formål for øje. Derfor har det, mener vi, været nødvendigt at 

give et bud på en nettoløsning, set over en historisk periode.  

 

Investeringsejendomme 

Her har vi blot anvendt hidtidig regnskabspraksis, og afskriver, som nævnt i punktet afskrivninger, mio. kr. 3,7 

om året. Den regnskabsmæssige værdi nedsættes årligt med denne. Vi forventer ikke at B&O vil investere i 

yderligere investeringsejendomme i budgetperioden. 

 

Kapitalandele i associerede selskaber 

Der er afskrives løbende med resultateffekten122, således der i 2011/12 vil være nedskrevet til kr. 0.  

 

Udskudte skatteaktiver 

Udskudte skatteaktiver påvirkes udelukkende med årets skatteeffekt af årets resultat123. 

 

Andre finansielle tilgodehavender 

Det har ikke været muligt at finde en specifikation af, hvad denne post består af, hvorfor vi har været nødt til at 

beregne et gennemsnit af saldoen, og budgettere med den. Gennemsnittet er beregnet på de sidste fem 

regnskabsår, da der ikke er nogen tendens i de historiske bevægelser.  

 

                                                           
121 Pole Position Strategy 2008 
122 Se ”Resultatandele i kapitalandele i associerede selskaber” under afsnit 10.2 
123 Se ”Skat”, under afsnit 10.2 
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Varebeholdning 

For at budgettere varebeholdning, har vi først beregnet varelagerets gennemsnitlige omsætningshastighed i 

årene 2008/09 samt 2009/10. Vi har valgt disse to år, fordi en sammenligning mellem omsætningshastigheden 

over en historisk periode på fem år viser en faldende tendens, hvoraf kun de to seneste år er tilnærmelsesvis 

sammenlignelige. Vi er af den opfattelse, at B&O vil bibeholde en varebeholdning på dette niveau, især når 

man tager varebeholdningen fra 1. kvartalsrapport 2010/11 med i betragtningen, hvor varelageret er mio. kr. 

606. Der er dog ingen ide i at beregne en omsætningshastighed for dette kvartal, da denne vil lægge sig på et 

niveau på over 100 %. Dette skyldes, at første kvartal ikke er grundlag nok til at kunne beregne en 

omsætningshastighed, hvor varebeholdningen fortsat er på uændret niveau. Den gennemsnitlige 

omsætningshastighed er herefter videreført i budgetperioden, se tabel 14: 

 

(mio. DKK)    2009/10 2008/09 

Varelager, reformuleret    563,6 593,3 

Nettoomsætning, reformuleret     2.761,5 2.789,5 

Omsætningshastighed i %    4,9 4,7 

Gns. Omsætningshastighed i %    4,8  

      

(mio. DKK) 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Nettoomsætning, budgetteret 2.831,1 2.927,6 3.036,6 3.160,2 3.299,7 

Varelager, budgetteret 589,7 609,8 632,5 658,3 687,3 

  

 

Tilgodehavender fra salg 

Budgetteringen heraf er beregnet på samme måde, som varebeholdningen, dog med omsætningshastigheden 

af tilgodehavender fra salg samt et gennemsnit af denne for en femårig periode, da det har ligget på et jævnt 

niveau historisk set.  

 

(mio. DKK) 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 

Tilgodehavender fra salg, 

reformuleret 

 

417,9 

 

407,9 

 

593,0 

 

743,2 

 

655,1 

Nettoomsætning, reformuleret  2.761,5 2.789,5 4.092,0 4.375,7 4.225,2 

Omsætningshastighed i % 6,6 6,8 6,9 5,9 6,4 

Gns. Omsætningshastighed i % 6,5     

      

Tabel 14: Gns. omsætningshastighed af varelager for 2008/09 samt 2009/10 og heraf budgetteret varelager, egen tilvirkning 

Tabel 15: Gns. omsætningshastighed af tilgodehavender fra salg for 2005/06 til og med 2009/10 og heraf budgetteret tilgodehavender fra salg, egen tilvirkning 
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(mio. DKK) 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Nettoomsætning, budgetteret 2.831,1 2.927,6 3.036,6 3.160,2 3.299,7 

Tilgodehavender fra salg, 

reformuleret 

 

433,1 

 

447,9 

 

464,5 

 

483,4 

 

504,8 
  

 

Tilgodehavender hos associerede selskaber 

Beholdningen af tilgodehavender hos associerede selskaber bliver ifølge anvendt regnskabspraksis 

nedskrevet med resultatandele i kapitalandele i associerede selskaber, og vi har fortsat denne praksis.  

 

Tilgodehavende selskabsskat 

Vi har forudsat, at B&O fortsat ikke forventer at kunne indvinde noget af deres tilgodehavende selskabsskat i 

de kommende år, som nævnt i deres årsrapport de seneste 5 år. Desuden har det ikke været muligt at opnå 

kendskab til, hvad der påvirker saldoen, så derfor reguleres dette ikke fra niveauet i 2009/2010. 

 

Andre tilgodehavender 

Vi har valgt at lade tilgodehavender stige proportionelt med nettoomsætningen, da andre tilgodehavender 

antages at følge med salget. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

For periodeafgrænsningsposter har vi ladt saldoen stige med vækstprocenten på den gennemsnitlige BNP. 

Baggrunden herfor er, at der igen ikke fremgår nogen tendens af de historiske tal, samt at vi formoder denne 

post blandt andet består af forudbetalte forsikringer, husleje etc., og disse omkostninger vil stige med BNP.  

 

Likvide beholdninger 

Denne beregnes som residualen af nettoaktiver og passiver, når alle andre poster er budgetteret.  

 

10.4 Balancen - passiver 

Egenkapital 

Vi har ikke kunnet opnå tilstrækkelig kendskab til hvad bevægelserne under posterne øvrige 

egenkapitalbevægelser samt minoritetsinteresser skyldes, hvorfor der kun er budgetteret med bevægelser fra 

årets resultat overført til egenkapital. Vi har desuden ikke udloddet udbytte i budgetperioden, da vi ikke kender 

forudsætningerne for at fastslå niveauet herfor. 

 

Tabel 15 (fortsat): Gns. omsætningshastighed af tilgodehavender fra salg for 2005/06 til og med 2009/10 og heraf budgetteret tilgodehavender fra salg, egen tilvirkning 
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Pensioner 

Pensionerne har vi budgetteret efter den gennemsnitlige vækst i BNP, da vi mener, at lønninger alt andet lige 

vil følge udviklingen i denne.  

 

Udskudt skat 

Vi har ikke nogen forudsætninger for at kunne beregne denne124, hvorfor den fortsætter med samme saldo 

som ultimo 2009/10. 

 

Hensatte forpligtelser 

B&O garanterer for reparation samt erstatning på visse produkter, som ikke måtte leve op til kundens 

tilfredsstillelse. Vi har taget et gennemsnit for 2005/06 til 2009/10, da vi ikke kan udskille, hvilket produkter det 

drejer sig om. Herefter har vi opdelt posten i langfristet henholdsvis kortfristet forpligtelse, hvor den 

langfristede forpligtelse ikke ændrer sig fra 2009/10 niveau. Det bør nok nævnes, at gennemsnittet for de fem 

regnskabsår ikke afviger ret meget fra 2009/10.  

 

Realkreditinstitutter 

Til budgetteringen af gældsposten realkreditinstitutter har vi anvendt oplysninger direkte fra årsrapporten 

2009/10 i noten om hvad der står til forfald inden for et år samt de næste 5 år. Det er disse tal vi har 

budgetteret med, og har forudsat, at afdragenes størrelse ikke ændrer sig i forhold til, hvad der er oplyst. 

Dermed har det også været muligt for os, at budgettere med både den langfristede såvel som den kortfristede 

del af gælden.  

 

Kreditinstitutter 

Forudsat at posten kreditinstitutter følger samme udvikling som de seneste to regnskabsår vil denne i snit 

falde med 18,2 %. Det skal lige oplyses, at B&O i deres årsrapport oplyser, at der inden for et år forfalder i alt 

mio. kr. 42,8 til afdrag herpå, hvilket vi mener, er fuldstændig urealistisk de historiske begivenheder taget i 

betragtning. Vi har derfor valgt at beregne et gennemsnit af ændringen i beholdningen, og kun på baggrund af 

regnskabsårene 2009/10 samt 2008/09, da bankernes holdning, som tidligere nævnt, til ind- og udlån har 

ændret sig væsentligt de senere år.  

 

Herefter har vi opdelt posten i langfristede og kortfristede forpligtelser, hvoraf næste års afdrag indregnes som 

den kortfristede del. 

 

                                                           
124 Se ”Udskudte skatteaktiver”, under afsnit 10.3 
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Øvrige langfristede forpligtelser 

Øvrige langfristede forpligtelser består af depositum, som udgør ca. 50 % af forpligtelsen, samt øvrige 

forpligtelser, der ikke kan identificeres. Dog har niveauet de seneste fire år været jævnt stabilt, i 2005/06 var 

forpligtelsen kr. 0, og derfor beregnes et gennemsnit på baggrund af de seneste fire regnskabsår.  

 

Kassekreditter 

Det ses at kassekreditgælden for de seneste par år er faldet væsentligt sammenlignet med regnskabsårene 

2006/07 samt 2007/08, hvor gælden var ca. fire gange så stor, hvorfor der er beregnet et gennemsnit for de 

seneste to år, jf. desuden tidligere bemærkninger om bankernes ændrede holdninger. Vi har ikke nogen 

forudsætninger for at kunne budgettere med en varierende saldo på denne post, hvorfor denne optræder fast 

på hele budgetperioden.  

 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

Vi har beregnet et gennemsnit for B&O's gennemsnitsdage for de forgangne 5 år, og på baggrund heraf nået 

frem til, at de har 25 dages kredittid. Vi har herefter beregnet de fremtidige kreditorer med udgangspunkt heri. 

På trods af at der sker et fald fra ultimo 2009/10 til vores budgetteret mio. kr. 175,8 ultimo 2010/11 har vi 

vurderet dette til at give et retvisende billede, da kreditorerne af 1. kvartalsrapport 2010/11 er faldet til mio. kr. 

184. 

 

(mio. DKK) 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 

Leverandører af varer og 

tjenesteydelser, reformuleret 

 

259,4 

 

188,3 

 

216,0 

 

216,4 

 

196,3 

Produktionsomkostninger, 

reformuleret 

 

1.574,0 

 

1.573,9 

 

2.080,7 

 

2.232,4 

 

2.184,9 

Udviklingsomkostninger, reformuleret 211,4 308,9 381,8 342,6 329,7 

Distributions- og 

marketingsomkostninger, reformuleret 

 

694,6 

 

915,0 

 

988,0 

 

895,9 

 

905,1 

Administrationsomkostninger, 

reformuleret 

 

82,4 

 

101,5 

 

147,6 

 

125,9 

 

134,3 

Kreditordage 37,0 23,7 21,9 22,0 20,2 

Gns. kreditordage 24,9     

 

 

 

     Tabel 16: Gns. antal kreditordage for 2005/06 til og med 2009/10 og heraf budgetteret leverandører af varer og tjenesteydelser, egen tilvirkning 
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(mio. DKK) 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Produktionsomkostninger, 

budgetteret 

 

1.605,5 

 

1.660,2 

 

1.722,1 

 

1.792,1 

 

1.871,3 

Udviklingsomkostninger, budgetteret 216,7 222,2 229,8 238,3 248,0 

Distributions- og 

marketingsomkostninger, budgetteret 

 

659,9 

 

682,4 

 

707,8 

 

736,6 

 

769, 

Administrationsomkostninger, 

budgetteret 

 

84,6 

 

87,0 

 

89,4 

 

91,8 

 

84,3 

Leverandører af varer og 

tjenesteydelser, budgetteret 

 

175,8 

 

181,6 

 

188,3 

 

195,8 

 

204,3 
  

 

Selskabsskat 

Vi har ikke umiddelbart kunne finde ud af, hvorledes denne er opstået og hvad den består af, hvorfor vi lader 

den være uberørt fra saldoen ultimo 2009/10. 

 

Anden gæld 

Denne post har vi beregnet ad tre omgange; lønrelaterede poster, skatter og afgifter samt andet. Lønnen har 

vi budgetteret direkte ud fra den gennemsnitlige vækst i BNP. Skatter og afgifter stiger i takt med 

nettoomsætningen og anden gæld har vi ikke kunne indhente specifikationen af, hvorfor denne er fastsat til et 

gennemsnitligt niveau af de to seneste regnskabsår 2008/09 samt 2009/10. Vi anvender disse år, da 

omkostningsniveauet er kommet i fokus, og gælden hertil alt andet lige må følge samme tendens. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Til disse periodeafgrænsningsposter anvendes samme metode, som anvendt under 

periodeafgrænsningsposter i aktiverne.  

 

10.5 Sammenfatning af budgettering 

Budgetteringen har haft til formål at få et indblik i hvordan hvilken økonomisk retning B&O er på vej mod. 

Budgettet er lavet på baggrund af den strategiske analyse og en regnskabsanalyse af de sidste fem år. Hver 

post i regnskabet er blevet gennemgået og sammenholdt med konklusionerne fra den strategiske analyse og 

de historiske tal, for på den måde at opnå den mest optimale budgettering. Budgetperioden blev på fem år, 

som følge af at vi tror på den nye strategiplan er indarbejdet så meget i selskabets struktur, at den fra 2014/15 

vil skabe stabile vækstrater. 

Tabel 16 (fortsat): Gns. antal kreditordage for 2005/06 til og med 2009/10 og heraf budgetteret leverandører af varer og tjenesteydelser, egen tilvirkning 
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B&O har været inde i en bølgende periode, og budgettet viser at denne periode vil fortsætte lidt endnu, dog 

med klar fremgang i de, sidste to år af budgetperioden som begge udviser pæne overskud, dermed er der håb 

for fremtiden. 
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11 Værdiansættelse af B&O 

Efter at have foretaget strategiske- og regnskabsanalyser, og herefter budgetteret på baggrund af disse, er det 

nu muligt at foretage en egentlig værdiansættelse af B&O.  

 

Vi har valgt at anvende RIDO-modellen125, hertil, der er en indirekte metode til at måle virksomhedsværdien. 

Denne værdiansættelsesmetode er baseret på nettoaktivernes bogførte værdi og den til tilbagediskonterer 

residualindkomsten.  

 

RIDO beregnes, som driftsoverskuddet fratrukket kapitalomkostningerne knyttet nettodriftsaktiverne, se 

nedenstående formel126: 

 

����� =  ��� − 	
��������  

 

Selve virksomhedens værdi beregnes ved hjælp af en anden formel, hvor RIDO ”kun” udgør én af faktorerne, 

se understående formel127: 

 

��
��� = ��� + �����

��������� + ���� 

�������� +. . ∞  

 

For at finde egenkapitalens værdi, skal man fratrække de netto finansielle forpligtelser, hvorfor formlen herfor 

må se således ud128: 

 

��
��� = ��� + �����

��������� + ���� 

�������� +. . ∞ − �##�  

 

Som det fremgår af ovenstående formler, tager modellen, som tidligere nævnt, udgangspunkt i 

nettodriftsaktiverne og tilbagediskontering af residualindkomsten.  

 

11.1 Diskonteringsfaktor 

Wacc-modellen anvendes til at kunne beregne værdien af driften eller virksomhedsværdien. En virksomhed 

skaber først værdi for ejerne og långiverne på det tidspunkt, hvor det driftsmæssige overskud (driftsresultat 

efter skat) overstiger de gennemsnitlige kapitalomkostninger (wacc)129. Beregningen af wacc tager desuden 

                                                           
125 RIDO er lig med residualindkomsten fra driften 
126 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 46 
127 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 46 
128 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 46 
129 Management accounting, videregående økonomistyring, side 220 
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højde for, at der skal korrigeres for ejernes og långivernes afkastkrav. Formålet er, at illustrere hvad 

afkastkravet er, for at investere i virksomheden, og at dette er et vægtet gennemsnit af de førnævnte 

afkastkrav. Wacc beregnes130: 

 

wacc = '(
)

'(
*+, × ./ + '(

*00

'(
*+, × .1  

 

hvor 

wacc = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

�0
3  = markedsværdi af egenkapitalen 

�0
�##  = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

�0
��   = markedsværdi af virksomheden 

.4   = ejernes afkastkrav 

.5   = finansielle omkostninger efter skat 

 

Ovenstående poster bliver gennemgået i slavisk rækkefølge nedenfor.  

 

11.1.1 Markedsværdi af egenkapitalen 

�0
3, markedsværdien af egenkapitalen på en given virksomhed, kan nemt beregnes, i tilfælde, hvor 

virksomheden er børsnoteret. Her gælder, at antal udstedte aktier ganges med en given kursværdi, og dermed 

fremkommer egenkapitalens værdi. I B&O’s tilfælde, vil beregning se således ud pr. 31. maj 2010: 

 

�0
3 = 36.244.014 stk. aktier x kurs 56 = 2.029.664.784 ≈ mio. kr. 2.030,0. 

 

11.1.2 Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser131 

�0
�##, markedsværdien af netto finansielle (rentebærende) forpligtelser. Denne findes ved at trække 

finansielle aktiver og finansielle forpligtelser fra hinanden, og sluttelig har det resulteret i enten netto finansielle 

aktiver eller, som i B&O’s tilfælde, netto finansielle forpligtelser. Denne oplysning fremgår af bilag 5, den 

reformulerede balance, og har en værdi pålydende mio. kr. 38,9. 

 

  

                                                           
130 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 54 
131 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 54 
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11.1.3 Markedsværdi af virksomheden132 

�0
��, markedsværdien af virksomheden. Denne værdi findes ved at lægge markedsværdien af egenkapitalen 

sammen med de netto finansielle omkostninger, og B&O’s opnår følgende markedsværdi: 

 

�0
�� = mio. kr. 2.030,0 + mio. kr. 38,9 = 2.068,9. 

 

11.1.4 Ejernes afkastkrav133 

.4, ejernes krav til afkast ved investering i en given virksomhed sammenlignet med anden investering i hele 

markedsporteføljen. Denne beregnes ved hjælp af CAPM-modellen:  

 

.4 =  67 +  893�6:� − 67;  

hvor  

.4   = ejernes afkastkrav 

67   = risikofri rente 

8 =  beta (systematisk risiko) 

3�6<�  =  forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

3�6<� − 6=  =  markedets risikopræmie 

 

11.1.4.1 Risikofri rente134 

6=, risikofri rente kan betragtes, som den rente, der kan opnås ved den investering, hvormed der ingen risiko 

er forbundet. Som estimat for den risikofri rente, anbefales det i praksis, at anvende den effektive rente fra den 

10-årige statsobligation. Nationalbanken har pr. 31. maj 2010 fastslået denne til at udgøre 2,6850 %. 

 

11.1.4.2 Betaværdien135 

8, betaværdien kan opfattes som værende et udtryk for, hvor stor en risiko, der er forbundet ved investering i 

en given aktie. Jo større risiko, jo større er betaværdien. En større risiko, og dermed en større betaværdi, 

indebærer samtidig mulighed for at opnå et større afkast, men samtidig risikoen for at lide et større tab. 

 

Vi har sammenholdt udvikling i OMXC20-indexet med udviklingen i B&O’s aktiekurser for regnskabsårene 

2005/06 til og med 2009/10, og har på baggrund heraf beregnet den daglige procentvise ændring for både 

                                                           
132 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 54 
133 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 51 
134 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 51 
135 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 53 
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OMXC20 og B&O136. Herefter har vi beregnet B&O’s afvigelser fra OMXC20 og inddelt disse afvigelser i 

intervaller, se understående diagram 4, og på dette grundlag fastslået en betaværdi for B&O-aktien.  

 

 
Diagram 4: Spredning af ßeta-værdier i intervallet 1 – 2 mellem OMXC20 og B&O for regnskabsårene 2005/06 til og med 2009/10, egen tilvirkning 

 

Som det fremgår tydeligt af ovenstående diagram, er spredningen størst i intervallet 1,3 til 1,4137, hvorfor vi har 

fastsat betaværdien til 1,35. Dette betyder, at der er større risiko ved investering i B&O-aktier, sammenlignet 

med OMXC20 aktier.  

 

11.1.4.3 Markedets risikopræmie138 

3�6<� − 6=, markedets risikopræmie kan bedst beskrives, som et ekstra tillæg investorerne kræver at 

modtage, for at investere i en aktie forbundet med stor risiko, frem for at investere i de risikofri 

statsobligationer. 

 

Der findes flere metoder til at beregne denne risikopræmie, men vi har dog valgt kun at beskrive den ene 

metode, den som vi selv anvender. Denne metode tager udgangspunkt i investorernes skøn af risikopræmien, 

for at opnå et estimat af risikopræmiens størrelse. PriceWaterhouseCoopers skulle foretage disse 

undersøgelser med jævne mellemrum, det er dog ikke lykkedes os, at finde et notat, der beskriver 

risikopræmien på nuværende eller nylige tidspunkter, hvorfor, at vi har valgt at bruge en risikopræmie 

pålydende 4 %, som har udgjort niveauet siden 1998. 

 

  
                                                           
136 Se diagram 1 under afsnit 1 
137 Se bilag 11 for den fulde oversigt over spredningen. Diagram 4 illustrerer kun de intervaller, hvor spredningen har været størst. 
138 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 52 
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11.1.4.4 Beregning af ejernes afkastkrav 

Vi har nu alle værdierne til beregning af ejernes afkast krav, se nedenstående beregning: 

 

.4 =  67 +  893�6:� − 67; = 2,6850 + 1,35 E4G = 8,085  

 

11.1.5 Finansielle forpligtelsers afkastkrav139 

.1, finansielle forpligtelsers afkastkrav er et udtryk for det afkast, som långiver kræver, for at ville låne penge 

til en virksomhed. Dette afkastkrav beregnes:  

 

.1 =  H6= + 6IJ �1 − K�  

hvor 

6=  =  risikofri rente 

6I   = selskabsspecifikt risikotillæg 

K  = selskabsskatteprocent 

 

11.1.5.1 Selskabsspecifikt risikotillæg140 

6I, selskabsspecifikt risikotillæg er det ekstra risikotillæg, der beregnes, når långiver skal fastsætte sit 

afkastkrav forbundet med udlån til en given virksomhed. Alt afhængig af, hvor stor risiko der er ved udlån til en 

given virksomhed, fastlægges dette ekstra tillæg herefter.  

 

Vi har beregnet det selskabsspecifikke risikotillæg på baggrund af årsrapporten 2009/10, hvor det af 

noteoplysninger om de finansielle forpligtelser fremgår, hvilken rente der er fastsat ved låneoptagelse. Vi har 

taget udgangspunkt i den højeste rentesats, fordi det er et udtryk for, hvad de mest forsigtige långivere 

kræver. Denne rente er pålydende 6,4 %141. Vi har herefter fratrukket den risikofri rente pålydende 2,6850 %, 

da vi hermed opnår et foreløbigt selskabsspecifikt risikotillæg.  

 

Vi har herefter taget højde for, at långiverne har pant i grunde, bygninger og investeringsejendomme for mio. 

kr. 385,8142, hvilket på sin vis også er et udtryk for et selskabsspecifikt risikotillæg. Vi har derfor tillagt det 

foreløbige risikotillæg yderligere 1,5 %, således at det endelige selskabsspecifikke risikotillæg kommer til at 

udgøre:  

 
                                                           
139 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 56 
140 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 56 
141 Årsrapport 2009/10, side 114 
142 Årsrapport 2009/10, side 119 
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6,4 % - 2,6850 % + 1,5 % = 5,215 % 

 

11.1.5.2 Selskabsskatteprocent143 

Siden 2007 har selskabsskatteprocenten været 25 %. Som nævnt tidligere i opgaven, har det været på tale 

både at hæve og sænke skatteprocenten, men da begge forslag er blevet ved forslag, og der ikke har været 

yderligere snak herom, forventer vi ikke at denne ændrer sig foreløbig.  

 

11.1.5.3 Beregning af finansielle forpligtelsers afkastkrav 

Alle værdierne, som er nødvendige for at kunne beregne de finansielle forpligtelsers afkastkrav, er nu blevet 

udregnet, se nedenstående beregning: 

 

.1 =  H6= + 6IJ �1 − K� =  �2,6850 + 5,215��1 − 25%� = 5,925  

 

11.1.6 Beregning af diskonteringsfaktor 

Nu har vi fået fastslået alle de værdier, som er nødvendige for at kunne beregne diskonteringsfaktoren. Se 

beregningen nedenfor: 

 

wacc = '(
)

'(
*+, × ./ + '(

*00

'(
*+, × .1 =

2.030,0

2.068,9
× 8,085 +  

38,9

2.068,9
 × 5,925 = 8,04  

 

  

                                                           
143 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 56 
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11.2 Værdiansættelse af B&O efter RIDO-modellen144 

Alle elementer, som skal anvendes i beregningen af virksomhedens værdi samt egenkapitalens værdi, er nu 

fundet, og selve værdiansættelsen kan nu påbegyndes: 

      terminalperiode 

(mio. kr.) 2009/10A 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 

DO  -41,7 1,7 40,2 76,6 112,1 

NDA 1.535,1 1.539,9 1.452,9 1.383,9 1.325,9 1.274,9 

RIDO  -165,2 -122,2 -76,6 -34,7 5,4 

wacc  1,08044 1,16735 1,26127 1,36273 1,47235 

PV af RIDO  -152,9 -104,7 -60,8 -25,5 3,7 

Samlet PV af RIDO frem til 2015 -340,2      

Terminalværdi (TV)      149,6 

PV af TV 105,8      

Virksomhedsværdi 1.300,7      

       

(Overført fra forrige side)       

Virksomhedsværdi 1.300,7      

Bogført værdi af NFF 38,9      

Værdi af egenkapital 1.261,8      

Værdi af minoriteter 1,3      

Værdi af egenkapital (moder) 1.260,5      

Værdi pr. aktie 34,8      

       

Bogført værdi af minoriteter 1,5      

Bogført værdi af NDA 1.535,1      

Andel af minoriteter 0,00098      

Værdi af NDA 1.300,7      

Estimeret værdi af minoriteter 1,27093      

 

 

Det fremgår af ovenstående beregninger, at B&O har en virksomhedsværdi på mio. kr. 1.300,7 samt en værdi 

af egenkapitalen pålydende kr. 1.260,5. 

 

                                                           
144 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 239 

Tabel 17: Værdiansættelse efter RIDO-modellen, egen tilvirkning 
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11.3 Sammenfatning af værdiansættelsen 

Til værdiansættelse af B&O er RIDO-modellen anvendt. Modellen er en indirekte diskonteringsmodel, der 

måler virksomhedsværdien. Den diskonteringsfaktor, der har stor betydning i denne værdiansættelsesmetode 

er wacc, som vi har beregnet til 8,04 %. 

 

B&O’s værdi har vi beregnet til mio. kr. 1.300,7, som efter fratrækning af netto finansielle forpligtelser samt 

værdi af minoriteter, giver en egenkapitalværdi på mio. kr. 1.260,5. Denne egenkapitalværdi svarer til en 

aktieværdi på kr. 34,8 pr. aktie, hvilket er noget under den værdi som aktien har på børsen pr. 31. maj 2010.  

 

Vores noget lavere værdi skyldes primært, at forventningerne omkring stadig uacceptable resultater de første 

to år, på trods af positive resultater de sidste tre år, ikke kan opvejes i budgetperioden. Samlet set taber B&O 

således værdi over de fem år, som vores budgetperiode vedrører, og deraf følger den mindre værdi end den 

børsnoterede værdi pr. 31. maj 2010, der var på kr. 55,0 pr. aktie. 
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12 Samlet konklusion på opgaven 

Formålet med denne opgave om B&O-koncernen har været værdiansættelse. Metoden hertil har været at 

udføre en omfattende strategisk analyse af, af os valgte, de seneste fem regnskabsår, fra 2005/06 til og med 

2009/10. Baggrunden for den strategiske analyse har været at klarlægge eventuelle ikke-finansielle 

værdidrivere, som kunne få betydning for vores budgettering af virksomhedens kommende regnskabsår. 

Desuden har vi foretaget en regnskabsanalyse af historiske tal, ligeledes på samme fem regnskabsår, som 

skal danne yderligere grobund for vores budgettering.  

 

Den strategiske analyse har fået klarlagt, at i perioden før finanskrisen, regnskabsårene 2005/06 samt 

2006/07, var verdensøkonomien præget af nogle enorme markedsvækster, og dermed højkonjunktur. Dette 

betød også, at tiden var inde til et privat overforbrug, hvilket var en kæmpe fordel for konjunkturfølsomme 

brancher, og den branche, som B&O befinder sig i, var derfor absolut ingen undtagelse. Med en samlet 

nettoomsætning for B&O i disse regnskabsår på mio. kr. 8.600,9 var fremtiden ganske lys, og der var ingen 

skyer i horisonten.  

 

Strategiske planer var ikke en afgørende faktor, for at være sikret en del af kagen, og B&O fortsatte 

ufortrødent med deres meget aggressive og offensive strategier, der skulle føre til nye markedsandele og nye 

produkter. Tanken om, at den suveræne verdensøkonomi nogensinde skulle falme, strejfede tilsyneladende 

overhovedet ikke B&O.  

 

Perioden under finanskrisen, regnskabsårene 2007/08 samt 2008/09 er en helt anden historie. Fra en 

nettoomsætning pålydende mio. kr. 4.092,0 i 2007/08 oplevede B&O et fald på næsten 32 % til mio. kr. 

2.789,5 i 2008/09. B&O var ramt af den verdensomspændende finanskrise, der var i kraftig fremmarch.  

 

Den store fejl, som B&O begik i denne periode var at give finanskrisen al skylden i et langt stykke af tiden. 

Først ved udgangen af 2008, hvor man i øvrigt havde ansat en ny administrerende direktør, gik det op for 

B&O, at de muligvis bar en del af skylden selv, og der blev, under den nye direktør vel at mærke, foretaget 

nogle bratte og drastiske ændringer i koncernens hidtidige strategi.  

 

Pole Position Strategy 2008 blev udfærdiget og offentliggjort, klar til implementering, i oktober 2008. 

Hovedpunkterne i denne nye strategi var at fokus igen skulle rettes mod selskabets kernekompetencer, samt 

massive omkostningsbesparelser. Ideen med strategiplanen var, at selskabet skulle gøres profitabelt på kort 

sigt.  
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Efter krisen, regnskabsåret 2009/10, er det første lyse øjeblik B&O har haft siden aflæggelsen af årsrapporten 

2008/09, hvor alting så ekstremt sort ud for koncernen. Det lykkedes koncernen at få vendt et negativt resultat 

før skat pålydende mio. kr. 523,4 i 2008/09 til blot et negativt resultat i 2009/10 på mio. kr. 49,6, hvilket 

udelukkende skyldes omkostningsbesparelser, da nettoomsætningen stort set er uændret. Den nyligt indførte 

Pole Position Strategy 2008 havde altså haft en effekt langt over det forventede, som blot var en besparelse 

på mio. kr. 165.  

 

Strategisk har B&O fået sig en lærestreg. De har undervejs været utrolig længe om at lære at indstille sig til 

tidens trends, og de har måttet sande, at de på vejen har truffet nogle helt forkerte beslutninger. Det skulle 

meget gerne være på vej i den rigtige retning, så B&O i fremtiden tilpasser sine strategier lidt hurtigere. 

Strategierne hedder nu omkostningsfokusstrategi samt fokuseret differentiering, hvilket nok er et forholdsvist 

klogt valg, når man nu befinder sig i en så konjunkturfølsom branche, som B&O gør. De skal koncentrere sig 

om allerede eksisterende forbrugere, og langsomt forsøge at erobre nye markeder uden at der er for stor en 

risiko forbundet hermed. 

 

I og med, at B&O er så konjunkturfølsomme, er de yderst afhængige af, at kunderne foretrækker, at investere i 

deres produkter, frem for konkurrerende produkter, såsom Loewe, Pioneer, BOSE m.fl.. Gennem de sidste 

fem noget turbulente år har kundernes opfattelse ændret sig et par gange; fra at have en prestige-effekt før 

finanskrisen, til en mere lunken holdning, hvor konkurrenternes produkter var at foretrække, under finanskrisen 

og til i dag at bære præg af anerkendende nik. B&O skal i fremtiden bestræbe sig på at efterkomme deres 

kunders ønsker og præferencer noget bedre, end de har været de seneste par år. De skal lære at følge med 

på tidens trends, samt indstille sig på den hurtigudviklende teknologi, som verden i dag er under indflydelse af.  

 

Ser man på de historiske tal har B&O været inde i en femårig periode med enormt kraftige udsving. 

Nettoomsætning faldt voldsomt fra 2007/08 til 2008/09, hvor 2008/09 i øvrigt var et af B&O’s værste år i 

historien. Egenkapitalens forrentning (ROE) var i 2005/06 på 16,42 % mod sølle -1,62 % i 2009/10, hvilket er 

ensbetydende med, at koncernen ikke har formået at forvalte aktionærernes investering i selskabet på 

tilfredsstillende vis. Det skal dog lige nævnes, at B&O har haft en positiv fremgang i egenkapitalens forrentning 

fra -26,74 % til førnævnte -1,62 % i 2008/09. Udvikling i øvrige nøgletal har fremvist samme tendens, og alle 

er stigende.  

 

Den strategiske analyse og regnskabsanalysen har tilsammen udgjort grundlaget for vores budgettering af 

B&O, der senere skal ende i en værdiansættelse. Vi er af den overbevisning, at trods lysere tider for 

koncernen, så er strategiplanen Pole Position Strategy 2008 endnu ikke helt på plads. Der skal stadig laves 
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nogle markante ændringer, før vi rigtig tør tro på, at koncernen i fremtiden går massiv vækst i møde. Specielt 

B&O’s manglende evne til at omstille sig til markedsforhold, herunder tænkes særdeles på at efterkomme 

kundeefterspørgsel, ændring i trends samt udvikling på markeder, har gjort, at vi til dels er kritiske i vores 

budgettering. Vi forventer, at der fortsat vil være et underskud før skat i året 2010/11, hvoraf en stor del 

underskuddet stammer fra en del større afskrivninger. Men herfra vil fremtiden ændre sig i en positiv retning, 

hvis det altså, som minimum lykkedes for B&O, at bibeholde deres nuværende kurs, og vi tør godt tro på 

yderligere en smule forbedring. Især, synes vi, at strategiplanen Pole Position Strategy 2008 har været et godt 

træk; det er blandt andet denne vi har vægtet højt ved budgetteringen, og det betyder, at vi i 2014/15 har 

budgetteret med et overskud før skat på mio. kr. 141,6. Flere af sådanne fornuftige tiltag i fremtiden vil med 

tiden betyde, at B&O trods eventuelt kommende finanskriser vil kunne fremvise sorte tal på bundlinjen.  

 

Dermed er vi nået til værdiansættelsen af koncernen B&O. Til trods for den lysende fremtid, som vi mener, 

B&O går i møde, under forudsætning af, at nuværende strategier bibeholdes, har værdiansættelsen resulteret 

i knapt så pænt et billede. B&O har desværre givet potentielle investorer et billede af at være en usikker 

investering at foretage. Der skal bygges noget tillid op igen.  

 

Værdiansættelsen har givet en værdi af egenkapitalen pålydende mio. kr. 1.260,5 med en værdi på kr. 34,8 pr. 

aktie. Det er noget lavere end fondsbørskursen pr. værdiansættelsesdatoen den 31. maj 2010, hvor den lå på 

kr. 55,0. Dermed er kursen kr. 20,2 overvurderet. Dette gør ikke ligefrem aktien til et attraktivt købeobjekt, og 

man skal da besidde en god mængde af tro på B&O, før man investerer i denne.  
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Titel:  ANALYSE 2 store udfordringer for B&O 
Forfatter:  Sten Løck 
Trykt i/på:  http://www.business.dk/bny/2-store-udfordringer-bo  
Offentliggjort: 23. april 2010 
 
Titel:  Sommersalg af fladskærme i top 
Forfatter:  Thomas Breinstrup 
Trykt i/på:  http://www.business.dk/tech-mobil/sommersalg-af-fladskaerme-i-top  
Offentliggjort: 16. august 2010 
 
Titel:  BeoTime: verdens dyreste vækkeur? 
Forfatter:  Jeppe Christensen 
Trykt i/på:  http://beep.tv2.dk/entry.php/id-326137.html   
Offentliggjort: 15. juli 2009 
 
Titel:  BeoTime – Vækkeur med B&O-styring 
Forfatter:  Redaktion 
Trykt i/på:  http://www.mobilsiden.dk/gadgets/beotime-vaekkeur-med-bo-styring,lid.8980/  
Offentliggjort: 15. juli 2009 
 
Titel:  B&O halter bag luksusbranchen  
Forfatter:  Vibeke Daell Bjerrum 
Trykt i/på:  http://www.business.dk/detail/bo-halter-bag-luksusbranchen    
Offentliggjort: 22. januar 2010 
 
Titel:  Nye produkter booster B&O-salg 
Forfatter:  Vibeke Daell Bjerrum 
Trykt i/på:  http://www.business.dk/boerstal/nye-produkter-booster-bo-salg   
Offentliggjort: 24. august 2010 
 
Titel:  Større luksus fra Bang & Olufsen  
Forfatter:  Jakob Medgyesi 
Trykt i/på:  http://beep.tv2.dk/entry.php/id-365015.html   
Offentliggjort: 30. marts 2010 
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Titel:  Beovision 10 kommer nu i en 32” udgave 
Forfatter:  B&O / recordere.dk 
Trykt i/på:   http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=4340&zoneid=5  
Offentliggjort: 28. oktober 2010 
 
Titel:  Asien på imponerende optur 
Forfatter:  Lars Erik Skovgaard 
Trykt i/på:  http://www.business.dk/finans/asien-paa-imponerende-optur   
Offentliggjort: 14. september 2009 
 
Titel:  Asien med nye opfindelser 
Forfatter:  Mathias Maimann 
Trykt i/på:  http://www.mobilsiden.dk/nyheder/asien-med-nye-opfindelser,lid.2027/   
Offentliggjort: 25. maj 2005 
 
Titel:  S-SF vil forhøje selskabsskat 
Forfatter:   
Trykt i/på:  http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/164479/s-sf_vil_forhoeje_selskabsskat.html   
Offentliggjort: 27. august 2009 
 
Titel:  S og SF afviser lav selskabsskat 
Forfatter:  Ritzau 
Trykt i/på:  http://jp.dk/indland/indland_politik/article2161696.ece   
Offentliggjort: 25. august 2010 
 

Hjemmesider 

• http://www.bang-olufsen.dk/ 

• http://www.icepower.bang-olufsen.com/en  

• http://www.arkitema.dk/  

• http://www.nationalbanken.dk/  

• http://www.euroinvestor.dk/  

• http://www.loewe.dk    

 

• http://www.top1000.dk/virksomheder#results 

• http://www.statistikbanken.dk/aup01 

• http://www.fm.dk/Arbejdsomraader/Okonomiske%20vurderinger/Konjunkturovervaagning/~/media/File

s/Okonomiske%20vurderinger/Byggeri%20og%20bolig/ejendomsprisernei1kv2007.ashx  

• http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/11/20101108%20Nyt%20skridt%20mod%20holba

r%20vaekst%20finansloven%20for%202011.aspx  

• http://img.borsen.dk/img/cms/tuksi4/uploads/img_server_adm.files/293_filename_2765.pdf  

• http://www.finansraadet.dk/politik/kommentarer/2010/bankernes-udlaan-stiger.aspx  
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Andet 

Vedtægter for Bang & Olufsen a/s 

• http://www.proinvestor.com/aktienyt/506646/Vedtaegter-for-Bang-og-Olufsen-as  

 
Konjunkturstatus – oktober 2009 

• http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2009/10/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/200

9/10/Konjunkturstatus/Konjunkturstatus_oktober_2009.ashx  

 
Forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (EU) 

• http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0803(02):DA:NOT 

 
Vækst i BNP, links 

• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb

020 

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

• http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2015&scsm=1&

ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=193%2C542%2C122%2C137%2C124%2C181%2C156%2C1

38%2C423%2C196%2C935%2C142%2C128%2C182%2C172%2C576%2C132%2C936%2C134%2

C961%2C174%2C184%2C532%2C144%2C176%2C146%2C178%2C528%2C436%2C112%2C136

%2C111%2C158&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH&grp=0&a=&pr.x=68&pr.y=15#download  

• http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/weorept.aspx?sy=2007&ey=2010&scsm=1&

ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=512%2C518%2C513%2C558%2C514%2C564%2C516%2C853

%2C522%2C566%2C924%2C862%2C819%2C813%2C534%2C524%2C536%2C578%2C826%2C5

37%2C544%2C866%2C548%2C846%2C556%2C582&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=&pr.x=49&pr.y=15  

• http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/weorept.aspx?sy=2007&ey=2010&scsm=1&

ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=122%2C136%2C124%2C137%2C423%2C181%2C172%2C138

%2C132%2C182%2C134%2C936%2C174%2C961%2C178%2C184&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=&p

r.x=47&pr.y=9  

 

 

 

  

 

  



CBS - Hovedopgave HD(R) – December 2010 
Strategisk analyse samt værdiansættelse 

 

81 

 

Fordeling af opgaven 

Hele opgaven er udarbejdet i fællesskab, så der har ikke været foretaget nogen opdeling heraf.  
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Bilag 1 Arbejdsløshed 
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Arbejdsløshed på landsplan i % for 2006-2010



(i mio. kr.) Reserve vedr.

regnskabsmæssig

Reserve afdækning af

Aktie- Indbetalt for valuta- fremtidige Overført Minoritets- Egenkapital

kapital overkurs kursregulering pengestrømme resultat interesser koncern

Egenkapital 1. juni 2005 124,1                9,4                    -                    -                    1.617,0             -                    1.750,5             

Akkumuleret virkning ved årets begyndelse af ændring

i regnskabspraksis -                    -                    1,1                    -                    -39,1                 2,1                    -35,9                 

Korrigeret egenkapital 1. juni 2005 124,1                9,4                    1,1                    -                    1.577,9             2,1                    1.714,6             

Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber -                    -                    -5,8                   -                    -4,9                   -                    -10,7                 

Nytegning af medarbejderaktier -                    -                    -                    -                    11,5                  -                    11,5                  

Tildeling af aktieoptioner -                    -                    -                    -                    5,8                    -                    5,8                    

Skat vedrørende aktieoptioner -                    -                    -                    -                    6,2                    -                    6,2                    

Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital -                    -                    -5,8                   -                    18,6                  -                    12,8                  

Overført af årets resultat -                    -                    -                    -                    294,0                2,0                    296,0                

Samlet indkomst -                    -                    -5,8                   -                    312,6                2,0                    308,8                

Nytegning af medarbejderaktier 0,4                    5,2                    -                    -                    -                    -                    5,6                    

Køb af egne aktier -                    -                    -                    -                    -148,9               -                    -148,9               

Salg af egne aktier -                    -                    -                    -                    5,3                    -                    5,3                    

Udloddet udbytte vedrørende 2004/05 -                    -                    -                    -                    -149,0               -                    -149,0               

Udbytte af egne aktier -                    -                    -                    -                    5,7                    -                    5,7                    

0,4                    5,2                    -                    -                    -286,9               -                    -281,3               

Egenkapital 31. maj 2006 124,5                14,6                  -4,7                   -                      1.603,6             4,1                    1.742,1             

Bilag 2 Officiel egenkapitalsopgørelse 2005/06

83



(i mio. kr.) Reserve vedr.

regnskabsmæssig

Reserve afdækning af

Aktie- Indbetalt for valuta- fremtidige Overført Minoritets- Egenkapital

kapital overkurs kursregulering pengestrømme resultat interesser koncern

Egenkapital 1. juni 2006 124,5                14,6                  -4,7                   -                    1.603,6             4,1                    1.742,1             

Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber -                    -                    -12,6                 -                    14,1                  -                    1,5                    

Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter -                    -                    -                    0,1                    -                    -                    0,1                    

Medarbejderaktier -                    -                    -                    -                    10,8                  -                    10,8                  

Tildeling af aktieoptioner -                    -                    -                    -                    0,4                    -                    0,4                    

Skat af aktieoptioner -                    -                    -                    -                    -0,4                   -                    -0,4                   

Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital -                    -                    -12,6                 0,1                    24,9                  -                    12,4                  

Overført af årets resultat -                    -                    -                    -                    367,4                5,1                    372,5                

Samlet indkomst -                    -                    -12,6                 0,1                    392,3                5,1                    384,9                

Kapitalnedsættelse -3,7                   -                    -                    -                    3,7                    -                    -                    

Option på minoritetsandel -                    -                    -                    -                    -1,2                   -2,2                   -3,4                   

Køb af egne aktier -                    -                    -                    -                    -271,3               -                    -271,3               

Salg af egne aktier -                    -                    -                    -                    18,5                  -                    18,5                  

Udloddet udbytte vedrørende 2005/06 -                    -                    -                    -                    -199,2               -1,0                   -200,2               

Udbytte af egne aktier -                    -                    -                    -                    11,3                  -                    11,3                  

-3,7                   -                    -                    -                    -438,2               -3,2                   -445,1               

Egenkapital 31. maj 2007 120,8                14,6                  -17,3                 0,1                    1.557,7             6,0                    1.681,9             

Bilag 2 Officiel egenkapitalsopgørelse 2006/07
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(i mio. kr.) Reserve vedr.

regnskabsmæssig

Reserve afdækning af

Aktie- Indbetalt for valuta- fremtidige Overført Minoritets- Egenkapital

kapital overkurs kursregulering pengestrømme resultat interesser koncern

Egenkapital 1. juni 2007 120,8                14,6                  -17,3                 0,1                    1.557,7             6,0                    1.681,9             

Akkumuleret virkning ved årets begyndelse af ændring

i regnskabspraksis -                    -                    -                    -                    -3,1                   -                    -3,1                   

Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber -                    -                    -25,6                 -                    32,2                  -                    6,6                    

Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter -                    -                    -                    -0,1                   -                    -                    -0,1                   

Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital -                    -                    -25,6                 -0,1                   29,1                  -                    3,4                    

Overført af årets resultat -                    -                    -                    -                    104,7                7,6                    112,3                

Samlet indkomst -                    -                    -25,6                 -0,1                   133,8                7,6                    115,7                

Medarbejderaktier -                    -                    -                    -                    10,4                  -                    10,4                  

Tildeling af aktieoptioner -                    -                    -                    -                    11,1                  -                    11,1                  

Ændring i udskudt skat af aktieoptioner -                    -                    -                    -                    -6,1                   -                    -6,1                   

Option på minoritetsandel -                    -                    -                    -                    -2,2                   2,2                    -                    

Overførsel til minoritetsinteresser -                    -                    -                    -                    -2,4                   2,4                    -                    

Køb af egne aktier -                    -                    -                    -                    -100,2               -                    -100,2               

Salg af egne aktier -                    -                    -                    -                    1,6                    -                    1,6                    

Udloddet udbytte vedrørende 2006/07 -                    -                    -                    -                    -241,6               -6,1                   -247,7               

Udbytte af egne aktier -                    -                    -                    -                    14,0                  -                    14,0                  

-                    -                    -                    -                    -315,4               -1,5                   -316,9               

Egenkapital 31. maj 2008 120,8                14,6                  -42,9                 -                      1.376,1             12,1                  1.480,7             

Bilag 2 Officiel egenkapitalsopgørelse 2007/08
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(i mio. kr.) Reserve vedr.

regnskabsmæssig

Reserve afdækning af

Aktie- Indbetalt for valuta- fremtidige Overført Minoritets- Egenkapital

kapital overkurs kursregulering pengestrømme resultat interesser koncern

Egenkapital 1. juni 2008 120,8                14,6                  -42,9                 -                    1.376,1             12,1                  1.480,7             

Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber -                    -                    3,3                    -                    -15,6                 -                    -12,3                 

Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter -                    -                    -                    -1,0                   -                    -                    -1,0                   

Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital -                    -                    3,3                    -1,0                   -15,6                 -                    -13,3                 

Overført af årets resultat -                    -                    -                    -                    -385,4               2,3                    -383,1               

Samlet indkomst -                    -                    3,3                    -1,0                   -401,0               2,3                    -396,4               

Kapitalforhøjelse 241,6                217,5                -                    -                    -                    -                    459,1                

Omkostninger ved kapitalforhøjelse -                    -                    -                    -                    -25,8                 -                    -25,8                 

Skat vedrørende omkostninger ved kapitalforhøjelse -                    -                    -                    -                    1,0                    -                    1,0                    

Køb af 10% ejerandel i Bang & Olufsen ICEpower a/s -                    -                    -                    -                    -16,1                 -6,9                   -23,0                 

Medarbejderaktier -                    -                    -                    -                    4,7                    -                    4,7                    

Tildeling af aktieoptioner -                    -                    -                    -                    6,1                    -                    6,1                    

Salg af egne aktier -                    -                    -                    -                    46,0                  -                    46,0                  

Salg af tegningsretter -                    -                    -                    -                    3,8                    -                    3,8                    

Udloddet udbytte vedrørende 2007/08 -                    -                    -                    -                    -36,2                 -5,2                   -41,4                 

Udbytte af egne aktier -                    -                    -                    -                    1,9                    -                    1,9                    

241,6                217,5                -                    -                    -14,6                 -12,1                 432,4                

Egenkapital 31. maj 2009 362,4                232,1                -39,6                 -1,0                   960,5                2,3                    1.516,7             

Bilag 2 Officiel egenkapitalsopgørelse 2008/09
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(i mio. kr.) Reserve vedr.

regnskabsmæssig

Reserve afdækning af

Aktie- Indbetalt for valuta- fremtidige Overført Minoritets- Egenkapital

kapital overkurs kursregulering pengestrømme resultat interesser koncern

Egenkapital 1. juni 2009 362,4                232,1                -39,6                 -1,0                   960,5                2,3                    1.516,7             

Årets totalindkomst -                    -                    12,8                  -4,0                   -33,1                 1,5                    -22,8                 

Omkostninger ved kapitalforhøjelse -                    -                    -                    -                    -2,8                   -                    -2,8                   

Medarbejderaktier -                    -                    -                    -                    1,2                    -                    1,2                    

Tildeling af aktieoptioner -                    -                    -                    -                    6,2                    -                    6,2                    

Udloddet udbytte vedrørende 2008/09 -                    -                    -                    -                    -                    -2,3                   -2,3                   

Reklassifikation vedrørende valutakursregulering

af udenlandske datterselskaber -                    -                    39,9                  -                    -39,9                 -                    -                    

Egenkapital 31. maj 2010 362,4                232,1                13,1                  -5,0                   892,1                1,5                    1.496,2             

Bilag 2 Officiel egenkapitalsopgørelse 2009/10
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(i mio. kr.)

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

Egenkapital 1. juni 1.516,7             1.480,7             1.681,9             1.742,1             1.714,6             

Transaktioner med ejerne

Medarbejderaktier 1,2                    4,7                    10,4                  10,8                  17,1                  

Tildeling af aktieoptioner 6,2                    6,1                    11,1                  0,4                    5,8                    

Skat vedrørende aktieoptioner -                    -                    -                    -0,4                   6,2                    

Ændring i udskudt skat af aktieoptioner -                    -                    -6,1                   -                    -                    

Køb af egne aktier -                    -                    -100,2               -271,3               -148,9               

Salg af egne aktier -                    46,0                  1,6                    18,5                  5,3                    

Udloddet udbytte -                    -36,2                 -241,6               -199,2               -149,0               

Udbytte af egne aktier -                    1,9                    14,0                  11,3                  5,7                    

Kapitalforhøjelse -                    459,1                -                    -                    -                    

Omkostninger ved kapitalforhøjelse -2,8                   -25,8                 -                    -                    -                    

Skat vedrørende omkostninger ved kapitalforhøjelse -                    1,0                    -                    -                    -                    

Køb af 10% ejerandel i Bang & Olufsen ICEpower a/s -                    -16,1                 -                    -                    -                    

Salg af tegningsretter -                    3,8                    -                    -                    -                    

4,6                    444,5                -310,8               -429,9               -257,8               

Totalindkomst

Årets resultat -34,4                 -385,4               104,7                367,4                294,0                

Akkumuleret virkning ved årets begyndelse af ændring

i regnskabspraksis -                    -                    -3,1                   -                    -                    

Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber 12,8                  -12,3                 6,6                    1,5                    -10,7                 

Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter -4,6                   -1,0                   -0,1                   0,1                    -                    

Option på minoritetsandel -                    -                    -2,2                   -1,2                   -                    

Overførsel til minoritetsinteresser -                    -                    -2,4                   -                    -                    

Overførsel til resultatopgørelsen af dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter

anvendt til regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme 0,6                    -                    -                    -                    -                    

Skat af anden totalindkomst 1,3                    -                    -                    -                    -                    

-24,3                 -398,7               103,5                367,8                283,3                

Minoritetsinteresser -0,8                   -9,8                   6,1                    1,9                    2,0                    

Egenkapital 31. maj 1.496,2             1.516,7             1.480,7             1.681,9             1.742,1             

Bilag 3 Reformulerede egenkapitalsopgørelser 2005-2010

88



(i mio. kr.) 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill 44,7          44,8          44,8          44,8          18,0          

Erhvervede rettigheder 46,0          50,8          41,1          44,4          12,1          

Færdiggjorte udviklingsprojekter 249,1        200,6        218,8        244,6        216,3        

Udviklingsprojekter under udførelse 206,7        185,0        112,5        116,2        109,8        

Immaterielle aktiver i alt 546,5        481,2        417,2        450,0        356,2        

Materielle aktiver

Grunder og bygninger 240,9        269,9        274,4        252,1        332,8        

Produktionsanlæg og maskiner 209,4        229,5        221,8        203,8        200,7        

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 34,9          48,4          50,0          70,7          58,2          

Indretning af lejede lokaler 23,2          32,2          28,7          29,1          26,6          

Materielle aktiver under udførelse og 

forudbetalinger for materielle aktiver 52,1          33,2          80,8          62,2          49,1          

Materielle aktiver i alt 560,5        613,2        655,7        617,9        667,4        

Investeringsejendomme 45,4          49,1          52,8          56,4          0,7            

Finansielle aktiver

Kapitalandele i associerede selskaber 5,3            9,5            6,3            15,8          6,0            

Udskudte skatteaktiver 140,4        104,9        23,7          21,2          28,8          

Andre finansielle tilgodehavender 41,4          60,4          52,0          88,2          36,4          

Finansielle aktiver i alt 187,1        174,8        82,0          125,2        71,2          

Langfristede aktiver i alt 1.339,5     1.318,3     1.207,7     1.249,5     1.095,5     

Varebeholdninger 563,6        593,3        797,3        694,3        567,4        

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg 417,9        407,9        593,0        743,2        655,1        

Tilgodehavender hos associerede selskaber 1,5            1,4            -            1,8            -            

Tilgodehavende selskabsskat 21,2          21,7          39,7          27,0          16,6          

Andre tilgodehavender 27,6          31,6          38,9          30,0          51,4          

Periodeafgrænsningsposter 22,4          28,4          30,5          22,8          25,5          

Tilgodehavender i alt 490,6        491,0        702,1        824,8        748,6        

Likvide beholdninger 253,6        258,1        107,1        196,4        502,5        

Langfristede aktiver bestemt for salg -            -            -            -            1,1            

Kortfristede aktiver i alt 1.307,8     1.342,4     1.606,5     1.715,5     1.819,6     

Aktiver i alt 2.647,3     2.660,7     2.814,2     2.965,0     2.915,1     

Bilag 4 Officielle balancer - aktiver
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(i mio. kr.) 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06

Egenkapital

Aktiekapital 362,4        362,4        120,8        120,8        124,5        

Indbetalt overkurs 232,1        232,1        14,6          14,6          14,6          

Reserve for valutakursregulering 13,1          -39,6         -42,9         -17,3         -4,7           

Reserve vedrørende regnskabsmæssig

sikring af fremtidige pengestrømme -5,0           -1,0           -            0,1            -            

Overført resultat 892,1        960,5        1.376,1     1.557,7     1.603,6     

Egenkapital, moderselskabets aktionærer 1.494,7     1.514,4     1.468,6     1.675,9     1.738,0     

Minoritetsinteresser 1,5            2,3            12,1          6,0            4,1            

Egenkapital i alt 1.496,2     1.516,7     1.480,7     1.681,9     1.742,1     

Langfristede forpligtelser

Pensioner 7,8            7,0            9,5            9,7            15,5          

Udskudt skat 6,2            4,8            64,2          67,8          63,7          

Hensatte forpligtelser 78,2          78,1          77,3          97,0          91,9          

Realkreditinstitutter 225,8        230,3        235,7        93,4          107,2        

Kreditinstitutter 52,8          95,7          101,1        97,1          129,7        

Øvrige langfristede forpligtelser 6,9            6,7            6,6            6,1            -            

Langfristede forpligtelser i alt 377,7        422,6        494,4        371,1        408,0        

Kortfristede forpligtelser

Realkreditinstitutter 4,6            6,5            8,5            14,0          13,8          

Kreditinstitutter 42,8          32,6          42,9          32,4          32,5          

Kassekreditter 11,9          13,0          53,7          39,5          -            

Hensatte forpligtelser 52,7          65,7          46,0          33,3          31,1          

Leverandører af varer og tjenesteydelser 259,4        188,3        216,0        216,4        196,3        

Gæld til associerede selskaber -            -            1,8            -            -            

Selskabsskat 20,0          21,2          66,3          122,3        78,3          

Anden gæld 323,3        324,6        320,0        356,2        361,4        

Periodeafgrænsningsposter 58,7          69,5          83,9          97,9          51,6          

Kortfristede forpligtelser i alt 773,4        721,4        839,1        912,0        765,0        

Forpligtelser i alt 1.151,1     1.144,0     1.333,5     1.283,1     1.173,0     

Passiver i alt 2.647,3     2.660,7     2.814,2     2.965,0     2.915,1     

Bilag 4 Officielle balancer - passiver
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(i mio. kr.) 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06

Driftsaktiver

Goodwill 44,7          44,8          44,8          44,8          18,0          

Erhvervede rettigheder 46,0          50,8          41,1          44,4          12,1          

Færdiggjorte udviklingsprojekter 249,1        200,6        218,8        244,6        216,3        

Udviklingsprojekter under udførelse 206,7        185,0        112,5        116,2        109,8        

Grunder og bygninger 240,9        269,9        274,4        252,1        332,8        

Produktionsanlæg og maskiner 209,4        229,5        221,8        203,8        200,7        

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 34,9          48,4          50,0          70,7          58,2          

Indretning af lejede lokaler 23,2          32,2          28,7          29,1          26,6          

Materielle aktiver under udførelse og 

forudbetalinger for materielle aktiver 52,1          33,2          80,8          62,2          49,1          

Kapitalandele i associerede selskaber 5,3            9,5            6,3            15,8          6,0            

Udskudte skatteaktiver 140,4        104,9        23,7          21,2          28,8          

Andre finansielle tilgodehavender 41,4          60,4          52,0          88,2          36,4          

Varebeholdninger 563,6 593,3 797,3 694,3 567,4

Tilgodehavender fra salg 417,9        407,9        593,0        743,2        655,1        

Tilgodehavender hos associerede selskaber 1,5            1,4            -            1,8            -            

Tilgodehavende selskabsskat 21,2          21,7          39,7          27,0          16,6          

Andre tilgodehavender 27,6          31,6          38,9          30,0          51,4          

Periodeafgrænsningsposter 22,4          28,4          30,5          22,8          25,5          

Langfristede aktiver bestemt for salg -            -            -            -            1,1            

2.348,3     2.353,5     2.654,3     2.712,2     2.411,9     

Driftsforpligtelser

Pensioner 7,8            7,0            9,5            9,7            15,5          

Udskudt skat 6,2            4,8            64,2          67,8          63,7          

Hensatte forpligtelser 78,2          78,1          77,3          97,0          91,9          

Øvrige langfristede forpligtelser 6,9            6,7            6,6            6,1            -            

Hensatte forpligtelser 52,7          65,7          46,0          33,3          31,1          

Leverandører af varer og tjenesteydelser 259,4        188,3        216,0        216,4        196,3        

Gæld til associerede selskaber -            -            1,8            -            -            

Selskabsskat 20,0          21,2          66,3          122,3        78,3          

Anden gæld 323,3        324,6        320,0        356,2        361,4        

Periodeafgrænsningsposter 58,7          69,5          83,9          97,9          51,6          

813,2        765,9        891,6        1.006,7     889,8        

Netto dritfsaktiver (investeret kapital) i alt 1.535,1     1.587,6     1.762,7     1.705,5     1.522,1     

Netto finansielle forpligtelser

Realkreditinstitutter 230,4        236,8        244,2        107,4        121,0        

Kreditinstitutter 95,6          128,3        144,0        129,5        162,2        

Kassekreditter 11,9          13,0          53,7          39,5          -            

337,9        378,1        441,9        276,4        283,2        

Investeringsejendomme -45,4         -49,1         -52,8         -56,4         -0,7           

Likvide beholdninger -253,6       -258,1       -107,1       -196,4       -502,5       

Netto finansielle forpligtelser i alt 38,9          70,9          282,0        23,6          -220,0       

Minoritetsinteresser 1,5            2,3            12,1          6,0            4,1            

Moderselskab, egenkapital 1.494,7     1.514,4     1.468,6     1.675,9     1.738,0     

Bilag 5 Reformulerede balancer 2005-2010
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(i mio. kr.) 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06

Nettoomsætning 2.761,5     2.789,5     4.092,0     4.375,7     4.225,2     

Produktionsomkostninger -1.672,0    -1.683,8    -2.199,6    -2.338,0    -2.281,1    

Bruttoresultat 1.089,5     1.105,7     1.892,4     2.037,7     1.944,1     

Udviklingsomkostninger -342,8       -462,7       -545,5       -458,8       -442,9       

Distributions- og marketingomkostninger -708,5       -928,9       -1.003,5    -910,2       -920,3       

Administrationsomkostninger mv. -85,3         -104,5       -148,7       -138,7       -142,0       

Omstruktureringsomkostninger -            -105,5       -            -            -            

Andre driftsindtægter 13,3          -            -            -            -            

Resultat af primær drift -33,8         -495,9       194,7        530,0        438,9        

Resultat i kapitalandele i associerede selskaber

efter skat -6,7           2,3            -11,2         -1,1           -1,0           

Gevinst ved salg af kapitalandele -            -            -            11,5          -            

Finansielle indtægter 15,4          11,4          20,0          15,7          17,7          

Finansielle omkostninger -24,5         -41,2         -49,8         -31,7         -24,9         

Finansielle poster, netto -9,1           -29,8         -29,8         -16,0         -7,2           

Resultat før skat -49,6         -523,4       153,7        524,4        430,7        

Skat af årets resultat 16,7          140,3        -41,4         -151,9       -134,7       

Årets resultat -32,9         -383,1       112,3        372,5        296,0        

Fordeles således:

Moderselskabets aktionærer -34,4         -385,4       104,7        367,4        294,0        

Minoritetsinteresser 1,5            2,3            7,6            5,1            2,0            

-32,9         -383,1       112,3        372,5        296,0        

Bilag 6 Officielle resultatopgørelser 2005-2010
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(i mio. kr.) 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06

Nettoomsætning 2.761,5     2.789,5     4.092,0     4.375,7     4.225,2     

Produktionsomkostninger -1.574,0    -1.573,9    -2.080,7    -2.232,4    -2.184,9    

Bruttofortjeneste 1.187,5     1.215,6     2.011,3     2.143,3     2.040,3     

Udviklingsomkostninger -211,4       -308,9       -381,8       -342,6       -329,7       

Distributions- og marketingomkostninger -694,6       -915,0       -988,0       -895,9       -905,1       

Administrationsomkostninger mv. -82,4         -101,5       -147,6       -125,9       -134,3       

Omstruktureringsomkostninger -            -100,4       -            -            -            

Af- og nedskrivninger -246,2       -285,7       -299,2       -248,9       -232,3       

Driftsoverskud fra salg, før skat -47,1         -495,9       194,7        530,0        438,9        

Skat herpå 17,8          147,8        -34,0         -147,9       -132,7       

Driftsoverskud fra salg, efter skat -29,3         -348,2       160,8        382,1        306,2        

Andet driftsoverskud

Andre driftsindtægter 13,3          -            -            -            -            

Valutakursgevinst, netto 7,8            

Valutakurstab, netto -            -7,2           -12,3         -7,6           -9,5           

21,1          -7,2           -12,3         -7,6           -9,5           

Skat herpå -5,3           -1,8           -3,1           -1,9           -2,7           

15,8          -9,0           -15,4         -9,5           -12,2         

Resultat i kapitalandele i associerede selskaber

efter skat -6,7           2,3            -11,2         -1,1           -1,0           

Gevinst ved salg af kapitalandele -            -            -            11,5          -            

Akkumuleret virkning ved årets begyndelse af ændring

i regnskabspraksis -            -            -3,1           -            -            

Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber 12,8          -12,3         6,6            1,5            -10,7         

Sikring af transaktioner 0,6            -            -            -            -            

Øvrige egenkapitalbevægelser -3,3           -1,0           -4,7           -1,1           -            

3,4            -11,0         -12,4         10,8          -11,7         

Totalindkomst fra driften -10,2         -368,2       133,0        383,4        282,3        

Finansielle indtægter 7,6            11,4          20,0          15,7          17,7          

Finansielle omkostninger -24,5         -34,0         -37,5         -24,1         -15,4         

-16,9         -22,6         -17,5         -8,4           2,3            

Skatteeffekt 4,2            -5,7           -4,4           -2,1           0,6            

Netto finansielle omkostninger efter skat -12,7         -28,3         -21,9         -10,5         2,9            

Koncernresultat -22,9         -396,5       111,1        372,9        285,2        
Minoritetsinteressernes andel af 

koncernresultat -1,5           -2,3           -7,6           -5,1           -2,0           

Totalindkomst -24,4         -398,8       103,5        367,8        283,2        

Årets skatteprocent 25% 25% 25% 25% 28%

Bilag 7 Reformulerede resultatopgørelser 2005-2010
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2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06

ROE = -1,62% -26,74% 6,58% 21,55% 16,42%

ROE før MIN = -1,52% -26,46% 7,03% 21,78% 16,37%

 

ROIC = -0,65% -21,98% 7,67% 23,76% 18,55%

r = 23,13% 16,04% 14,33% -10,69% 2,64%

SPREAD = -23,79% -38,02% -6,66% 34,45% 15,91%

FGEAR = 0,0364 0,1177 0,0966 -0,0574 -0,1263

OG = -0,37% -13,20% 3,25% 8,76% 6,68%

AOH = 1,7687 1,6652 2,3597 2,7114 5,5518

1/AOH = 0,5654 0,6005 0,4238 0,3688 0,1801

Samlet driftsoverskud efter skat

nettoomsætning

Nettoomsætning

gns. netto driftsaktiver

Inverse værdi af AOH

Totalindkomst før minoritetsinteresser

gns. egenkapital

Bilag 8 Sammenfattende rentabilitetsmål 2005-2010

Netto finansielle omkostninger efter skat

gns. netto finansielle forpligtelser

Totalindkomst

gns. egenkapital

Samlet driftsoverskud efter skat

gns. netto driftsaktiver

ROIC - r

Gns. netto finansielle forpligtelser

gns. egenkapital
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(%) 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Danmark 2,815 3,183 3,281 3,507 3,831

Forventet vækst i BNP 2,315 2,183 2,081 1,957 1,931

Eksterne påvirkninger -0,500 -0,400 -0,300 -0,200 -0,100

Interne påvirkninger 1,000 1,400 1,500 1,750 2,000

EU 2,187 3,197 3,597 3,955 4,308

Forventet vækst i BNP 1,687 2,197 2,397 2,405 2,408

Eksterne påvirkninger -0,500 -0,400 -0,300 -0,200 -0,100

Interne påvirkninger 1,000 1,400 1,500 1,750 2,000

Asien 3,925 4,527 4,773 5,164 5,587

Forventet vækst i BNP 3,925 3,927 3,873 3,814 3,787

Eksterne påvirkninger -1,000 -0,800 -0,600 -0,400 -0,200

Interne påvirkninger 1,000 1,400 1,500 1,750 2,000

USA 2,813 4,039 4,102 4,304 4,494

Forventet vækst i BNP 2,313 3,039 2,902 2,754 2,594

Eksterne påvirkninger -0,500 -0,400 -0,300 -0,200 -0,100

Interne påvirkninger 1,000 1,400 1,500 1,750 2,000

Øvrig verden 3,308 3,849 3,813 4,263 4,558

Forventet vækst i BNP 2,808 2,849 2,613 2,713 2,658

Eksterne påvirkninger -0,500 -0,400 -0,300 -0,200 -0,100

Interne påvirkninger 1,000 1,400 1,500 1,750 2,000

Gennemsnitlig vækst 3,010 3,759 3,913 4,238 4,556

Bilag 9 Væksteffekt fra interne og eksterne forhold
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(terminal-

periode)

(i mio. kr.) 2008/09A 2009/10A 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E

Nettoomsætning 2.789,5     2.761,5     2.831,1     2.927,6     3.036,6     3.160,2     3.299,7     

Produktionsomkostninger -1.573,9    -1.574,0    -1.599,6    -1.639,5    -1.685,3    -1.738,1    -1.798,3    

Bruttoresultat 1.215,6     1.187,5     1.231,5     1.288,1     1.351,3     1.422,1     1.501,4     

Udviklingsomkostninger -308,9       -211,4       -216,7       -222,2       -229,8       -238,3       -248,0       

Distributions- og marketingomkostninger -915,0       -694,6       -702,1       -726,0       -753,1       -783,7       -818,3       

Administrationsomkostninger mv. -101,5       -82,4         -84,6         -87,0         -89,4         -91,8         -94,3         

Omstruktureringsomkostninger  -100,4       -            -            -            -            -            -            

Andre driftsindtægter -            13,3          -            -            -            -            -            

Resultat før afskrivninger -210,2       212,4        228,2        253,0        279,1        308,3        340,8        

Afskrivninger -285,7       -246,2       -283,8       -250,7       -225,5       -206,2       -191,3       

Resultat før finansielle poster -495,9       -33,8         -55,6         2,2            53,6          102,1        149,5        

Resultat i kapitalandele i associerede selskaber 2,3            -6,7           -3,5           -3,3           -            -            -            

Finansielle indtægter 11,4          15,4          13,1          13,6          14,1          14,8          15,5          

Finansielle omkostninger -41,2         -24,5         -26,9         -25,9         -24,9         -24,1         -23,4         

Resultat før skat -523,4       -49,6         -73,0         -13,3         42,8          92,8          141,6        

Skat af årets resultat 140,3        16,7          18,2          3,3            -10,7         -23,2         -35,4         

Årets resultat -383,1       -32,9         -54,7         -10,0         32,1          69,6          106,2        

Bilag 10 Budgetterede resultatopgørelser 2005-2010

Historisk Budgetperiode
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(terminal-

periode)

(i mio. kr.) 2008/09A 2009/10A 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E

Immaterielle aktiver i alt 481,2        546,5        488,4        445,7        414,5        391,6        374,9        

Materielle aktiver i alt 613,2        560,5        476,4        409,7        357,0        315,2        282,2        

Investeringsejendomme 49,1          45,4          41,7          38,0          34,3          30,6          26,9          

Finansielle aktiver
Kapitalandele i associerede selskaber 9,5            5,3            3,3            -            -            -            -            

Udskudte skatteaktiver 104,9        140,4        158,6        162,0        151,3        128,1        92,7          

Andre finansielle tilgodehavender 60,4          41,4          55,7          55,7          55,7          55,7          55,7          

Finansielle akitver i alt 174,8        187,1        217,6        217,7        207,0        183,8        148,4        

Langfristede aktiver i alt 1.318,3     1.339,5     1.224,1     1.111,2     1.012,8     921,2        832,3        

Varebeholdninger 593,3        563,6        589,7        609,8        632,5        658,3        687,3        

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg 407,9        417,9        421,1        435,4        451,7        470,0        490,8        

Tilgodehavender hos associerede selskaber 1,4            1,5            -            -            -            -            -            

Tilgodehavende selskabsskat 21,7          21,2          21,2          21,2          21,2          21,2          21,2          

Andre tilgodehavender 31,6          27,6          32,4          33,5          34,7          36,2          37,8          

Periodeafgrænsningsposter 28,4          22,4          23,0          23,7          24,6          25,6          26,8          

Tilgodehavender i alt 491,0        490,6        497,7        513,8        532,2        553,0        576,6        

Likvide beholdninger 258,1        253,6        176,4        237,6        325,5        441,8        589,6        

Kortfristede aktiver i alt 1.342,4     1.307,8     1.263,8     1.361,2     1.490,2     1.653,1     1.853,5     

Aktiver i alt 2.660,7     2.647,3     2.487,9     2.472,3     2.502,9     2.574,4     2.685,9     

Bilag 10 Budgetterede balancer 2010-2015 - aktiver

Historisk Budgetperiode
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(terminal-

periode)

(i mio. kr.) 2008/09A 2009/10A 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E

Aktiekapital 362,4        362,4        362,4        362,4        362,4        362,4        362,4        

Øvrige egenkapitalbevægelser 191,5        240,2        240,2        240,2        240,2        240,2        240,2        

Overført resultat 960,5        892,1        837,4        827,4        859,5        929,1        1.035,2     

Egenkapital, moderselskabets aktionærer 1.514,4     1.494,7     1.440,0     1.430,0     1.462,1     1.531,7     1.637,8     
Minoritetsinteresser 2,3            1,5            1,5            1,5            1,5            1,5            1,5            

Egenkapital i alt 1.516,7     1.496,2     1.441,5     1.431,5     1.463,6     1.533,2     1.639,3     

Langfristede forpligtelser

Pensioner 7,0            7,8            8,0            8,2            8,5            8,7            8,9            

Udskudt skat 4,8            6,2            5,5            5,5            5,5            5,5            5,5            

Hensatte forpligtelser 78,1          78,2          78,2          78,2          78,2          78,2          78,2          

Realkreditinstitutter 230,3        225,8        220,5        215,2        209,9        204,6        199,3        

Kreditinstitutter 95,7          52,8          64,0          52,3          42,8          35,0          28,6          

Øvrige langfristede forpligtelser 6,7            6,9            6,6            6,6            6,6            6,6            6,6            

Langfristede forpligtelser i alt 422,6        377,7        382,8        366,0        351,5        338,6        327,1        

Kortfristede forpligtelser
Realkreditinstitutter 6,5            4,6            5,3            5,3            5,3            5,3            5,3            

Kreditinstitutter 32,6          42,8          14,2          11,7          9,5            7,8            6,4            

Kassekreditter 13,0          11,9          12,5          12,5          12,5          12,5          12,5          

Hensatte forpligtelser 65,7          52,7          52,1          52,1          52,1          52,1          52,1          

Leverandører af varer og tjenesteydelser 188,3        259,4        176,5        182,5        189,3        197,0        205,8        

Selskabsskat 21,2          20,0          20,0          20,0          20,0          20,0          20,0          

Anden gæld 324,6        323,3        322,8        328,6        334,6        340,8        347,2        

Periodeafgrænsningsposter 69,5          58,7          60,2          62,2          64,5          67,1          70,1          

Kortfristede forpligtelser i alt 721,4        773,4        663,6        674,9        687,8        702,6        719,4        

Forpligtelser i alt 1.144,0     1.151,1     1.046,4     1.040,9     1.039,3     1.041,2     1.046,5     

Passiver i alt 2.660,7     2.647,3     2.487,9     2.472,3     2.502,9     2.574,4     2.685,9     

Bilag 10 Budgetterede balancer 2010-2015 - passiver

Historisk Budgetperiode
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CBS - Hovedopgave HD(R) – December 2010 
Strategisk analyse samt værdiansættelse 

99 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 10 10 -
20

20 -
30

30 -
40

40 -
50

50 -
60

60 -
70

70 -
80

80 -
90

90 -
100

100 -

Totaloversigt over spredning af betaværdier mellem B&O 
samt OMXC20 for 2005/06 til og med 2009/10  

Bilag 11 Totaloversigt over spredning af betaværdier  

 

 

 

 

 

  


