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1. Resumé 

1.1 Problemområde 

Bang & Olufsen (herefter B&O) har siden 2008 været markant præget af lavkonjunkturen, som 

afspejler sig helt tilbage til den velkendte finanskrise, som har haft stor betydning for mange 

virksomheder på det globale marked. Flere virksomheder har været nødsaget til at udarbejde betydelige 

ændringer i deres forretningsstruktur, hvoraf flere virksomheder helt eller delvist har frasolgt sig dele af 

deres tidligere områder.1 

Endvidere er flere virksomheder gået konkurs, eller har været nødsaget til at sælge hele virksomheden 

til større konkurrenter. 

B&O har selv været ramt af ovenstående, hvortil de har været nødsaget til at kigge internt på deres 

forretningsgange og vurdere hvor og hvilke områder, som er deres kernekompetencer. 

B&O sælger produkter i luksussegmentet, hvorfor B&O som udgangspunkt ligesom andre 

mærkevarebrands, arbejder bedre i et marked med højkonjunktur og lavkonjunktur, kontra et marked 

med lavkonjektur. 

Dernæst er B&O også præget af den massive udvikling inden for teknologi. B&O opererer på et 

marked, hvor udviklingshastigheden inden for deres felt er så massiv, at hvis ikke de følger ajour med 

deres konkurrenter, vil det ikke være muligt at være på markedet. 

  

2 Problemformulering 

På baggrund af B&O’s nuværende position på markedet med faldende aktiekurs2 og stigende 

konkurrence fra det øvrige marked, er min vurdering på nuværende tidspunkt, at B&O står i en 

situation, hvor de er placeret i et ”strategic flux”. 

Jeg ønsker at vurderer B&O’s mulighed for værende ”going concern” inden for de kommende 5 år. 

Jeg ønsker at udarbejde en strategisk analyse, hvori jeg berører hvilke strategiske tiltag/ændringer der 

bør ske i selskabet, for at kunne overleve på markedet. Derudover ønsker jeg at udarbejde en analyse 

                                                      
1 http://www.fyens.dk/erhverv/Flere-virksomheder-drejer-noeglen-om-og-gaar-konkurs/artikel/2953127  
2  

http://www.fyens.dk/erhverv/Flere-virksomheder-drejer-noeglen-om-og-gaar-konkurs/artikel/2953127
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over, hvorledes selskabet på nuværende tidspunkt har kapacitet og evne til at ændre på de af projektets 

fremlagte udfordringsscenarier. 

Følgende underspørgsmål er blevet stillet for at assistere med at klarlægge situationen, over for den 

valgte og behandlede problemformulering: 

o Hvilke produkter har B&O i dag, og hvilke anser de for at være deres kerneprodukter? 

o Hvilke markeder opererer B&O på? 

o Hvordan sælger B&O deres produkter til forbrugeren? 

o Hvilke barrierer/risici står branchen overfor? 

o Hvordan har B&O’s økonomiske udvikling været de seneste år? 

o Hvor står B&O med deres nuværende strategi? 

3 Afgrænsning 

Der vil i forhold til det udarbejde projekt, blive taget udgangspunkt i egene udvalgte teorier og 

modeller, som jeg anser for værende relevante for de konkrete problemstillinger.  

Jeg har endvidere valgt at afgrænse mig fra dybere forståelse af, hvad samarbejdet med LG kommer til 

at betyde for B&O, da der endnu ikke er udmeldt hvilke konsekvenser og i hvilken grad samarbejdet 

kommer til at berøre B&O’s nuværende drift og daglige funktion. 

Den 28. april 2016 fratrådte den hidtilværende direktør Tue Mantoni, hvortil den tidligere Telenor 

direktør, Henrik Clausen blev udnævnt som stedfortræder med omgående virkning. Projektet er som 

udgangspunkt udarbejdet med Tue Mantoni som værende direktør, hvorfor flere af projektets modeller 

og analyser tager udgangspunkt i udsagn og udtalelser fra den daværende direktør. Grundet tidspunkt 

for annonceringen heraf, afgrænses der for dette skift, dog med mulighed for mundtligt gennemgang 

heraf til den mundtlige stedprøve.    

B&O’s forretningsområder er opdelt efter hhv. B2C og B2B. I seneste regnskabsår, er projekterne 

under B2B solgt fra, hvorfor projektet udelukkende tager udgangspunkt i B2C.3    

  

 

                                                      
3 B&O’s årsrapport 2014/15 
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Model og metode valg 

For at give læseren af dette projekt, en struktureret og overskuelig gennemgang, er projektet valgt at 

blive opstillet efter følgende kronologiske agenda: 

 

3.1 Dataanvendelse 

Projektets anvendte data vil som udgangspunkt bestå af sekundære data. Disse stammer fra hhv. 

artikler, bøger, rapporter, websites og andre sekundære informationskilder. Der anvendes eksisterende 

teori og empiri til besvarelse af den stillede problemformulering. Fordelen ved at anvende sekundære 

data er, at dataene allerede er behandlet, og derfor ikke kræver yderligere behandling/redigering før 

anvendelse. En ulempe er dog, at de eksisterende data er anvendt i forbindelse med anden tilgang og 

synsvinkel, hvortil jeg skal være kildekritisk. 

Jeg har valgt at følge en deduktiv fremgangsmetode, da jeg på forhånd har udvalgt kendte teorier og 

analyser, som jeg mener kan give svar på de stillede underspørgsmål.4 

Der vil i projektet blive anvendt både kvalitative data i form af årsrapporter og kvantitative data i form 

af artikler, bøger og websider. 

                                                      
4 Den skinbarlige virkelighed 5. udgave Andersen, Ib Narayana Press 

Redegørelsen 

• Problemfelt 

• De hårde fakta om B&O som selskab 

• Strategivalg 

Analyse-delen 

• Intern analyse 

• Ekstern analyse 

• Regnskabsanalyse 

Vurdering 

• Konklusion 

• Perspektivering 
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3.1.1 Kvalitetsvurdering af data 

I forhold til de valgte data, er det vigtigt at vurdere de indsamlede informationer. Hertil anvendes 

følgende begreber reliabilitet og validitet. Der vil som ovenstående nævnt anvendes sekundærdata, 

hvorfor det kan være relevant at vurdere informationernes gyldighed og pålidelighed. Der vil i en stor 

del af projektet tages udgangspunkt i de af B&O’s egne udarbejdede årsrapporter, hvorfor der skal tages 

hensyn til både gyldighed og pålidelighed, da informationerne kommer direkte fra B&O, som kan have 

interesse i at udstille dem selv fra en vinkel, som umiddelbart ikke er i overensstemmelse med de af 

projektets anvendte modeller. Det er vigtigt at projektet udarbejdes med en kritisk indstilling til de 

sekundære data, da de indhentede informationer ikke er udarbejdet direkte til det af projektets formål, 

hvorfor det kan forringe pålideligheden heraf.  

Endvidere vil projektet blive udarbejdet med en kritisk indstilling i forhold til de af eksterne forfattere 

udarbejde artikler, som ikke kan være 100 % objektive, da disse indeholder personlige holdninger og 

vurderinger fra de eksterne forfattere.  

Den endvidere værdiansættelse vil være baseret på skøn, udarbejdet i sammenhæng med de af 

projektets udarbejdede kvantitative analyser samt kvalitative konklusioner. Reliabiliteten af projektets 

udarbejdede værdiansættelse vil ikke være høj, da anden forfatter heraf kan have anvendt andre 

modeller eller metoder til udarbejdelse af analysen, hvorfor konklusioner heraf kan være forskellige. 

Dette skyldes at anden forfatter, kan have andre subjektive skøn, samt andre meninger og holdninger til 

de verserende makroøkonomiske faktorer. Værdiansættelsen vil ske efter en fast metode, hvilket 

betyder, at gyldigheden heraf er høj, da anden forfatter med identiske forudsætninger vil komme til 

samme resultat.   

3.2 Teori 

Da jeg ønsker at projektet skal blive fyldestgørende og relevant i forhold til besvarelsen af projektets 

stillede problemstilling, vil jeg som ovenfor illustreret, først og fremmest redegøre for B&O’s historie 

og daglige forståelse i en virksomhedsbeskrivelse. Dernæst vil jeg tage udgangspunkt i en strategisk 

analyse, som skal assistere til besvarelse af den ovenfor stillede problemformulering. Til sidst har jeg i 

sinde at udarbejde en regnskabsanalyse, som skal anvendes som krydsreference til de af projektets 

opnående resultater og konklusioner jf. den strategiske analyse. 

Virksomhedsbeskrivelsen udarbejdes for at danne grundlaget og forståelse for selskabet som helhed. 

Endvidere udarbejdes denne til forståelse af selskabets tidligere beslutninger, som kan være væsentlige 

for de kommende beslutninger inden for B&O, såsom opkøb, salg og strategi. 
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Den strategiske analyse udarbejdes for at danne et overblik over selskabets interne såvel som eksterne 

faktorer. Det er valgt at opstille den strategiske analyse for først at tage udgangspunkt i de interne 

faktorer, da det som udgangspunkt giver bedst mening at starte indefra, og derefter ud mod 

omverdenen, hvorfor der efterfølgende vil blive taget udgangspunkt i de eksterne faktorer. 

Fremgangsmetoden herfor er valgt, for at følge den røde tråd i forhold til den af projektets udarbejdede 

SWOT-analyse, hvortil den interne analyse definere S og W, og den eksterne analyse definere O og T.  

Af de interne faktorer vil der først tages udgangspunk i at få klarlagt B&O’s ressourcer og 

kompetencer, samt at danne forståelse for de af B&O’s udviklede og sælgende produkter. Dette skaber 

grundlag for en værdikædeanalyse, som vil blive anvendt til at synliggøre, hvor og hvilke områder der 

skaber værdi for selskabet. 

Af de eksterne faktorer vil der udarbejdes en Pestle analyse og Porters Five Forces analyse. Pestle 

analysen vil blive anvendt, for at danne et overblik over hvilke faktorer i omverden, der har indflydelse 

for B&O, men som de ikke kan ændre på, dog har de mulighed for at tilpasse sig. Dernæst vil Porters 

Five Forces analysen blive anvendt til at danne overblik over, hvilken konkurrencemæssig position 

selskabet står i. Grunden hertil er, at der vil blive kigget på B&O’s konkurrencemæssige situation, og 

hvordan denne agerer, hvorefter der vil blive kigget på den branche som B&O opererer på, hvordan 

deres nuværende konkurrenceposition ser ud, samt kigge på B&O’s markedsudvikling/markedsvækst, 

og til sidst kigge på branchen som helhed i forhold til nye konkurrenter, og generelt markedets 

slutbrugere. 

Den strategiske analyse vil danne grundlag for en SWOT-analyse, som senere vil blive anvendt til at 

udarbejde en TOWS-analyse, og derefter danne grundlag for vurdering af B&O i forhold til deres 

strategiske drift. 

Regnskabsanalysen bliver anvendt til at be- eller afkræfte de af den strategiske analyses delkonklusioner, 

og danner derfor krydsreference fra de kvantitative data til de kvalitative data. Dette gøres for at øge 

pålideligheden, af de af projektets udarbejdede konklusioner. 
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4 Præsentation af B&O 

Følgende afsnit er udarbejdet til brug for læserens forståelse af selskabet B&O  

4.1 B&O de seneste 90 år 

B&O blev grundlagt af ingeniørerne Peter Bang og Svend Olufsen i 1925 i byen Struer, som stadig i 

dag er hovedkontor for det nu verdenskendte selskab.5 

Peter Bang og Svend Olufsen havde speciale inden for radio, som dengang var selskabets primære 

produkt der hurtigt blev en succes. I 1930 blev radioproduktionen udvidet med den første grammofon. 

I løbet af 1930’erne og 1940’erne fortsatte salget af B&O’s produkter med at stige i forbindelse med, at 

produkterne også blev opgraderet og forbedret. 

Det var også i denne tid at B&O indledte samarbejde med specialbutikker, som senere blev 

autoriserede forhandlere af B&O’s produkter. 

Der kom dog en del modgang i forbindelse med 2. verdenskrig, da en af B&O’s butikker blev 

destrueret ved en sprængning af nazi-tilhængere som gengæld, da de mente at mange af fabrikkens 

medarbejdere, var tilhængere af modstandsbevægelsen. Dog gik der kun 1 år, før fabrikken stod klar 

igen.6  

B&O er hovedsageligt kendt for deres eksklusive tv, musik og højtaler systemer. 

I 1950’erne blev Tv-apparatet, båndoptageren og stereogrammofonen lanceret. Til trods for krigens 

aftryk, havde de en god afsætning. Det var først i 1960’erne, da Danmark blev optaget i EFTA, at der 

kom konkurrence på markedet. 

B&O var derfor nødsaget til at ændre deres strategi. Dette betød at B&O fik større fokus på eksport og 

fokusering på et bestemt nichemarked. 

I starten af 1960’erne var eksporten for B&O på blot 4,5 % af omsætningen, men allerede i 1962, steg 

omsætningen til eksport med 15 % til omkring 20 %. Det var hovedsageligt transistorradioen som 

gjorde det stor gennembrud i forhold til eksportens eskalering. 

I 1967 var året for det første farvefjernsyn ”Beo vision 3000”. 

                                                      
5 http://www.bang-olufsen.com/da/the-company/heritage 
 
6 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/bang-olufsen-b-o-1925-2011/?no_cache=1  

http://www.bang-olufsen.com/da/the-company/heritage
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/bang-olufsen-b-o-1925-2011/?no_cache=1
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Det store internationale gennembrud gjorde, at B&O nu kunne udbygge produktionsanlægget i hhv. 

Lemvig og Skive. 

I 1970’erne oprettede B&O datterselskaber i de øvrige skandinaviske lande, og herefter Vesteuropa og 

USA. 

Det var også i 1970’erne hvor B&O gjorde sig bemærkede på det resterende marked, med en 

opgradering af deres tekniske sortiment inden for radio og TV med fjernbetjening, samt fornyelse af lyd 

fra mono til stereo. 

Det var også i 1970’erne at B&O slog igennem med deres design og strategi, som henvendte sig til det 

mere købedygtige segment. B&O formåede at opretholde den nicheprægede strategi, som de indledte i 

1960’erne. 

Op gennem 1970’erne overvejede B&O at blive børsnoterede da de havde oversteget omsætningen 

med en halv milliard og havde ca. 2.500 medarbejdere. Det blev i året 1977 at B&O blev noteret på den 

danske børs med henholdsvis en A-aktie og en B-aktie. Fordelingen sikrede at ejerkredsen med A-

aktierne kunne forsætte kontrollen med B&O. 

Igennem 1980’erne fortsatte den øgede omsætning og B&O udvidede deres organisation med flere 

datterselskaber og yderligere samarbejdspartnere såsom Novo Nordisk og Jydsk Telefon, som blev 

udbygget med Ericsson i forbindelse med telefonen. Endvidere blev der indført et tæt samarbejde med 

Phillips der i flere år har leveret billedrøret til B&O’s fjernsyn. 

I takt med at B&O’s omsætning steg, steg deres omkostninger ligeledes. I 1990 fremlagde B&O deres 

hidtil største underskud, som var en afspejling af den øgede konkurrence fra de asiatiske 

elektronikproducenter. Det var også i dette år, at der blev foretaget reorganisering i ledelsesorganet; 

man erstattede den daværende direktør Vagn Andersen med Anders Knutsen, som med det samme tog 

stilling til den globale udfordring, og begyndte at udtænke nye strategier.  

Knutsen kom med strategien ”Break Point” som gik ud på at skabe en mere effektiv, flad og 

markedsorienteret organisation. B&O’s værdikæde og ”supplychain” blev reevalueret, hvilket medførte 

at der blev outsourcet til lavtlønslande, både for at sænke omkostningerne, men også for at fokusere på 

kernekompetencerne. 

Allerede i regnskabsåret 1993/94 aflagde B&O et regnskab med solidt overskud som fortsatte op 

gennem årene til 2008. I 2001/2002 var omsætning steget til hele 4,2 mia. kr. samtidig med at antallet af 
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ansatte ikke var steget markant. De efterfølgende år var ikke ligeså gode, men i 2007 formående B&O 

at komme tilbage på samme niveau, hvor 80 % af omsætningen kom fra eksport. 

2008 var det år, hvor den velkendte globale finanskrise hærgede virksomheder globalt, og B&O var 

ingen undtagelse. B&O kom dog ikke ud med underskud før regnskabsåret 2010/2011, hvor 

finanskrisen virkelig havde fået fat i B&O’s hovedmarkeder som Danmark, Tyskland og Storbritannien. 

Samtidig med, at flere underleverandører gik konkurs, eller at disse hævede priserne markant. 

B&O’s ledelse tog stilling til situationen allerede i 2008, hvor de udviklede en ny strategi ”Pole 

Position”, som fokuserede på at udvikle på deres kerneprodukter audio- og videoprodukter. De første 

faser i supplychainen blev derfor senere hen solgt fra, og B&O varetog til sidst kun samlingen af 

produkterne på fabrikkerne i hhv. Struer og Tjekkiet. Alle produkterne blev derefter distribueret via 

distributionscentret i Herning. Direktør Anders Knutsen trådte kort tid efter tilbage. 

B&O ændrede ikke på den tidligere fastsatte strategi om at differentiere sig via design, kvalitet, 

brugervenlighed og innovation i forhold til sine produkter. B&O forsatte med at henvende sig til 

luksussegmentet som også kaldet ”premium segmentet” som hovedsageligt er brugere med en høj 

indkomst/status. 

Dette er også grunden til at B&O ikke sælger sine produkter i supermarkeder, ligesom mange af de 

andre producenter. B&O har valgt at sælge sine produkter gennem egne butikker, og autoriserede 

”shop-in-shop” butikker. 80 % af salget forgik gennem egne butikker. 

I forbindelse med at B&O begyndte at fokusere på deres kerneområder (audio-og videoprodukter) fik 

de også udarbejdet et samarbejde med Audi om at forestå deres audioopsætning i deres luksusbiler.   
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4.2 Nutid 

Der har været spekulationer i forbindelse med købstilbud på hele eller dele af den nuværende udstedte 

aktiekapital i B&O, hvorfor aktien har været meget ustabil det sidste halvandet år. Generelt har 

analytikere været positive omkring denne spekulation, hvilket har fået aktien til at stige markant siden 

offentliggørelsen heraf. Som det ses af figuren nedenfor, var B&O’s aktiekurs på sit laveste i starten af 

2015, hvorved der fra flere analytikere og investeringsforeninger, blev sat spørgsmålstegn ved B&O’s 

generelle overlevelse på markedet.7 I første kvartal af 2015 steg aktiekursen markant, med over 100% 

(relativ vækst fra bund til top i den givne periode). Grunden hertil var, at B&O solgte automotive-

forretningen delen fra til HARMAN til en pris af 1,1 milliarder DKK i likvider. Hvilket der gav B&O 

den fornødne likviditet. 

Den 26. november 2015 udkom B&O med en selskabsmeddelelse om, at de på daværende tidspunkt 

var gået i indledende forhandlinger med en potentiel anonym køber. Den 18. marts 2016 udkom B&O 

med en meddelelse om at der stadig var usikkerhed vedrørende udfaldet af denne diskussion. 

Den 7. april 2016 kom der en annoncering fra Sparkle Roll om, at de havde købt 5.665.192 af aktierne i 

B&O, og at de muligvis havde forventninger om at bliver hoved- majoritet ejer i B&O, gennem et 

købstilbud på alle aktierne i selskabet. 

For at mindske usikkerheden blandt B&O’s medarbejdere, forhandlere, kunder og andre interessenter 

anmodede B&O Sparkle Roll om en endelig redegørelse/deadline for hvorvidt de havde ønsker om at 

købe yderligere aktier i selskabet. Sparkle Roll er ikke forpligtet til at købe yderligere aktier i B&O, og 

eftersom de havde ikke 

sandsynliggjort dette, udkom B&O i 

en selskabsmeddelelse af den 15. april 

2016 at, Sparkle Roll stadig var en 

værdsat aktionær hos B&O, og at det 

nuværende samarbejde på det 

kinesiske marked ville fortsætte 

uhæmmet. 

Ophøret af dialogen om salg af 

selskabet gjorde, at B&O har haft 

                                                      
7 Børsen.dk aktiekurs ”Bang & Olufsen” over en 5 årig periode 

Figur 1 - 5 års aktiekurs 
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mulighed for at fokusere yderligere på deres andre interessenter og fokusere på at levere profitabel 

vækst gennem nye innovative produkter. 

Ud over frasalget af Automotive-forretningen til HARMAN og indgåelse af licensaftalen herom, har 

B&O yderligere frasolgt ikke-kerneforretningerne Medicom og ICEpower.  

Desuden har B&O skabt sig et strategisk samarbejde med teknologiproducenten LG Electronics 

vedrørende udvikling og produktion af B&O’s fremtidige TV. 

I 2012 overtog Tue Mantoni direktørposter i selskabet indtil den 26. april 2016, hvor han indledte den 

nuværende strategi ”Leaner, Faster, Stronger”.  

5 Strategisk analyse 

Nedenfor er valgt er redegøre for de af B&O’ anvendte vækststrategier i ledtog med ovenstående 

introduktion.  

Derefter vil strategiske analyse foregå under punkterne for interne og eksterne forhold.  

5.1 B&O’s strategivalg 

Følgende gennemgang tager udgangspunkt i ”Ansoffs vækstmatrice” som anvendes til at analysere 

B&O’s strategi og 

strategiudvikling.  

B&O har opereret med flere 

vækststrategier gennem tiden, 

og har været gode til at 

reagere på omverdenens, 

markedet og branchens 

forhold.  

I starten af B&O’s eksistens 

(1925 – 1945) var B&O’s 

strategi, at de ville blive større, 

og skabe en større 

markedsandel, hvorfor de 

opererede under 

ANSOFFS 

VÆKSTMATRICE 

Produkt 

Nuværende produkter Nyt produkt 

MARKED 

Nuværende 

marked 

Markedspenetrering 

 Øge 

markedsandelen 

 Øge forbruget hos 

nuværende kunder 

 Øge andelen af 

forbrugere på 

markedet 

Produktudvikling 

 Produktforbedringer 

 Produktlinieudvidelse 

 Nyt produkt til samme 

målgruppe 

 

 

Nyt marked 

Markedsudvikling 

 Udvide markedet til 

nye segmenter 

 Geografisk 

ekspansion 

 

Diversifikation 

 Koncentrisk 

diversifikation 

 Konglomerat 

diversifikation 

Figur 2 - Ansoffsvækstmatrice (explroing strategy) med egen tilvirkning 
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forudsætningerne som ”markedspenetrering”. I årene 1945- 1960 udviklede B&O nye produkter, såsom 

TV, båndoptager og grammofon, hvorved der er tale om ”koncentrisk diversifikation”, da der er 

synergi mellem deres allerede etablerede produkter på markedet og nye produkter. B&O formåede i 

denne tid at skabe ny produktgruppe til et nyt marked. I dag ville det kaldes for ”koncentrisk 

diversifikation”, da alle produkterne hører under elektronik. Dog ville der kunne argumenteres for, at 

det dengang fremstod som værende ”konglomerat diversifikation”, da TV, båndoptager og grammofon 

var ny realisering og derfor dengang, ikke havde en tilknytning til den allerede kendte radio. 

Endvidere formåede B&O også at øge markedsandelen hos allerede etablerede kunder, samt at 

videreudvikle på deres allerede udviklede produkter. 

I forbindelse med indtræden i EFTA kom der større konkurrence, hvorfor B&O mistede allerede 

etablerede markedsandele på lokalmarkedet. De valgte derfor at fokusere på geografisk ekspansion i 

1960, og frem til 1990. 

Som beskrevet tidligere har B&O’s fokus ikke været på vækst, men på at strømline deres værdikæde, og 

skabe værdi via kernekompetencerne. 

Når der kigges på de senere år, har B&O igen anvendt blandede strategier, jf. Ansoffs vækstmatrice. 

Der er opstået et større samarbejde med det kinesiske marked med etablering af kontorer (markeds 

udvikling), endvidere har B&O implementeret B&O PLAY til deres sortiment, som er en kombination 

af produktudvikling og diversifikation. 

Selskabets nuværende 5-årige strategi er ”Leaner, Faster, Stronger” som blev fremlagt i starten af 2012, 

hvorved B&O ønskede et øget fokus på strategiområderne som lyd, akustik, og ny produktkategori 

(B&O PLAY), som skulle sælges gennem en ny distributionskanal. Endvidere skulle der fokuseres på 

fornyelse af butikkerne, som skulle bidrage til øget omsætning.8 Dernæst havde B&O et ønske om, at 

udvide markedet i BRIK landende, hvilket de har forsøgt sig med, ved at etablere et salgskontor i 

Shanghai. 

 

 

 

                                                      
8 Press Release http://www.bang-olufsen.com/da/the-
company/press/~/media/5397567780C34C8AA17E86D4C74668C9.pdf  

http://www.bang-olufsen.com/da/the-company/press/~/media/5397567780C34C8AA17E86D4C74668C9.pdf
http://www.bang-olufsen.com/da/the-company/press/~/media/5397567780C34C8AA17E86D4C74668C9.pdf
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6 Interne analyse 

I det følgende vil der blive udarbejdet en analyse af B&O’s interne forhold. Først og 

fremmest vil der blive klarlagt hvad, samt hvilke ressourcer og kompetencer B&O har til 

rådighed. Herefter vil der bliver redegjort for de af B&O’s produkt porteføljer, hvorefter  

der vil blive udarbejdet en værdikæde-analyse, for at få klarlagt, hvor i processen, B&O 

skaber sine værdier, samt hvor i processen, B&O har sine væsentligste kompetencer og 

hvilke der anses for at være deres kernekompetencer. Sidst vil jeg udarbejde en VRIN-

analyse, for at se hvorledes B&O kan anvende de, af tidligere i analysen, udarbejde 

kernekompetencer samt konkurrencemæssige fordele. Den interne analyse anvendes 

endvidere til at få klarlagt den første del af SWOT-analysen med S og W. 

6.1 Ressourcer, kompetencer og kernekompetencer 

B&O’s ressourcer består af de aktiviteter som B&O har til rådighed, og som til sammen skaber en 

værdi for selskabet, og derfra gerne skulle yde til et overskud/afkast. 

B&O’s ressourcer er opdelt i følgende 4 kategorier: 

 Fysiske (materielle) ressourcer 

 Menneskelige ressourcer 

 Finansielle ressourcer 

 Uhåndgribelige/Immaterielle ressourcer 

6.1.1  Fysiske (materielle) ressourcer 

B&O har udliciteret en stor del af den fysiske produktion, og producerer derfor ikke selv produkterne 

fra start. B&O køber råmaterialer og halvfabrikat fra deres leverandører, som der vendes tilbage til 

senere i projektet  

B&O står for selve samlingen af produkterne fra råmateriale og halvfabrikater til endelige produkter. 

Endvidere bistår de selv for overfladebehandling og indfarvning heraf. 

B&O har en yderst moderne og automatiseret produktion, hvoraf alle produkterne bliver samlet via 

samlebånd af robotter. Vedligeholdelse og behandling af maskiner er forholdsvis omkostningstungt for 

B&O, da der hele tiden sker stor forandring inden for produkterne, hvorfor maskinerne skal tilrettes, 

eller ombygges. 
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B&O udvikler selv maskinerne og stiller dem herefter til rådighed hos deres såkaldte nøgleleverandører 

og systemleverandører, som der bliver yderligere uddybet senere i projektet. 

Det er dermed ikke de fysiske ressourcer der vægter højest, når der tales om B&O’s ressourcer, da 

mange af ledende er outsourcet. 

6.1.2 Menneskelige ressourcer 

De menneskelige ressourcer består i B&O’s medarbejdere Det er B&O’s medarbejdere der skaber 

udvikler og skaber produkterne, hvorfor disse har stor betydning for B&O’s eksistens. 

B&O har haft vanskeligheder med at tiltrække højtuddannede ingeniører til deres produktion i Struer, 

hvorfor de har etableret et udviklingskontor i Århus, som har et samarbejde med Århus universitet.  

Det er den daglige ledelse i B&O, der bestemmer, hvilke produkter der skal fokuseres på, og hvor der 

skal gives ekstra ressourcer til udvikling. 

Førhen værende administrerende direktør Tue Mantoni har lanceret den nuværende strategi for B&O 

”Leaner, Faster, Stronger”, som fokuserer på at strømline selskabets udgifter, hvortil der i 2015 blev 

fyret 125 medarbejdere globalt i B&O. 

Grundet spekulationerne i 2016 vedrørende mulig opkøb af hele eller dele af selskabet, har der været 

uro mellem selskabets medarbejdere. B&O afblæste dog dette i en børsmeddelelse den 17. april 2016, 

for at udligne denne uro. 

Det var dog ikke muligt at skabe ro længe, da B&O har indgået et samarbejde med LG, som skal 

medføre en besparelse på mellem 150 og 200 mio. kr. ifølge Tue Mantoni.9 Endvidere lægger Tue 

Mantoni heller ikke skjul på, at samarbejdet vil medføre færre medarbejdere i Struer. Der er endnu ikke 

kommer noget konkret ud, om hvor mange medarbejdere dette vil berøre, men det forventes ikke at 

ske i samme niveau som den tidligere reduktion med 125 medarbejder, udtaler tillidsrepræsentanten for 

B&O, Anette Sejbjerg.10 

B&O’s medarbejderne og samarbejdspartnere er en stor og væsentlig ressource, i form af deres 

knowhow inden for teknologi, design og nytænkning. Endvidere er det en væsentlig ressource, at B&O 

har flere forskellige samarbejdspartnere, da disse er med til at skabe nyt design og udvikling, da der 

løbende kommer udskiftninger heraf. 

                                                      
9 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/136792/artikel.html  
10 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/136792/artikel.html 

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/136792/artikel.html
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/136792/artikel.html
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Der kan dog stilles spørgsmålstegn til, hvorvidt B&O formår at opretholde den førhen værende 

konkurrencefordel i knowhow, design og nytænkning trods fyringer af flere medarbejdere. Endvidere er 

det også et spørgsmål om, hvorvidt den store uro inden for egne rækker, vil skade selskabets ydre. 

Dette vil gennemgås yderligere senere.  

6.1.3  Finansielle ressourcer 

Ved de finansielle ressourcer, er der tale om hvilke muligheder B&O har for kapital og likvider. Der er 

ikke kun tale om de fysiske beløb som står til rådighed i banker, men også tale om selskabets 

kreditaftaler med leverandører, samt gældsforeninger. Derudover er der også tale om de generelle 

aftaler selskabet har med deres aktionærer. 

B&O har flere gange i de seneste år konkluderet, at der har været likviditetsmæssige forhindringer, 

hvorfor der er sket kapital udvidelser. I 2012/2013 blev der udbudt 3.026.421 nye aktier i selskabet med 

en nominel værdi på kr. 10. Aktierne blev erhvervet af Sparkle Roll Holding Limited og A CAPITAL 

Bravo Holding S.Å.R.L. til en markedsværdi på 60,22 kr. per aktie. Hvilket der svarede til ca. 180 mio. 

kr. i nettoprovenuet. 

Kapitalforhøjelsen heraf blev anvendt til at øge implementeringshastigheden af den nyetablerede 

strategi ”Leaner, Faster, Stronger”. 

I det seneste regnskabsår, har B&O igen været præget af kapitalmangel, hvorfor der skete en 

kapitalforhøjelse med 10% af den allerede etablerede kapital, hvilket der betød en kapital forhøjelse af 

3.927.043 nye aktier i selskabet. Aktierne blev solgt til en værdi af 66 kr. per aktie, hvilket der i alt førte 

til et nettoprovenuet á ca. 250 mio. kr., som ligeledes med tidligere kapitalforhøjelse, skulle anvendes til 

implementeringen af ”Leaner, Faster, Stronger”. 

Som tidligere nævnt, foretog B&O i starten af 2015 et salg af selskabets forretningsområde 

”automotive”, som yderligere tilføjede selskabet en likviditet á kr. 1,1 mia. 

B&O havde ved balancedagen for selskabets årsrapport den 31. maj 2015 en likvid beholdning på ca. 

1,2 mia. kr. imod 120 mio. kr. året forinden. Stigningen heraf skyldes ovenstående kapitalforhøjelse op 

til balancedagen. 

6.2 Produkt Life Cycle – PLC 

I forhold til B&O’s produktportefølje har jeg valgt at tage udgangspunkt i en PLC model, da denne 

giver et godt overblik over, hvor i processen produkterne ligger.  
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Per definition viser flere videnskabeligt baserede undersøgelser, at alle produkters salg følger et bestemt 

livsforløb. Dette anvendes denne model til at vurdere. Produkter vil per definition uddø, medmindre 

der bliver videreudviklet på produktet.11 

Jeg har valgt at opdele de af Bang & Olufsens produktportefølje efter følgende: 

 TV 

 Audio 

 Højtalere 

 B&O PLAY 

 Andre 

Modellen er opdelt i 4 faser hhv. Introduktion, vækst, modning og nedgang.  

Introduktionsfasen er hvor man introducerer produkterne på markederne. Denne fase har som 

udgangspunkt et svagt salg, da forbrugerne er usikre på produkterne, og gerne venter og ser hvad andre 

mener om produkterne. B&O har på nuværende tidspunkt ingen produkter i introduktionsfasen, da der 

qua implementeringen af den nye strategi, er sparet en del på udviklingsomkostningerne, og fokuseret 

mere på at få butikkerne shinet op.  

Det kan argumenteres for, at de nye produktkategorier under B&O PLAY såsom TV, kan være i 

introduktionsfasen, jeg har dog valgt at føre hele ”B&O PLAY” samlet. 

I fasen ”vækst” ses B&O PLAY som en produktportefølje i vækst. Hvis der kigges på omsætning heraf 

inden for de seneste 3 år, er det tydligt at se, at dette er en portefølje i vækst.  

B&O PLAY er fra årsregnskabet 2012/13 til 2014/15 steget med 42,5 % en relativ stigning på kr. 175 

mio. Væksten skyldes tildeles etableringen af tredjepartforhandlere, som blev en realitet i 2011/12. 

Derudover udtaler B&O sig, at stigning skyldes de nye produkter BeoPlay A2 og BeoPlay H8.   

Hvis der kigges på modningsfasen, er der tale om produkter med et forholdsvis stabilt salg, herunder 

har vi produktportefølje kategorierne ”højtalere” og ”TV”. Hvis vi først kigger på TV, ses der en 

markant stigning i seneste regnskabsår. Grundet heraf var salget af det ny lancerede TV ”BeoVision 

Avant”, som har været hoveddelen af salget herunder.12 

                                                      
11 International Markedsføring 4. udgave Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jepsen, Mette Risgaard 
Olsen, Peter Schmalz og Trojka/Gafs Forlag A/S 
12 Årsrapport 2014/15  
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TV Audio Højtalere B&O Play Andre

31.05.13 1.003,26 218,10 392,58 414,39 152,67

31.05.14 932,24 173,44 433,60 476,96 151,76

31.05.15 1.107,32 117,80 424,08 589,00 117,80

 -

 200,00

 400,00

 600,00

 800,00

 1.000,00

 1.200,00

Andel af  omsætning pr. produktportefølje 

31.05.13 31.05.14 31.05.15

I forhold til højtalere, er der ikke sket det store udsving i forhold til de seneste år. B&O udtaler dog 

selv, at salget af højtalere er dalet grundet faldet i audio-delen generelt. B&O mener ikke, at 

højtalermarkedet er på vej ud.13  

Omsætningen af 

ovenstående 2 

produktportefølje-

kategorier er derfor 

meget moderate. De 

står dog over for en 

udfordring af, at hvis 

ikke der postes penge i 

udvikling på samme 

niveau som tidligere, 

vil det ikke være mulig 

for produkterne i sig 

selv at holde sig i 

denne fase, og vil 

derfor begynde at trække mod ”nedgang”.  

Af produktportefølje- kategorier under nedgang har vi Audio og andre, som tydeligt er præget af 

nedgang. Dette skyldes som udgangspunkt, at der i samfundet er kommet større fokus og interesse for 

andre musiktjenester, hvorfor der ikke er behov for fysiske afspillere til Cd’er og lignende.  

Produkter herunder kommer i større og større omfang i produkter, som kan håndteres direkte med 

mobiltelefonen. Endvidere er tjenester som Spotify og Netflix i vækst, hvortil efterspørgslen til 

maskiner til afspilning af DVD eller Blueray er dalende. Dette skyldes også, at nye moderne tv, kan 

streame film og serier direkte gennem apps, som er lagret på TV’ egen harddisk. 

                                                      
13 Årsrapport 2014/15 

Figur 3 - Omsætning pr. produktportefølje 
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Figur 4 - PLC Kurven med egen tilvikning (exploring strategy) 

Der ses også en stor lighed og sammenhæng mellem PLC-kurven og Bostonmodellen. Jeg har dog 

behov for en dybere markedsforståelse, før jeg kan drage sammenhæng heraf, og vælger derfor at 

komme tilbage hertil under Bostonmodellen, som bliver udarbejdet i forlængelse af Porters Five Forces.  

 

6.3 Værdikædeanalyse 

Værdikædeanalysens formål er at skabe fokus på selskabets ressourcer og kompetencer i en organisk og 

strategisk sammenhæng. I værdikæden bliver der identificeret, hvilke aktiviteter der skaber værdi for 

kunderne, og dermed er konkurrencemæssige fordele for B&O. Idet der bliver dannet fokus på de 

aktiviteter, der skaber værdi, bliver der implicit også dannet fokus på de aktiviteter der ikke skaber 

værdi, og som derfor er spild af ressourcer. 

Værdikædeanalysen er opdelt i 2 aktiviteter hhv. primære aktiviteter og support aktiviteter. 

Det er vigtigt for selskaber at være opmærksom på, hvilke områder der skaber værdi for selskabet. Det 

vigtigste for et selskab, i en tid som denne, er at fokusere på de kerneområder selskabet har, i stedet for 

at bruge for meget tid på områder som ikke skaber værdi. Dette betyder dog ikke, at selskaber ikke kan 

fokusere på områder ud over deres kernekompetencer, da der tit her kan være en ekstra gevinst ved at 

tilrettelægge selskabets struktur og værdikæde herefter. Der kan være områder, hvoraf det ikke giver en 

direkte bedre omsætning, men dog giver en bedre omsætning, grundet spildmaterialer og andet ved 

andre processor, hvorfor man kan mindske tabet ved at anvende spildressourcerne i andre faser. 
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I forbindelse med nyt udbud af hhv. 24.162.67 nye b-aktier i B&O i 2009 blev der udarbejdet en 

forretningsemission. Jeg er indforstået med, at oplysninger herfor kan være forældede. Til projektets 

brug, har jeg dog valgt at tage udgangspunkt i de af forretningsemissionens oplysninger. 

6.3.1 Primære aktiviteter 

De primære aktiviteter, er de aktiviteter, der står for selve produktets skabelse og distribution til 

forbrugeren.  

6.3.1.1 Indgående logistik 

(Jeg har valgt at lade støtteaktiviteten ”indkøb” indgå herunder)  

Denne funktion står for al indkøb af materialer til brug for B&O’s produktion. Denne funktion 

varetager ligeledes modtagelse af varer, samt bestilling og håndtering heraf. Derudover er det også 

denne funktions opgave at stå for lagersystemet, og dennes videre formidling af diverse råmaterialer til 

videre produktion. 

B&O har outsourcet størstedelen af produktionen af delkomponenter til deres endelige produkter, og 

køber derfor disse af eksterne leverandører. 

B&O anvender cirka 220 leverandører til indkøb af produktrelaterede råvarer og halvfabrikata, hvoraf 

40 af leverandørerne står for 90 % af det samlede indkøb. Væsentlig at bemærke er, at mange 

småfabrikationer er gået konkurs under finanskrisen, hvorfor B&O er blevet mere afhængige af deres 

leverandører. Der vil blive gået mere i dybden herfor under udarbejdelsen af Porters Five Forces. 

B&O’s koncern har valgt at opdele deres leverandører i følgende kategorier: 

 Nøgleleverandører 

 Systemleverandører 

 Kapacitetsleverandører 

 Standardleverandører 

B&O er mest afhængige af nøgleleverandørerne, da disse leverer paneler og IC’er 

(forstærkere/processor). Endvidere er B&O også meget afhængige af deres systemleverandører, som 

leverer komponenter som forstærkere, højtalerenheder og mekaniske overfaldeemner til audio. 

B&O anvender mange ressourcer på udvikling af både hardware og software, hvorfor produkterne, 

som bliver bestilt hos leverandørerne er specielordre, og det kan derfor være vanskeligt for B&O at 
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udskifte disse leverandører. Der vendes tilbage til dette under truslen for leverandørerne i den eksterne 

analysedel, Porters Five Forces. 

Endvidere er mange af leverandørerne en direkte konkurrent for B&O, hvorfor dette kan give nogle 

kritiske problemer såsom sagen mellem B&O og modparten bestående af Phillips og LG. 

Ved kapacitetsleverandørerne, er det leverandørerne, der er mere afhængige af B&O, da det her i 

modsætning til nøgle- og systemleverandørerne, at kapacitetsleverandørerne der investerer i at udvikle 

produkter som passer til B&O. 

Ved standardleverandøren, er der tale om standard komponenter, som for begge parter er ens, og der 

forekommer derfor ikke de store udskiftningsomkostninger. 

Da B&O har så bredt et leverandørbehov, er det også vigtig for B&O at have styr på deres indgående 

logistik hvis der kigges på det fra værdikædeanalysens synspunkt. 

Da der bliver indkøbt fra så mange forskellige leverandører, er det vigtigt for B&O at opretholde 

overblik over deres lager og produktion, da det kan forsinke et helt parti, hvis der kludres i en enkelt 

leverance. 

Endvidere kan der også være store besparelser ved et fuldstændig og funktionelt lager og 

indkøbssystem, da det så vil være muligt at kombinere flere leverancer fra de forskellige geografiske 

leverandører. 

En kritisk men nødvendig del er selve lagerkapaciteten. Et solidt lagersystem vil medvirke, at der kan 

formindskes spild i forhold til mangelende råmateriale og halvfabrikater, men også gøre det billigere. 

6.3.1.2 Produktion 

Som tidligere nævnt, står B&O primært ikke for produktionen af varer. B&O bistår hovedsageligt kun 

bearbejdning af overfladebehandling af aluminium. B&O står selv for selve sammensætningen af 

produktet til det færdige produkt. Det er ikke her, at B&O har deres største værdiskabelse i 

værdikæden. Det ville være muligt at argumentere for, hvorvidt den teknologiske udvikling bør fremgå 

under produktion, da det primært er her at værdiskabelsen opstår hos B&O. Jf. modellen, anses 

teknologisk udvikling for værende et supportaktiv, men i dette tilfælde, vil jeg mene, at der kan 

argumenteres for at B&O’s teknologiske udvikling er en del af den primære aktivitet. Jeg vil i senere 

afsnit vedrørende teknologisk udvikling komme mere herind på. 
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Ved selve produktionen foretager B&O adskillige test på deres produkter. Produkterne bliver ved 

færdig stand testet for både kulde, varme, vibrationer, sollys, støv og lignende udfordringer. Dette 

medgår til at øge værdien hos B&O, da produktet er kendt for sine lange levetider, når der tales om 

selve hardwaren. 

Endvidere anstår B&O over for den service, at hvis der, mod forventning, skulle opstår fejl eller 

mangler med deres produkter efter salgsdagen, er det da muligt i overskuelig fremtid at kunne bestille 

reservelede til produktet, hvorfor en defekt højtaler ikke nødvendigvis giver anledning til køb af et helt 

nyt produkt. 

B&O udtaler selv, at de allerede ved design og idéskabelse af produkter tænker på miljø, hvorfor den 

lange levetid hos produktet igen øger miljøniveauet hos B&O,14 dertil har B&O internt også en række 

miljøkrav, som der skal tages højde for i udviklingsfasen, disse krav kaldes internt ”miljøvenlige 

designstandarder”. 

Alle B&O’s produkter har tilknyttet en database og en dertilhørende projektleder, der påser at de 

miljøvenlige designstandarder er overholdt. Designstanderne indeholder både lovmæssige krav og deres 

egne krav, som endnu ikke er underlagt loven, men som har en stor betydning for B&O. 

Samling og endelig produktion sker på fabrikken i Stuer, hvor B&O samtidig har hovedkvarter. 

Derudover har B&O også en fabrik i Koprivnice i Tjekkiet, som er placeret strategisk godt i forhold til 

infrastrukturen, og giver derfor et godt standpunkt i forhold til den interne og eksterne logistik. 

Endvidere er fabrikken i Tjekkiet opført, for at mindske omkostningerne til medarbejderne. B&O har 

gennem de seneste år forsøgt at strømline deres omkostninger til et minimum, for derved at skabe en 

højere profit. 

Selve værdiskabelsen sker som en kombination af ovenstående faser, og dertilhørende software mv. 

 

 

 

 

                                                      
14 http://www.bang-olufsen.com/da/the-company/heritage/product-environment 
 

http://www.bang-olufsen.com/da/the-company/heritage/product-environment


24 | S i d e  
 

6.3.1.3 Udgående logistik 

I forhold til B&O’s 

udgående logistik er det 

relevant at se på, at 

B&O har valgt at ændre 

deres salgsstrategi. 

B&O har ikke tidligere 

haft interesse for at 

sælge produkter online, 

eller gennem andre 

distributionskanaler, 

hvorfor B&O 

hovedsageligt har solgt 

gennem egne såkaldte 

B1 butikker. 

B&O’s filosofi har været, at deres produkter skulle sælges gennem egne kanaler og forretninger, da de 

mener at et køb af B&O produkt er mere end produktet. Det er også selve købet og oplevelsen heraf. 

I forbindelse med implementeringen af B&O’s nye strategi ”Leaner, Faster, Stronger” er der forsat 

fokuseret på at styrke forhandlernetværket, i form af færre, men mere produktive og servicemindede 

butikker, samt bedre markedsføring, butiksindretning og andre kundefokuserede aktiviteter. Det er 

illustreret jf. figur 5 hvorledes udviklingen indenfor B1 butikker gennem de sidste 5 år har været. 

Generelt ses det, at der i Europa er skåret markant ned på B1 shops. B&O udtaler, at dette skyldes at 

de har ønsket at sænke omkostningerne, og derfor har solgt de butikker fra, som havde den laveste 

omsætning. 

Som tidligere nævnt, ønsker B&O ikke at sælge deres produkter online, hvorfor de er meget afhængige 

af deres B1 shops. 

I alt er der fra maj 2011 lukket 233 B1 shops i Europa, 14 i Nord Amerika, 6 i BRIK landende og 12 i 

resten af verden. Hvilket giver en total på 265 lukket B1 butikker på 5 år. 

Figur 5- B1 shops per region 

Europa Nord Amerika BRIK Resten af verden

31.05.12 442 50 78 104

31.05.13 402 51 73 85
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En anden distributionsvej B&O anvender, er 

gennem deres såkaldte ”shop-in-shops” butikker. 

Her er illustreret udviklingen af åbne shop-in-

shops butikker verden over, og ligeledes som ved 

B1 butikkerne, ses et fald i antal butikker. Siden 

maj 2012 er der lukket 55 shop-in-shops butikker 

verden over. Der ses dog en lille stigning i seneste 

regnskabsår, dette skyldes at B&O har fokuseret på Kina, og købt sig ind i 20 butikker. 

Som tidligere nævnt, har B&O ikke haft interesse i 

at sælge deres produkter online. Men i forbindelse 

med lanceringen af B&O PLAY åbnede de op for 

at sælge produkter herunder via 

tredjepartsbutikker. Det har vist sig, at der har 

været stor efterspørgsel for at kunne sælge B&O’s 

produkter i andre elektronik forretninger verden 

over, hvilket har resulteret i at salget hos 

tredjepartsbutikker er steget fra 100 butikker i slutninger af maj 2012 til 3.300 tredjepartsforhandlere i 

maj 2015.  

Opsummerende i forhold til udgående logistik, ses det at der er sket en stor rokering i forhold til 

B&O’s primære distributionskanaler, hvilket kan være relevant at kigge yderligere på. For at følge den 

røde tråd i projektet, er det her relevant, da det 3. underspørgsmål er følgende ”Hvordan sælger B&O 

deres produkter til forbrugeren (B2B / B2C)? ” 

Ovenstående analyse har givet et godt overblik herover. Men hvilke konsekvenser har dette haft for 

B&O’s generelle resultat. B&O har lukket flere B1 butikker og Shop-in-shops butikker, hvilket alt andet 

lige, må have resulteret i at omkostninger til lokaler, personale og andre faste-og variable omkostninger 

som er forbundet hermed, er faldet. Endvidere kan det være relevant at kigge på, hvorledes 

omsætningen har været påvirket heraf. Et færre antal butikker må uden videre give en lavere 

omsætning. Spørgsmålet er så, om tredjeparts butikkerne har formået at kunne oppebære den fortabte 
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omsætning, og hvilke konsekvenser dette har haft for bruttoresultatet. Dette ville der blive taget stilling 

til, under regnskabsanalysen. 

6.3.1.4 Marketing og salg 

B&O har en stor værdi i sit længerevarende opbygget brand, som er kendt verden over for værende 

design, kvalitet og ikke mindst eksklusivt. 

B&O er kendt som en luksusvare, og beriger sig til det mere velhavende segment. Det er i denne 

kategori, hvori B&O skaber værdi for produktet via sit brand. 

Det er endvidere vigtigt for B&O at fortsætte med at forstærke brandet via nye produkter, design og 

prisfastsættelser, samt vedvarende at have fokus på deres CSR politik, da der i samfundet er en stigende 

sekvens til, at forbrugerne tager stilling til arbejdsvilkår, behandling og generel etik. 

Hvis B&O ikke har fuld kontrol med hvor og hvordan deres råmaterialer og halvfabrikat bliver 

fremstillet, kan det have katastrofale konsekvenser for deres brand. 

Som gennemgået under punktet ”udgående logistik” er der gennem de seneste år lukket flere butikker, 

hvorfor der kan opstå fortvivlelse og frustrationer hos medarbejderne. De frygter at deres butik bliver 

lukket, og at de derfor står uden arbejde. Det er derfor vigtigt for B&O, at få annonceret når de har 

gennemgået og fuldført hele handlingsplanen jf. deres nye strategiplan. Der vil dermed opstå et bedre 

arbejdsmiljø i de enkelte butikker, som samtidig vil medføre øget service til forbrugerne, da forbrugerne 

vil få en bedre oplevelse. 

6.3.1.5 Service 

B&O er et luksusprodukt, og forbrugerne forventer derfor også en service der er i top. Det er vigtigt 

for B&O, at forbrugerne får en god oplevelse ved køb, samt efter køb af deres produkter. Den bedste 

markedsføring, er den der går fra mund til mund. B&O henvender sig, som tidligere nævnt, til 

forbrugere med højt rådighedsbeløb, hvorfor det er vigtigt for B&O, at der ikke er nogle, som får en 

dårlig oplevelse med deres produkter. I markedet med luksusprodukter ses det, at produkterne kun er 

populære, så længe de ”populære” personer anvender produkterne. Det er yderst skadeligt for B&O at 

få et dårligt omdømme, samt at skræmme forbrugerne væk. 

6.3.2 Støtte aktiviteter 

Støtte aktiviteterne er med til at øge værdiudkastet af de primære aktiviteter. 
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6.3.2.1 Organisatorisk infrastruktur 

B&O har hovedsæde i Struer, som på ingen måde er en attraktiv eller populær by, hvorfor det kan være 

svært for B&O at tiltrække eksklusive og kompetente medarbejdere. B&O har dog flere kontorer rundt 

om i verden, men som tidligere nævnt, er det vigtigt for B&O’s ingeniører og resterende medarbejde at 

have et tæt samarbejde, for at skabe de bedste resultater. Det kan derfor ikke siges, at det på 

medarbejdersiden giver en øget værdi for B&O. 

Fabrikken er placeret i Struer, som ikke umiddelbart, har de bedste infrastrukturs forhold, i forhold til 

motorveje mv.  

6.3.2.2 Human Resource Management 

Medarbejderne hos B&O er med til at skabe større værdi, da det som tidligere nævnt, er vigtigt for 

B&O med kvalificerede og veluddannede medarbejdere, for at kunne skabe de resultater og produkter 

som de gør i dag. Det er derfor endvidere vigtigt at B&O fører medarbejderne ajour med ny viden i 

form af skole og kurser, men også giver medarbejderne rådighed over den nyeste teknologi og 

udvikling. 

6.3.2.3 Teknologisk udvikling 

Udviklingen inden for B&O’s produkter sker i Danmark, først og fremmest på hovedkontoret i Struer, 

men også i Århus har B&O en mindre udvikling- og innovationsenhed, som arbejder tæt sammen med 

Århus universitet. B&O har i alt ca. 500 ingeniører og teknikere, der beskæftiger sig med udvikling af 

nye produkter samt nytænkning og udvikling af allerede etableret produkter, hvoraf 300 heraf sidder på 

hovedkontoret i Struer. Det er vigtigt for ingeniørerne at have et tæt sammenspil med den direkte 

produktion, for derved at kunne bistå kontrollen af de færdige produkter og kontrollere at deres 

egenskaber lever op til de tiltænkte. 

 

Figur 8 - 6 års udvikling af afholdte udviklingsomkostninger 
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B&O har over en længere årrække etableret deres nuværende innovationskultur og udviklingsmiljø. 

B&O har valgt at opdele produkterne i forskellige faser, for derved at skabe et bedre overblik. 

Endvidere ses det, at B&O adskiller sig herfor i forhold til deres konkurrenter af forbrugerelektronik. 

Væsentligt er, at B&O lægger stor vægt på fasen under innovation og langtidsholdbare koncepter og 

design, hvor der hos flere af konkurrenterne er sparet herpå. 

Jf. ovenstående figur, som er baseret på de seneste års afholdte udviklingsomkostninger ses det, at de 

afholdte udviklingsomkostninger siden 2012 har været meget stabile. Det er først inden for de seneste 

år, at B&O har valgt at spare på omkostningerne til udvikling. De har valgt at fokusere på at få 

implementeret den nye strategi fuldt ud.15 Som tidligere nævnt, er udviklingen en af nøglefaktorerne for 

B&O’s eksistens. Man kan derfor undre sig over, at de har valgt at skære så meget i omkostningerne til 

udviklingen, og stille spørgsmål til hvorvidt dette vil ramme dem i en kommende årrække. B&O har 

formået hele tiden at forny deres produkter, og derved ikke endt i den af bostonmodellen og PLC-

kurvens zone modning/nedgang, som jeg vil komme ind på senere. 

6.4 VRIN-Modellen 

Vrin/vrio modellen avendes til at analysere, hvorvidt de af ovenstående ressourcer og kompetencer, 

samt værdikædens opnåede resultater, giver B&O en konkurrencemæssig fordel, endvidere hvorvidt 

B&O’s organisation udnytter de af ovenstående værdifulde kapaciteter tilstrækkeligt. Dernæst giver den 

et overblik over hvilke af ovenstående ressourcer, der giver B&O en vedvarende konkurrencemæssig 

fordel. 

Ressourcer/kompetencer/kapaciteter, der blev fundet ved gennemgang af ovenstående er: 

Kundeservice, B1 butikker, ”shop in shops”, tredjeparts forhandlere, produkt teknologi og innovation, 

brand, patenter og medarbejderne (Knowhow). 

 

 

                                                      
15 B&O A/S Group annual report 2014/2015 
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6.4.1 Kundeservice / Personale (knowhow) 

Som tidligere nævnt, ønsker B&O gennem deres kundeservice at yde en dynamisk, personlig og unik 

kundeoplevelse. Kunderne får i hhv. B1 butikkerne og ”Shop in Shops” demonstrationer af 

produkterne, for således at kunne give forbrugerne en oplevelse af selve produktet. Derudover gives 

der også demonstrationer af alle B&O’s systermer, hvortil det giver mulighed for forbrugeren, at opleve 
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Figur 9 - VRIN model - egen tilvirkning 
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hele produktserien som en helhed. B&O sikrer sig, at deres medarbejdere er ajour med nyeste viden, 

hvortil de kan give forbrugeren den bedste rådgivning og ekspertise. Dette giver derfor B&O en 

værdifuld ressource gennem uddannelse og efteruddannelse af personalet. Endvidere giver denne 

knowhow følelse hos forbrugeren, også et bedre billede udadtil, som styrker selskabets brand som 

helhed. 

I forhold til selve kundeservicen, er dette ikke unormalt i det samfund vi lever i, hvorfor dette ikke 

skaber en konkurrencemæssig fordel. Der kan dog argumenteres for, at efter implementeringen af 

B&O’s nye strategi, hvoraf der frasælges flere butikker for at fokusere og videreudvikle på de andre 

eksisterende, kan ske en udvikling i forhold til prisen for efterligning af disse innovative butikker, 

hvortil der kan argumenteres for at sjældenheden kan overgå til middel. 

Dog hvis der kigges internt på personalet på fabrikkerne, ses der, at ingeniørernes knowhow i forhold 

til udvikling og innovation, giver selskabet en vedvarende konkurrencemæssig fordel. Endvidere 

forventes der et overnormal økonomisk afkast heraf. 

B&O har over mange år skabt den knowhow inden for udvikling, innovation og salg af TV og audio, 

som de har i dag. Denne knowhow er en ikke materiel ressource, da den ligger hos B&O medarbejdere. 

Det er derfor dyrt for konkurrenter at skabe denne knowhow, da dette ikke blot kan købes som et 

produkt, men ligger i selve medarbejderne. 

6.4.2 B1 butikker, Shop in Shops, Tredjeparts forhandlere 

Salg af B&O’s produkter sker gennem deres B1-butikker og ”Shop in Shops”, som ikke giver en 

umiddelbar konkurrencemæssig fordel. Deres B1 butikker er dog i forbindelse med implementeringen 

af den nye strategi blevet renoveret, hvortil disse kan fremstå betydelig flottere og dermed giver 

forbrugeren større og bedre oplevelse ved køb. Deres B1 butikker giver derfor midlertidig B&O en 

konkurrencemæssig fordel. 

Ved deres ”Shop in Shops” ses der ikke en umiddelbart forskel i forhold til deres konkurrenter, hvorfor 

denne ikke ses som værende en kernekompetence. 

Jf. punkt 9.2.1.3 (udgående logistik) af værdikædeanalysen, ses det, at gennem de seneste år, er salget 

gennem tredjepartsforhandlere steget markant. Salg gennem andre kanaler er dog hverken sjældent eller 

dyr at efterligne. Det er som udgangspunkt B&O’s B&O PLAY produkter der bliver solgt gennem 

disse kanaler. Dette giver ikke nogen form for konkurrencemæssig fordel, ej ses det forventet 

økonomiske fordele heraf. 
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6.4.3 Produkt teknologi og innovation 

Som tidligere defineret, er B&O’s produkter klassificeret som værende ekstraordinære produkter, med 

særpræget teknologisk udvikling og innovativt design. 

B&O har formået at udvikle sine produkter i et sådan niveau, at de har formået at opretholde 

ovenstående udsagn. Dette skyldes at B&O har postet adskillige millioner ind i produktudviklingen, 

som anvist jf. figur 8. 

Seneste år viser en markant besparelse i forhold til afholdelse af omkostninger til 

udviklingsomkostninger, hvorfor dette kan være tvivlsom hvorvidt dette får indflydelse for de 

kommende regnskabsår.  

Ressourcen er derfor klassificeret for værende en midlertidig konkurrencemæssig fordel, samt at den 

forventede økonomiske fordel er normal/overnormal. 

6.4.4 Brand 

B&O har gennem sine mange år på markedet som nicheforhandler af TV og audioprodukter skabt sig 

et stort og værdifuldt brand som de har i dag. Det er sjældent at der ses store og værdifulde brands som 

disse på et nichemarked, da der på et nichemarked som regel ikke forekommer mange udbydere, 

hvorfor det som udgangspunkt ikke er en nødvendighed. 

Denne ressource er dyr for eventuelle konkurrenter at efterligne, samtidig formår B&O at udnytte 

værdien af deres brand fuldt ud. B&O’s brand bliver placeret som en vedvarende konkurrencemæssig 

fordel samt at denne skaber en overnormal økonomisk forventning. 

Der kan dog argumenteres for, at B&O roligt flytter sig tættere på konkurrenterne inden for TV og 

audio, som beskrevet senere, under ”Bowmans clock” punkt 10.2.3. hvorfor det kan diskuteres 

hvorvidt, at deres konkurrencemæssige situation er midlertidig. 

6.4.5 Patenter 

Når B&O spenderer mange penge i udvikling inden for TV og audio, er det vigtigt for selskabet, at 

være sikret via patenter, for at konkurrenterne ikke kan udnytte de af B&O’s udviklede systemer. 

B&O har både patenter på deres produkter i sig selv, men har også patent på de af udviklede 

maskiner/systemer, som er stillet til rådighed over for de af projektets tidligere nævnte 

nøgleleverandører og systemleverandører. 
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Patenterne er derfor sjældne og svære for konkurrenterne at efterligne, hvorfor den vedvarende 

konkurrencemæssige fordel forekommer Det skal dog nævnes, at patenterne efterhånden udløber, 

hvortil der hos konkurrenterne bliver mulighed for efterligning, hvortil B&O’s konkurrencemæssige 

fordel forsvinder. 

B&O har ca. 70 aktive patenter, hvortil det første vigtige patent udløber i 201916 

6.5 Delkonklusion intern analyse – SW – analyse 

På baggrund af ovenstående udarbejdede interne analyse, er der blevet identificeret de, af nærmiljøets 

forhold som B&O har mulighed for at påvirke. Dette kan nu udledes til de første faser af SWOT-

analysen, som består af hhv. B&O’s stærke sider (strengths), og deres svage sider (weaknesses). 

Bang & Olufsen SW-analyse 

Styrker: 

 Knowhow 

 Patenter 

 Brand 

 Produkt teknologi og innovation 

 Stærkt samarbejde med leverandører 

 Særklasse design 

 Nuanceret butikskoncepter 

 Etablering af tredjepartsforhandlere 

 Udskiftning af ledelse 

Svagheder: 

 Høje omkostninger til udvikling 

 Løbende behov for yderligere kapital 

 Uro i personaleområdet 

 Udskiftning i ledelsen 

 Afhængig af højkonjunktur 

 Ingen/svage stordriftsfordele 

 Tab på supply-chain 

 (Nye samarbejdsaftaler med LG) 

 

 

Figur 10 - SW-analyse (tekst i parentes er der afgrænset for, dog nævnes denne som en svaghed) 

 

 

                                                      
16 http://www.patentgenius.com/assignee/BangOlufsenAS/1.html  

http://www.patentgenius.com/assignee/BangOlufsenAS/1.html
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7 Ekstern analyse 

Herunder ønsker jeg at få afklaret hvilke eksterne faktorer der har påvirkning for B&O, 

endvidere ønsker jeg at få afklaret hvilke drivere i omverdenen samt generelt i branchen, 

som B&O bliver påvirket af.  

Til besvarelse af ovenstående nævnte, har jeg valgt at anvende følgende værktøjer: 

o PESTLE-analyse 

o Porters Five Forces 

o Bostonmodellen  

Til sidst vil jeg, ved hjælp af ovenstående værktøjer, udarbejde en SWOT-analyse, som jeg senere i 

projektet vil bruge som hjælp til at udarbejde en TOWS-analyse, som skal hjælpe mig med at besvare 

den stillede problemformulering. 

7.1 PESTLE-analyse 

PESTLE står for politiske, økonomiske, sociokulturell e, teknologiske, 

lovgivningsmæssige og miljømæssige faktorer . 

Modellen avendes til at identificere hvilke af omverdens faktorer, som har indflydelse på B&O på 

makroniveau. Når der tales om makrofaktorer, betyder det, at det er faktorer der påvirker B&O, men at 

B&O, ikke har mulighed for at påvirke dem. 

7.1.1 Politiske faktorer 

De politiske faktorer har stor indflydelse for B&O, da B&O’s primære omsætning kommer fra eksport. 

Der er mange faktorer som dansk politik har stor indflydelse på, såsom selskabsskat, afgifter, samt 

rapporteringskrav, som kan være omkostningstungt for B&O. Faktorer såsom told, kan være en af de 

massive faktorer som har indflydelse for B&O’s ”cash flow”, samt på deres resultat efter afgifter. Små 

ændringer kan have store betydninger for B&O’s endelige resultat. 

Onsdag den 24. april 2013 blev vækstplanen ”Stærke virksomheder, flere job”17 vedtaget af Folketinget 

som indebar flere ting, men en af de væsentligste var, at selskabsskatten blev sænket fra 25 % til 22 % 

                                                      
17 http://www.fm.dk/~/media/publikationer/imported/2013/aftaler-vaekstplan-
dk/web_aftaler_om_vaekstplan_dk_pdfa.ashx  

http://www.fm.dk/~/media/publikationer/imported/2013/aftaler-vaekstplan-dk/web_aftaler_om_vaekstplan_dk_pdfa.ashx
http://www.fm.dk/~/media/publikationer/imported/2013/aftaler-vaekstplan-dk/web_aftaler_om_vaekstplan_dk_pdfa.ashx
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over 3 år. Hhv. år 1: 24,5 %, år 2: 23,5 % og år 3: 22 %. Dette betyder at B&O i fremtiden kun skal 

betale 22 % af det forhåbentlige skattemæssige overskud, som selskabet stræber efter. 

Endvidere har dette også medført at B&O har haft mulighed for at aktivere et skattemæssigt underskud 

i de tidligere år med en skatteprocent på 25 % som kan anvendes i de senere indkomstår med positiv 

skattepligtig indkomst.  

En anden betydelig påvirkning er, at med den nye vækstplan blev det muligt for virksomheder at få 

udbetalt skatteværdien af det underskud der stammer fra udviklingsomkostningerne. B&O bruger 

mange penge på udvikling, hvorfor denne nye såkaldte ”skattekreditordning” er af stor interesse. 

Skattekreditordningen har et maksimum på 25 millioner, svarende til 6,25 millioner i cash-flow. 

I forhold til afgifter og told, kan dette medføre at der ikke, politisk set, ønskes at handles lande imellem, 

hvorfor der bliver tillagt virksomhederne afgifter herfor, for derved at mindske attraktiviteten for 

samhandel. 

En anden stor barriere er hvorvidt skattesystemet er sammensat i de enkelte lande som B&O opererer i, 

da det kan have indflydelse for forbrugernes købekraft i forhold til deres rådighedsbeløb pr. måned. 

Som tidligere nævnt, sælger B&O til den mere velhavende forbruger, hvorfor en høj 

personligskatteprocent i de respektive lande, kan have indflydelse herfor. 

Endvidere er det også vigtigt for B&O, at de respektive lande tager hensyn til patent mv. da B&O 

opererer på et marked med stor kopiering, samt anvendelse af konkurrenters nyudviklede produkter og 

software. 

B&O udvikler software og teknik, hvorfor personalet har en stor indflydelse, da det kræver forholdsvis 

højt og veluddannede medarbejdere. Dette gør også, at landendes respektive skolereformer og 

uddannelsesforhold har stor indflydelse for B&O. Det er vigtigt for B&O, at Danmark fortsat giver 

danskerne mulighed for at uddanne sig og lære de kunstskaber som selskabet værdsætter. 

7.1.2 Økonomiske faktorer 

Som tidligere nævnt har den økonomiske tilstand i det enkelte land en stor betydning for B&O, da 

B&O sælger luksusvarer i den høje ende. B&O er derfor afhængige af en forholdsvis høj velstand. 

Historisk set kan der ved sammenligning af B&O’s omsætning og BNP pr. indbygger i 

afsætningslandende ses, at omsætningen har været betydelig bedre ved højkonjunktur frem for 

lavkonjunktur. 



35 | S i d e  
 

7.1.3 Sociokulturelle faktorer 

I forhold til de sociokulturelle faktorer ses det, at købekraften for B&O’s produkter har været præget af 

et forholdsvis ældre publikum. Grunden herfor kan skyldes, at den ældre generation som udgangspunkt 

har haft et større rådighedsbeløb end den yngre generation. 

B&O annoncerede i 2012 et nyt sub-brand ”B&O PLAY”, som skulle henvende sig til den yngre 

generation. Produkterne i denne gruppe skulle ligeledes være mere indbydende i forhold til den 

målgruppe. 

Globaliseringen gør at verden mere og mere bliver opmærksom på de handlinger og ting der sker rundt 

om i verdenen, hvorfor der i højere grad ses større fokus på miljø, økologi, og børnearbejde. 

B&O holder fokus på at der ikke skal handles med leverandører, der anvender børnearbejde eller 

lignende. Der er i årsrapporten udarbejdet en analyse og forklaring omkring selskabets anvendelse og 

CSR forhold. 

7.1.4 Teknologiske faktorer 

B&O opererer, som tidligere nævnt, i en branche med høj udvikling, hvorfor det er vigtigt for B&O at 

følge denne, for at sikre deres overlevelse i forhold til de andre store konkurrenter. Der er både tale om 

udvikling inden for det fysiske produkt i forhold til materialer, design og kvalitet, men også inden for 

softwaren. 

Da branchen er præget af andre elektronik producenter, som stiller krav til de specifikke specifikationer, 

må B&O indrette sig herefter, for at kunne følge med udviklingen. Inden for TV er det hovedsageligt 

det fysiske som de må efterleve, da der løbende bliver udviklet nye og forbedrede input i form at digital 

kanaler. Endvidere er det vigtigt, at alle TV apparater har egenskaberne til at håndtere og modtage 

diverse nye software og tredjepart tjeneste såsom streamingstjenester. 

I forhold til audio, er det igen vigtigt at B&O’s apparater kan håndtere diverse tjenesteydelse fra 

tredjepart som streamingstjenester af musik mv. dernæst er det igen et krav at apparaterne følger med 

diverse nye koblings metoder såsom wifi og bluetooth. 

Da B&O er forholdsvise små i forhold til flere af deres konkurrenter, kan det være svært at følge med 

udviklingspresset, og de må derfor tilpasse sig, eller anvende nogle af konkurrenternes tjenester. 
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7.1.5 Miljømæssige forhold 

De miljømæssige forhold har ikke den største betydning for B&O. Dog er det at benævne, funktioner 

såsom standby eller strømbesparende funktioner, som kan tillokke potentielle forbrugere. 

7.1.6 Lovgivningsmæssige faktorer 

Ud over de nævnte lovgivningsmæssige forhold under politiske faktorer om skattemæssige og 

afgiftningsmæssige forhold, er der også de konkurrencemæssige og markedsføringsmæssige forhold.  

I 2012 Blev LG og Phillips dømt af EU’s konkurrencemyndighed, da de har solgt materialer til en 

kunstig høj pris. Sagen kører i Sø- og Handelsretten. 

Endvidere kører der på nuværende tidspunkt en retssag mellem B&O og modparten i en kombination 

af LG og Phillips, vedrørende et erstatningskrav på salg af kunstige høje priser af billedrør, som 

producenterne har leveret til B&O. 

7.2 Konkurrencemæssige forhold 

7.2.1 Generel konkurrencesituation 

B&O sælger luksusvarer, som er markant præget af hhv. højkonjunktur kontra lavkonjunktur, hvorfor 

det kan være svært at præcisere hvorvidt B&O operer i et marked med snæver eller bred konkurrence. 

Som udgangspunkt kan der argumenteres for, at B&O operer på et marked med snæver konkurrence, 

da der er tale om forholdsvis samme produkter, som dækker de samme behov. 

Dog er B&O også opmærksomme på, at de konkurrere om forbrugernes rådighedsbeløb, hvorfor det 

hyppigt ses, at B&O reklamerer i diverse magasiner som nyt køkken, sofa, bil og andre ”større” 

forbrugerkøb, da der konkurrences indirekte herpå. 

I forhold til graden af differentiering, skal der undersøges hvorvidt B&O operer på det homogene eller 

heterogene marked. B&O er placeret i den højre del af det heterogene marked. Ved homogene og 

heterogene marked, forstås hvor høj grad af præference forbrugeren har til produktet. Placering er 

illustreret i nedenstående figur. 

 

 

 

Homogene (ens) 

produkter 

Heterogene 

(differentierede) 

produkter 

B&O 

Figur 11 - Homogene/heterogene marked (egen tilvirkning) 
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Det er nu defineret i hvilken grad B&O handler på et marked, hvor forbrugerne har en høj grad af 

præferencer, der mangler blot et overblik over hvilke, og hvor mange udbydere der er på markedet, for 

at kunne konkludere hvilken konkurrenceform B&O befinder sig under. Der vil i det følgende afsnit 

blive kigget nærmere herpå. 

7.2.2 Porters konkurrencestrategier (generiske strategier) 

Modellen anvendes til at fastslå hvilke(n) konkurrencestrategi B&O anvender. 

Hvis der kigges på modellens 

opbygning, er det klart at definere, at 

B&O er placeret i fokuseret 

differentiering. B&O udbyder et unikt 

produkt i luksusklassen, hvorfor der 

kun er tale om en lille andel af 

markedet. Dog er der de seneste år, 

grundet lancereingen af B&O PLAY, 

opstået en opdeling af B&O’s 

produkter, da B&O ikke udbyder direkte unikke produkter, 

hvorfor denne opdeling skyder B&O tættere på 

omkostningsfokus, og derved øger risikoen for ”stuck in the middle”. B&O PLAY er et brand under 

B&O, hvorfor det per automatik giver produktet en høj værdi, selvom der her er tale om et produkt i 

sin egen serie. Det kan være svært at placere alle branchens udbydere af TV og audio inden for Porters 

generiske strategier. Hvorfor der er udarbejdet en Bowmans Clock model som beskrevet nedenfor. 

Porters 

konkurrencestrategier 

(generiske strategier) 

Produkt 

Lave 

omkostninger 
Unikt produkt 

MARKED 

Stor andel af 

totalmarkedet 
Omkostningsleder Differentiering 

Lille andel af 

totalmarkedet 
Omkostningsfokus 

Fokuseret 

differentiering 

Figur 12- Porters Generiske strategier (exploring strategy) 
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7.2.3 Bowmans Clock 

 

Figur 13 - Bowmans Clock - egen tilvikrning 

Af ovenstående figur ses, hvorledes udbyderene af TV & Audio er placeret, som er direkte 

konkurrenter til B&O. 

B&O har, som tidligere nævnt, fokus på kvalitet og design, og derved en høj pris. Ligeledes jf. Porters 

generiske strategier, er B&O placeret under fokuseret differentiering, da forbrugerne på markedet 

betaler en høj pris for B&O’s produkter, samtidig med at få en høj produktværdi. 

Den eneste direkte konkurrent til B&O er den tyske producent Loewe som ligesom B&O, sælger 

produkter i luksusklassen til en høj pris, med dertilhørende høj nytteværdi. 

De resterende producenter af TV og audio ligger hhv. under differentiering, hybrid, og lavpris. Der kan 

være tale om at Sony både kan ligge under differentiering, og lavpris, da Sony på audio markedet ligger 

højt i nytteværdi, men TV-delen ligger forholdsvis lav. 
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7.2.4 Delkonklusion konkurrenceform 

Jf. ovenstående 

analyse kan der nu 

konkluderes, at 

B&O opererer i et 

marked med 

”differentieret  

oligopol”. Der kan 

argumenteres for, at der er mange udbydere af samme produkter som B&O, det er dog ikke af 

projektets opfattelse at produkterne fra de andre leverandører, tilfredsstiller forbrugernes behov på 

samme måde som hhv. B&O og Loewe. Det er som udgangspunkt dem, som dominerer markedet med 

udbydelse og produktion af ”High End” TV. 

Hvis vi kigger på B&O PLAY, er der tale om en konkurrenceformen ”monopolistisk konkurrence" da 

der findes mange udbydere af samme produkter heraf. Dog er B&O stadig en stor præference hos 

forbrugerne, hvorfor de stadig befinder sig på det heterogene marked. 

Det er et plus for B&O, at de opererer på et marked med differentieret oligopol konkurrence, da det er 

forholdsvis omkostningstungt for nye konkurrenter at etablere sig på markedet. Der vil blive uddybet 

yderligere herom under ”Porters Five Forces – truslen for nye indtrængere”.  

Figur 14 - Konkurrenceformer - egen tilvirkning 
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7.3 Porters Five Forces 

Denne model skal hjælpe med at få klargjort hvilke brancheforhold som B&O er stillet overfor, og 

hvilke fremtidige forhold der kan have relevans for problemstillingen. 

For først og fremmest at få klarlagt hvilken branche der skal analyseres, er der valgt at tage 

udgangspunkt i TV og audio, da dette som udgangspunkt fra ovenstående interne analyse er B&O’s 

kerneprodukter. Der er ikke valgt at blive afgrænset geografisk til et specifikt område/land, hvorfor 

hele verden bliver taget i betragtning, og fordi B&O’s eksport udgør 80 % af den samlede omsætning. 

Der vil nedenfor blive redegjort for væksten i de af B&O’s opererende områder.  

Porters Five Forces tager udgangspunkt i 5 elementer, som har indflydelse på strukturen og 

styrkeforholdet i en given branche, i dette tilfælde TV og Audio. 

Disse forhold vil i det følgende blive gennemgået: 

 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

 Forbrugernes forhandlingsstyrke 

 Truslen fra nye indtrængere 

 Truslen fra substituerende produkter 

 Rivalisering i branchen 

Det skal nævnes, at der har været en del kritik ved anvendelse af denne model, da Porters Five Forces 

anvendes til at illustrere branchens ”fjender/barriere/trusler”. Forholdet mellem leverandørerne og 

B&O, er i dette tilfælde et spørgsmål om samarbejdspartnere, som skaber merværdi for selskabet. Der 

kunne derfor godt argumenteres for at anvende modellen ”Five Sources” det er dog valgt at afgrænse 

herfor, og berører alle forhold under Porters Five Forces. 

Derudover er jeg også klar over, at der kan være forskellige forhold geografisk, der kan have forskellige 

udfald i analysen, jeg har dog valgt at kombinere denne, og ikke afgrænse mig geografisk specifikt. 

7.3.1 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Som led i undersøgelsen af leverandørenes forhandlingsstyrke, er at fokusere hvor afhængige B&O er 

af deres leverandører. Under afsnittet om indkøbslogistik jf. værdikæden, er der blevet gennemgået dem 

af B&O’s leverandører, der er afhængige og dem der ikke er. Som tidligere nævnt, er B&O’s 

leverandører opdelt i kategorierne; nøgleleverandører, systemleverandører, kapacitetsleverandører og 

standardleverandører. 
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Leverandørernes forhandlingsstyrke har forskellig grad i forhold til deres kategori. Nøgleleverandørerne 

har en høj forhandlingsstyrke, da disse leverer specielproduceret halvfabrikat til B&O, efter B&O’s 

præferencer. Det kan derfor være vanskeligt for B&O at etablere nye leverandøraftaler, som formår at 

give det samme output, som deres allerede etablere nøgleleverandører. Det samme ses hos 

systemleverandørerne, som igen leverer efter ønsker fra B&O. 

Ved kapacitets og standard leverandørerne er der ikke en store trussel, da det hos kapacitets 

leverandørerne er leverandørerne der er afhængige af B&O, eftersom deres produktion er baseret og 

udviklet efter B&O. B&O er ikke direkte afhængige af disse leverandører, hvorfor deres 

forhandlingsstyrke vurderes til at være lav. Standardleverandørerne er leverandører af simple 

standardmaterialer, hvorfor der bliver udskiftet jævnligt herimellem baseret på pris, ydelse og 

leveringsbetingelser. 

Endvidere har B&O andre producenter af TV og audio som leverandører såsom LG, som igen er en 

trussel med deres egne produkter. Der vil blive beskrevet yderligere herom under punktet ”truslen for 

substituerende produkter”. 

Generelt kan det konkluderes at truslen fra leverandørerne er middel. 

7.3.2 Forbrugernes forhandlingsstyrke 

Forbrugerne her antages at være privatsektoren, og få business klienter såsom institutioner, faciliteter 

og hoteller af høj standard. 

B&O opererer på et marked med meget små eller ingen skifteomkostninger, hvorfor det ikke er muligt 

at binde forbrugerne til de af B&O’s produkter.  

Det kan dog i flere tilfælde ske, at skifteomkostningerne er tunge, hvis forbrugerne anvender de af 

B&O’s producerede systemprodukter, som hænger sammen, og derfor ikke blot kan skiftet til ny, men 

skal skiftes sammen.  

Det er et marked med mange udbydere som dækker det fysiske behov, hvorfor det fra forbrugerne er 

nemt at skifte til anden udbyder og derved har forbrugerne en høj forhandlingsstyrke. Dog opererer 

B&O med en mindre del af markedet, da de udbyder luksus produkter, som er en nichedel af markedet. 

Hvis der kigges på denne niche, er der kun få udbydere, og det giver derfor ikke forbrugerne en speciel 

høj grad af forhandlingsstyrke. 
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Endvidere har B&O en høj grad af loyalitet hos forbrugerne, dog ses denne loyalitet hyppigere hos den 

ældre generation kontra den yngre generation, hvilket kan være skadeligt i den kommende tid. 

Forhandlingsstyrken hos de større institutioner og hoteller kan være højere, da der her er mulighed for 

storkøbsfordele samtidig med, at det for B&O, kan have en stor reklameværdi, at have deres produkter 

repræsenteret på flere af de eksklusive hoteller. 

Hvis der i stedet kigges på produkter under B&O PLAY, er det produkter, som i en større grad 

henvender sig til det øvrige segment, hvorfor forhandlingsstyrken hos forbrugerne bliver høje. Der 

henvises her til ”Porters konkurrencestrategier” og ”Bowmans strategic clock” jf. figur 11 og 12. 

Overordnet vil forbrugernes forhandlingsstyrke være lav til middel. 

7.3.3 Truslen for nye indtrængere 

Som tidligere nævnt og analyseret under konkurrenceforhold, opererer B&O i et marked med 

differentieret oligopol konkurrence, hvortil adgangsbarrieren er høj, idet der er høje 

etableringsomkostninger, både i forhold til produktion, men også i forhold til salgsmæssigt at styrke et 

brand til samme værdi som de nuværende brands Loewe og B&O. En brandværdi på niveau med B&O 

kræver en speciel og specificeret markedsføring, da B&O ikke bare er et hypet brand gennem større 

arrangementer med videre, men også gennem deres levetid og historie. 

Det kræver dog en fortsat videreudvikling og fokus på området, for ikke at blive overgået af andre 

større leverandører. 

En indtrængning på markedet, og udkonkurrering af B&O må alt andet end lige konkluderes at kræve 

en seriøs innovationsændring. 

Hvis der som udgangspunkt var et godt dækningsbidrag i forhold til den høje pris, ville det være 

attraktivt for konkurrenter at etablere sig på markedet, men dette er ikke tilfældet, baseret på B&O’s 

seneste årsrapporter. Dette vil blive gennemgået senere i projektet hvor B&O’s årsrapporter gennem de 

seneste år vil blive analyseret. 

Truslen fra nye indtrængere er derfor lav. 
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7.3.4 Truslen for substituerende produkter 

Truslen fra substituerende produkter er en kombination af både direkte og indirekte konkurrenter. 

Af direkte konkurrenter ses der en stigende tendens i samfundet af anvendelse af computere, laptops, 

tablets, mobiltelefoner, projektorer og andre produkter, hvorfra der er mulighed for at se TV. Det skal 

dog nævnes, at flere af ovenstående produkter ikke har eller kan opfylde samme specifikationer og krav 

til kvalitet, i billede og lyd. 

Endvidere ses der også, at flere og flere direkte vælger tv-pakker fra, for udelukkende at anvende de 

indirekte produkter som streamingstjenester mv. 

Dog anses et B&O produkt også som værende en del af indretning af den private bolig, og det har 

derved ikke noget at gøre med de resterende ydelser af direkte tv, men giver en signalværdi for 

forbrugeren i form af en eksklusivt maleri eller anden indretningsprodukt/værdi. 

Truslen fra substituerende produkter vurderes ikke til at være høj, dog voksende i forhold til tidligere. 

7.3.5 Rivalisering i branchen 

Der er generelt en høj og stor rivalisering i branchen for TV og audio, som beskrevet under afsnittet 

om de konkurrencemæssige forhold (10.2.1). Der findes mange udbydere, som i de fysiske rammer, 

henvender sig til samme forbruger segment. 

Hvis der kigges på TV-delen, er der som tidligere nævnt ikke den store rivalisering, da der er 

forholdsvis få udbydere af eksklusive TV, hvoraf den store trussel kommer fra Loewe. 

Generelt vil der derfor menes, at der er høj rivalisering inden for branchen. Dog er der grundet B&O’s 

niche valg, anslået en lav – middel rivalisering. 

Hvis der derimod kigges på B&O PLAY, ses der en stor rivalisering i markedet, da der findes mange 

udbydere af produkter herunder. 

7.4 BCG-Modellen - Bostonmodellen 

Da markedet ovenfor nu er analyseret, giver det mulighed for korrekt at anvende Boston-modellen, i 

samarbejde med den tidligere af projektets udarbejde PLC-Kurve-model jf. punkt 6.2 

PLC-kurve-modellen anvendte ”salg” og ”tid” som værende bestemmende variabler, hvortil 

Bostonmodellen anvender ”markedsvækst” og ”relativ markedsandel” hvoraf der ses en stor tendens til 
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at ”salg” og ”markedsvækst” følger den samme udvikling. Hvorfor det kan give gode resultater, at 

holde modellerne op mod hinanden.  

Bostonmodellens formål er at indplacere de af B&O’ enkelte produkt porteføljer, som defineret under 

PLC-kurve-modellen til værende: TV, Audio, Højtalere, B&O PLAY og andre, i en matrix, som tager 

hensyn til produktporteføljens markedsvækst og den relative markedsandel i forhold til deres 

konkurrenter.  

Ved beregning af markedsvæksten i procent, er det valgt at tage udgangspunkt i produktporteføljernes 

seneste 3 år, da en tidligere periode ikke vil have betydning for den kommende fremtid for den 

specifikke portefølje, da udviklingen herunder er i så høj udvikling.  

Der er valgt at tage udgangspunkt i Figur 3 - Omsætning pr. produktportefølje, hvoraf der tages 

udgangspunkt fra år 1 til år 3. som en kvantitativ analyse, med en kvalitativ personlig tilgang.  

BOSTONMODELLEN 

MATRIX 

VARIABLER 

TV Audio Højtalere B&O PLAY Andre 

Vækst 10,4% -46,0% 8,0% 42,1% -22,8% 

Omsætning 47,0% 5,0% 18,0% 25,0% 5,0% 

Relativ 

markedsandel 
0,66x 0,063x 0,066x 0,01x 0,001x 

Ledelsens 

forventning 
↑ ↓ → ↑ ↓ 

Figur 15 - data til brug for bostonmodellen 
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I forhold til TV er væksten i gennemsnit gennem de seneste 3 år steget med en omsætning på 104 

millioner svarende til en stigning med 10,4%. Tv udgjorde i seneste regnskabsår en omsætning på 1.107 

millioner af en samlet omsætning på 2.356 hvilket svarer til 47,0 % af den samlede omsætning. Da jeg i 

ovenstående projekt har taget udgangspunkt i, at Bang & Olufsens eneste konkurrent på markedet for 

TV er Loewe, og disse som tidligere nævnt i 2013 erklærede dem selv insolvente qua et mislykket 

forsøg på kapitalforhøjelse i virksomheden, har det ikke været muligt at skaffe regnskab for de seneste 2 

år. Jeg har derfor valgt at tage udgangspunkt i regnskabsåret 2012 i forhold til anskaffelse af data til 

brug for modellen. Loewe havde en omsætning på 203,3 millioner euro i 201218, med en eurokurs pr. 

31. december 2013 på 7,4619 svarende til ca. 1.517 millioner kr. mod B&O’ omsætning af TV på 1.003 

millioner for regnskabsåret 2012, som svarer til en samlet omsætning på TV i luksus segmentet til kr. 

2.520. Beregningsmæssigt giver det os følgende: 𝐵&𝑂′𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 
1.003

2.520
= 40%, 𝐿𝑂𝐸𝑊𝐸′𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙

1.517

2520
=

60% =>
40%

60%
= 0,66𝑥 som svarer til den relative markedsandel hos B&O. Ledelsen forventer forsat 

vækst i TV segmentet, grundet lancereingen af BeoVIsion Avant.20  

Audio delen er faldet markant gennem de seneste 3 år, fra en omsætning på 218 millioner i 2013 til en 

omsætning på 118 millioner i 2015, svarende til et fald på 46,0%. Andelen af den samlede omsætning er 

ligeledes faldet fra at udgøre ca. 10 % af den samlede omsætning til at udgøre 5 %, hvilket er en 

halvering. I forhold til den relative markedsandel inden for audio står B&O for et meget lav andel i 

forhold til de ellers resterende store udbydere heraf såsom Phillips, Sony og JVC. Jeg har valgt at tage 

udgangspunkt i Phillips som i 2015 havde en omsætning på 250 millioner euro21 vedrørende deres audio 

produkter svarende til 1.875 millioner kr. mod B&O’ andel på 118 millioner kr. Den relative 

markedsandel kan derfor beregnes som følgende: 
118𝑚𝑖𝑜

1.875𝑚𝑖𝑜
= 0,063𝑥. Det er jf. B&O’ strategi ”Leaner, 

Faster, Stronger” formålet, at lade dette område udfase til at indgå under B&O PLAY, da der ikke 

længere anses et marked for komplette stereoanlæg, micro- og minianlæg.  

Markedet for højtalere har i gennemsnit været stigende med en omsætning på 392,58 millioner kr. i 

2013 til 424,08 millioner kr. i 2015, hvilket der svarer til en stigning på i alt 8 %. Der er dog fra 2014 til 

                                                      
18 http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/oesterreich/4905377/PremiumTVHersteller-Loewe-nimmt-in-Osterreich-
erneut-Anlauf  
19 http://www.valutakurser.dk/  
20 B&O’ årsrapport 2015 
21 Phillips annual report 2015 

http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/oesterreich/4905377/PremiumTVHersteller-Loewe-nimmt-in-Osterreich-erneut-Anlauf
http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/oesterreich/4905377/PremiumTVHersteller-Loewe-nimmt-in-Osterreich-erneut-Anlauf
http://www.valutakurser.dk/
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2015 sket et mindre fald i omsætningen grundet nedgangen i ovenstående Audio andel. 22 Salg af 

højtalere i B&O svarer til 18 % af den samlede omsætning. B&O’ højtalere består primært af 

guldhøjtalere, hvorfor Yamaha vurderes for værende B&O’ største konkurrent. Som for årsregnskabet 

2015 havde en omsætning på 105.485 millioner Yen svarende til 6,4 milliarder dkk. Den relative 

markedsandel er derfor relativ lille på trods af omsætningens andelen i B&O andelen er beregnet som 

følge: 
424.000.000

6.400.000.000
= 0,066𝑥. B&O’ ledelses forventninger til produkt porteføljen er moderat23, og 

forventer ikke yderligere fald i kategorien.  

B&O PLAY er den af B&O’ porteføljer som har haft størst interesse og fokus de seneste år, B&O 

lancerede B&O PLAY som havde til hensigt at henvende sig til det yngre kundesegment, med 

produkter i lavprisserien. I de seneste 3 år, er omstætningen i B&O PLAY steget markant fra 414,4 

millioner til 589 millioner kr., hvilket er en stigning på 42,1 %. Endvidere er B&O PLAY gået fra at 

andrage 19% af B&O’ samlede omsætning til at udgøre 25% af deres samelede omsætning. Da området 

heraf er bredt med hhv. hylde trådløse højtalere, hørertelefoner, og bærbarer/bluetooth højtalere, er det 

min vurdering at Samsung er markedsledere.  

Da Samsungs produktportefølje er markant støre end B&O med deres billion omsætning, har det ikke 

været muligt at identificere salget af ovennævnte produkter som specificeret, hvorfor jeg har taget 

udgangspunkt i egen personlig kvalitativ vurdering til B&O’s markedsandel. Til analysens formål, har 

jeg antaget at B&O står for 1/10 del af Samsungs andel, hvortil beregning er som følgende: 
1

10
= 0,01𝑥 

af den samlede markedsandel. B&O ser stor vækstpotentiale i produkt porteføljen ”B&O PLAY”24  

Andre er en kombination af mange små andre produkter som B&O har i deres sortiment, men som 

ikke kan kobles på de andre af ovenstående grupper, hvorfor det her ikke er muligt at identificere deres 

markedsandel direkte på en anden konkurrent. I form af B&O’ strategi, kan vi ligeledes se at andre 

produkter end deres kerneprodukter bliver reduceret. Ligeledes ser vi her en degressiv vækst for andre 

produkter hos B&O som er faldet til en omsætning på 117,8 millioner kr. mod 152,7 millioner kr. i 

2013, som er et fald på ca. 22,8 %. Omsætning andel heraf udgør 5% af den totale omsætning. Andelen 

                                                      
22 B&O’ årsrapport 2015 
23 B&O’ årsrapport 2015 
24 B&O’ årsrapport 2015 
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af den totale markeds andel, vurderes denne at være mod 0,001x. Ledelsens forventning hertil er, at 

hele dette sortiment skal ud af B&O’s produkt portefølje. 25 

 

Figur 16 - Bostonmodellen med egen tilvirkning 

Følgende regler er anvendt i forhold til ovenstående figurudarbejdelse: Størrelse på cirkel udgør andelen af B&O’ samlede 

omsætning for den specifikke produkt portefølje, pilen anviser i hvilken retning ledelsen forventer udviklingen inden for det 

specifikke produkt portefølje.   

 

7.4.1 Delkonklusion vedrørende Bostonmodellen 

Hvis vi sammenligner PLC-kurven og Bostonmodellen, er der en klar sammenhæng mellem disse. 

B&O PLAY er jf. PLC-kurven i fasen vækst og på vej mod modning, jf. Bostonmodellen, er B&O 

PLAY i fasen spørgsmålstegn, og på vej mod stjerne. Grundet vedvarende stigning siden 

introduktionen på markedet, hvorfor der forsat forventes at markedsandelen stiger. 

TV adskiller sig lidt i forhold til PLC-kurven, da porteføljen jf. PLC-kurven, er i modningsfasen, er den 

i bostonmodellen placeret mellem Stjerne og Malkekoen, hvilket skyldes, at der de seneste år er set 

moderat vækst.  
                                                      
25 http://www.bang-
olufsen.com/~/media/Files/PDF/Investors/Annual%20General%20Meeting%202013/AGM%202012-
13%20pr%C3%A6sentation_vF.pdf  

http://www.bang-olufsen.com/~/media/Files/PDF/Investors/Annual%20General%20Meeting%202013/AGM%202012-13%20pr%C3%A6sentation_vF.pdf
http://www.bang-olufsen.com/~/media/Files/PDF/Investors/Annual%20General%20Meeting%202013/AGM%202012-13%20pr%C3%A6sentation_vF.pdf
http://www.bang-olufsen.com/~/media/Files/PDF/Investors/Annual%20General%20Meeting%202013/AGM%202012-13%20pr%C3%A6sentation_vF.pdf
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I forhold til højtalere, er disse placeret solidt midt i modellen. Dette skyldes at markedet for højtalere er 

af udefinerbar tilstand. Højtaler porteføljen har hos B&O haft en stigning gennem de seneste år, dog er 

der grundet audio, med en markant dalende vækst, en stor usikkerhed, hvorledes disse hænger sammen. 

Der er solid omsætning herfra, som kan argumentere for at højtaler markedet bør placeres under 

kategorien malkeko.  

Audio er som tidligere nævnt umiddelbart et døende marked, hvoraf B&O ikke har den store tiltro til 

porteføljen26. Der ses i højere grad, at der bliver udviklet højtalere med indbyggede forstærkere, WIFI 

og Bluetooth funktion, hvorfor anlæg mv. til afspilning bliver overflødige.  

Det er endvidere nu muligt for mig, at give en konklusion, for det første af de i problemformuleringens 

stillede underspørgsmål: ”Hvilke produkter har Bang & Olufsen i dag, og hvilke anser de for værende deres 

kerneprodukter? ” 

Jf. punkt 9.1, blev B&O’ produktportefølje redegjort og defineret til værende TV, audio, B&O PLAY, 

højtalere og andre.  

Jf. de af ovenstående udarbejde analyser, kan det konkluderes at, TV og højtalere, er de af B&O’s 

produkter der på nuværende tidspunkter skaber det bedste output/afkast, med de færreste 

omkostninger. Dog skal det nævnes, at produkterne herunder og konkurrence produkter er i stor 

udviklingshastighed, hvorfor det kan have katastrofale følger for B&O ikke at videreudvikle herpå, da 

disse ellers ender i en gråzone som hhv. produktporteføljerne ”audio” og ”andre”.   

Af B&O’s mest lovende produkter er, produktporteføljen ”B&O PLAY” som har vist stor 

vækstpotentiale gennem adskillige af ovenstående anvendte modeller.  

B&O’ kerneprodukter og fremadrettede mulighedsprodukter anses derfor som følgende:  

1. TV 

2. B&O PLAY 

3. Højtalere 

 

 

 

                                                      
26 B&O årsrapport 2015 
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7.5 Delkonklusion – TW-Analyse 

Bang & Olufsen OT-analyse 

Muligheder: 

 B&O PLAY 

 Stigende interesse fra det yngre segment 

 Stigende konjunktur 

 Salg gennem tredjepartsforhandlere 

 Internethandel 

 Ny lovgivning (skatteprocent og 

skattekreditordning) 

 Intern effektivisering af medarbejder 

 (Mulighed for udligning af omkostning i 

samarbejde med LG) 

Trusler: 

 Trends udvikling 

 Overkørt af større leverandører 

 Svækkelse af brand 

 Mangel på kapital 

 Teknologisk udvikling 

 Outsourcet produktion (mangel på styring) 

 (Uro i personalet qua samarbejdsaftale med 

LG) 

 

 

Figur 17 - OT - Analyse - egen tilvirkning   

 

7.5.1 Strategisk Drift/Flux 

På baggrund af 

ovenstående 

udarbejdede analyser 

og derfra udledte 

SWOT analyse kan vi 

nu besvarede 

underspørgsmålet 

”Hvor står B&O 

med deres 

nuværende strategi? ” 

B&O vurderes på 

baggrund af 

ovenstående analyse Figur 18 - Strategic Drift (Exploring Strategy) 
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til at være i den første del af fase 3. B&O’s strategi ”Leaner, Faster, Stronger” har været dyrere end 

forventet, hvorfor selskabet har været nødsaget til at foretage flere kapitalforhøjelser, hvortil 

afkastkravet til investorer per definition vil stige.  

Ligeledes er der grundet den store rokade sket stor uro blandt personalet, som svækker den planlagte 

strategiske effektivisering af processor.  

Dog blev der jf. ovenstående konkluderet, at omsætningen inden for de a B&O’s kerneprodukt 

porteføljer, alle har haft vækst de seneste 3 år. Et gennemsnit af den samlede vækstprocent vil blive 

anvendt i forbindelse med værdiansættelse efter princippet om going-concern.   
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7.6 TOWS 

Basseret på ovenstående udarbejdede analyser og deraf udledte SWOT analyse, er der nu muligt at 

udarbejde en TOWS analyse, som har til formål at kombinere de at SWOT analysens styrker og 

svagheder, med hhv. deres muligheder og trusler.   

 TOWS-analyse 

Interne forhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksterne 

forhold  

 

 Stærke sider (S) 

S1 Knowhow 

S2 Brand 

S3 Patenter 

S4 Nuanceret butikskoncept 

S5 Tredjepartsforhandlere 

S6 Produkt udvikling 

Svage sider (W) 

W1 Høje omkostninger til udvikling 

W2 Løbende behov for kapital 

W3 Afhængig af lavkonjunktur 

W4 Tab på supply-chain 

 

 

Muligheder (O) 

M1 B&O PLAY 

M2 Stigende 

konjunktur 

M3 Tredjeparts-

forhandlere 

M4 Ny lovgivning 

M5 Intern 

effektivisering af 

medarbejdere 

 

Maxi-maxi (S) (O) 

B&O skal anvende og udnytte deres 

høje knowhow, samt brandværdi i 

forhold til deres salg. Øge 

omsætningen qua stigende 

højkonjunktur. 

Sætte større fokus på salg gennem 

tredjepartsforhandlere, evt. sælge 

B&O produkter derigennem.  

(S1, S2, S4, S5, M3, M4, M5) 

Mini-Maxi (W) (O) 

B&O er afhængige af 

højkonjunktur, hvorfor der skal 

udvikles yderligere i B&O PLAY 

produkter, som skal sælge i tider 

med lavkonjunktur  

Ved fuld etablering af den nye 

strategi, kan det vurderes, hvorvidt 

en udvikling i supply-chain kan 

medfører gevinst for B&O 

(W1, W2, M1, M2, M4) 

Trusler (T) 

T1 Trends udvikling  

T2 Mangel på kapital 

T3 Teknologisk 

udvikling 

T4 Outsourcet 

produktion 

 

Maxi-Mini(S) (T) 

B&O har en høj brandværdi, der skal 

fokuseres for at holde denne værdi, for 

ikke at miste deres markedsandele. 

Der skal afholdes et højere niveau af 

omkostninger til produktudviklingen, 

for ikke at miste disse.  

(S2, S6, S4, T1, T3) 

Mini-Mini (W) (T) 

B&O har flere gange gennem de 
seneste år haft problemer med 
likviditeten, hvorfor der er sket 
kapitalforhøjelser. B&O bør 
anvende nogle af de penge som de 
har fået i forbindelse med salget af 
Automotive, til at nedsætte gælden 
til kreditorerne. 

 (T1, T2, W2, W3)  

Figur 19 - TOWS analyse – egen tilvirkning 
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8 Regnskabsanalyse 

Formålet med de følgende regnskabsanalyse, er at vurdere udviklingen i virksomheden, samt at danne 

paralleller til de af tidligere i projektet udarbejdede analyser.  

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i tidligere historiske års data, hvorimod flere af ovenstående 

strategiske analyser, er baseret på udsagt og udtalelser og giver en fremadrettet indstilling. En 

kombination af disse giver mulighed for at udarbejde en værdiansættelse af virksomheden fremadrettet.  

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i de af B&O’s offentliggjorte årsregnskaber for de seneste 5 år. 

Som tidligere nævnt jf. punkt 3.1.1, har projektet til formål at blive udarbejdet med høj grad af validitet, 

hvorfor revisionspåtegningerne for samtlige regnskabsår er gennemgået. Revisionspåtegningerne er 

afgivet uden forbehold og supplerende oplysninger, hvorfor revisor erklærer årsregnskabet for værende 

af høj grad af sikkerhed. 

8.1 Reformulering af balance og resultatopgørelse 

Til udarbejdelse af B&O’s regnskabsanalyse er resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse 

blevet reformuleret jf. bilag 3. Grunden herfor er, at udlede de af B&O’s kerne aktiviteter, som skaber 

værdi for selskabet. Endvidere at udlede de af B&O’s sekundære aktiviteter, som ikke har større 

betydning for selskabet.  

De af B&O’s kerneaktiviteter er udledt og redegjort jf. ovenstående analyse.  

Derudover giver reformuleringen en ensartet og kontinuitet i regnskabstallene, som derved kan 

anvendes til analysens brug.  

 

8.1.1 Resultatopgørelse 

Der vil blive foretaget nogle opdelinger mellem drift aktiver og de finansielle aktiver. Dette gøres for at 

identificere hvilke aktiver, der skaber værdi i den primære drift.  

Den primære drift danner grundlag for pengestrømmende i selskabet, og sammen med de finansielle aktiver, 

danne de grundlag for B&O’s samlede totalindkomst.  
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8.1.2 Balance 

Af balanceposter hvoraf der er sket skøn og estimater er driftslikviditet. B&O oplyser ikke af deres 

årsopgørelse, hvor meget af den likvide beholdning, som har direkte tilknytning til drift aktiviteterne, 

hvorfor et estimat på 1% af omsætningen er valgt til beregning.  

8.2 Nøgletalsanalyse 

For at værdiansætte B&O’ er det vigtigt at have udarbejdet nøgletallene for selskabet, da disse skal 

bruges til at beregne de fremtidige diskonteringsindtægter. Da værdiansættelsen vil blive tage med 

Going-concern for øje, skal der tages højde for selskabets vækst og indtjeningsevne i den kommende 

periode.  

Følgende nøgletals/rentabilitetsanalyse tager udgangspunkt i DuPont-pyramiden. Endvidere tager 

modellen udgangspunkt i de af projektets udarbejde reformulerede opgørelser jf. Bilag 3 og 4 

8.2.1 ROE – Egenkapitalforretningen 

Roe anvendes til at bestemme egenkapitalems forrentning, som er et udtryk for, hvordan den indskudte 

kapital forrentes. Dette gøres ved at vurdere sammenholdet mellem totalindkomsten og den 

gennemsnitlige egenkapital.  

Egenkapitals forretningen beregnes som: 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑛

𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 hvortil vi kan beregne 

residualoverskuddet  

ROE 

    2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 

2,88% -0,99% -9,57% 4,74% 2,03% 

Figur 20 - ROE 5 år 

Der har været betydelige udsving i B&O de seneste år, hvortil der for de seneste 5 indkomstår, i 

gennemsnit har været en negativ egenkapitals forrentning på -0,18%.  

B&O har dog i seneste regnskabsår formået af skabe en positiv egenkapitals forrentning, som 

umiddelbart skyldes en betydelig forbedring af de finansielle poster, og generel positiv tendens i de 

øvrige områder. 

Egenkapitalens forrentning er præget af både afkastgraden og den finansielle gearing, som vil blive 

vurderet nedenfor. 
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8.2.2 ROIC – afkastgraden 

ROIC anvendes til at måle selskabets evne til at skabet overskud, med de ressourcer og aktiver den får 

stillet til rådighed. En højere ROIC betyder at virksomheden er mere profitabel, og formår at udnytte 

sine ressourcer. Ved en større ROIC, vil ejernes afkast ligeledes stige (ROE), som ligger på det øverste 

niveau i DuPont-pyramiden. ROIC beregnes som: 
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 (𝐷𝑂)

𝑔𝑛𝑠.𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

ROIC 

    2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 

5,79% 0,30% -7,36% 4,85% 2,83% 

Figur 21 - ROIC 5 år 

Af ovenstående beregning, er valgt at tillægge resultatet efter skat for ikke fortættende aktiver under det 

samelede driftsoverskud.  

Det ses tidlige her, hvorledes ROE og ROIC afhænger af hinanden, da udviklingen heraf næsten er 

identisk.  

8.2.3 Finansiel gearing 

Den finansielle gearing vurderer hvorvidt finansieringen påvirker ROE. Den finansielle gearing viser 

endvidere den relative størrelse af nettofinansielle forpligtelser i forhold til egenkapitalen. Som beregnes 

som: 
𝐺𝑛𝑠.𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

𝑔𝑛𝑠.𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑒𝑙 (𝐸𝐾)
   

FGEAR 

    2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 

-0,46 0,21 0,15 0,13 0,03 

Figur 22 - FGEAR 5 år 

En høj fremmedkapital er god, hvis selskabet formår at skabe overskud ved at arbejde med gæld 

(SPREAD). Dog påvirker det ligeledes den anden vej, hvis selskabet ikke formår at arbejde med gæld.  

SREAD vurderer forholdet mellem selskabets afkast basseret på hhv. egen generede afkast pr. krone, 

mod afkast pr. krone, ved at låne. Hvis forholdet heraf er positivt, betyder det pr. definition, at 

selskabet skaber større afkast ved at låne penge, mod ikke at låne. SPREAD beregnes som forskellen 

mellem ROIC og låneomkostningerne i procent, hvor r beregnes som: 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝑔𝑛𝑠.𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟
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r 

    2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 

3,49% -6,36% -7,60% -5,71% -27,95% 

Figur 23 - r 5 år 

Som vurderet ovenfor, ses det, at den finansielle gearing er negativ, og r er positiv, dette betyder, at 

selskabet ikke tjener penge ved at arbejde med gæld. Dette afspejler sig i, at B&O på balancedagen 

havde 1,2 mia. kr. stående på kontoen for likvider, dog har vi vurderet, som nævnt tidligere, at 1% af 

omsætningen er hensat til direkte drift aktiver.  

B&O står over for en situation, hvor de på balancedagen havde mulighed for at tilbagebetale alle deres 

kreditorer, på nær de offentlige og periodeafgrænsningsposterne. Det bør derfor vurderes, hvorvidt 

B&O har mulighed for at betale deres løbende øvrige kreditorer. Ved beregning på balancedagen er det 

muligt for B&O, at tilbagebetale alle deres kreditorer, dette vurderes at være korrekt, da de på 

nuværende tidspunkt, ikke tjener øget overskud, ved at arbejde med gæld. 

SPREAD 

    2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 

2,30% 6,66% 0,23% 10,57% 30,78% 

Figur 24 - SPREAD 5 år 

Som det ses, er SPREAD er faldet siden sidste regnskabsår, som er en afspejling i, at B&O ikke på 

samme niveau som tidligere skaber øget profit ved at arbejde med gæld.  

Konkluderende på den finansielle gearing kan siges, at B&O pr. balancedagen ikke skaber øget profit 

ved at arbejde med gæld, hvorfor det kan vurderes hvorvidt B&O skal anvende de selskabets frie 

likvider til at nedsætte gælden. Dog skal der nøje tages forbehold for selskabets mulighed for at betale 

de kommende kreditorer.  

8.3 Dekomponering ROIC 

ROIC måler hvorvidt B&O’s rentabilitet er, i forhold til at implementere deres netto driftsaktiver, som 

derved skaber driftsoverskud. Dette måles ud fra overskudsgraden (OG) og aktivernes 

omsætningshastighed (AOH).  
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8.3.1 Overskudsgraden (OG) 

Overskudsgraden vurderer overskuddet fra hver tjente krone i forhold til drift aktiverne, som beregnes 

som: 
𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟
. 

8.3.2 Aktivernes omsætningshastighed (AOH)  

Aktivernes omsætningshastighed måler salget pr. krone investeret i nettodriftsaktiver.   

Dekomponering 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 

ROIC 5,79% 0,30% -7,36% 4,85% 2,83% 

OG 2,5% 0,21% -4,95% 2,98% 1,58% 

AOH 2,3% 1,5% 1,5% 1,6% 1,8% 

Figur 25 - Dekomponering af ROIC, OG og AOH 

Som det ses jf. figur 24, er B&O’s ”OG” steget markant det seneste år, hvortil der fra 2014 blev tjent 

0,21 øre pr. omsat kr. til 2,5 øre i afkast pr. omsat kr. i 2015. Ligeledes ses det, at 

omsætningshastigheden for de investerede aktiver stiger fra 1,47 i 2014 til 2,28 i 2015, hvilket også er en 

positiv stigning.  

En kombination af både ”OG” og ”AOH” får ROIC til at stige markant i 2015. Dog ses det, at AOH 

er forholdsvis konstant, hvorfor det kan konkluderes at stigningen i ROIC primært er et resultat af 

stigningen i OG. 

 

 

Figur 26 - Sammenhæng mellem ROIC, OG og AOH 
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Som grafisk illustreret, er det tydligt at se sammenhængen mellem nøgletallene.  

Endvidere ses det, at alle nøgletal ligger på det højeste niveau siden 2011. Dette må afspejle sig i, at 

B&O’ har formået at strømline i forhold til deres strategiplan. I 2012 i hvilket regnskabsår, 

strategiplanen blev introduceret, lå B&O’ på det højeste niveau siden finanskrisens start. I det følgende 

regnskabsår ses der er markant fald, som medførte at B&O i regnskabsåret 2012/13 havde en negativ 

ROIC, som afspejler sig i regnskabsårets negative overskud.  

Af årsrapporten for 2013 forklarede direktionen, at årsagen hertil var implementeringen af deres nye 

strategiplan, som havde medført flere omkostninger i forbindelse med udvikling af B1 butikker, samt 

lukningen af flere butikker Worldwide. Derudover var det et kaotisk år, med flere fyringer og 

fratrædelsesomkostninger til personalet, som gjorde at omkostningerne hertil faldt.  

Derefter ses der i regnskabsåret for 2014, en betydelig stigning i forhold til 2013. Ledelsen udtaler sig i 

årsrapporten for 2014, at det skyldes, at der er kommet mere stuktur på den daglige drift, som følge af 

de tidligere års rokader og ændringer.  

Stigningen i 2015 skyldes tildeles lanceringen af nye produkter, som beskrevet jf. punkt 8.2. samt 

stigningen i salget via tredjepartsforhandlere og den øgede omsætning i produktporteføljen B&O 

PLAY.  
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9 Budgettering 

For at lave værdiansættelsen for bang & Olufsen, kræver det først og fremmest at der er udarbejdet et 

budget for den kommende periode. Perioden bør hensættes med højst muligt antal år ud i fremtiden, 

dog er det for B&O svært at tage en henholdsvis lang periode, da branchen er præget af mange 

faktorer, hvorfor tendens i udviklingen har høj variabilitet. Perioden for denne analyse ansættes til 5 år, 

hvortil regnskabsår 2019/2020, er selskabet sidste regnskabsperiode. 

Ved en værdiansættelse ses der på den fremtidige værdiskabelse for ejerne i B&O, hvoraf de ikke 

finansielle værdidrivere sammenholdes med de finansielle værdidrivere, som derved danner grundlag 

for den endelige værdiansættelse.  

For projektets skyld, vil ikke alle poster blive budgetteret, hvorfor kun de væsentligste poster jf. 

konstateringer fra den af projektets tidligere udarbejdede analyse. Fremtidsforventningerne/scenarier er 

ligeledes udarbejdet efter skøn qua, den/de af projektets tidligere udarbejde analyser og konklusioner.  

9.1 Budgettering af driftsaktiviteter 

Følgende poster og punkter findes relevante i den senere værdiansættelse af selskabet B&O.  

 Omsætningsvæksten 

 Omkostningsudvikling 

9.1.1 Omsætningsvæksten 

Omsætningens væksten i produktporteføljerne, som er beskrevet jf. punkt 9.4. vurderes på baggrund af 

”TV”, ”højtalere” og ”B&O PLAY”.  

Der tages ikke højde for de sekundære aktiverer ”audio” og ”andre”.  

En beregning af ovenstående udvikling for de seneste 3 år, giver en gennemsnitlig vækst på 5,71% fra 

en samlet omsætning på 1.810 millioner kr. i 2013 til en samlet omsætninger på 2.120 millioner kr. i 

2015.  

Det forventes at de øvrige sekundære aktiviteter er døende, hvorfor disse ikke er medtaget i 

forventningerne.  

Nedenfor ses omsætningsforholdet pr. region uden salg gennem tredjeparts forhandlere. 
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Omsætningsfor-

hold per region 31.05.12 31.05.13 %  31.05.14 % 31.05.15 

2012-

2015 

Europa  1.739.000.000   1.405.000.000  -19%  1.335.000.000  -5%  1.422.000.000  -18% 

Nord Amerika     140.000.000      180.000.000  29%     160.000.000  -11%     165.000.000  18% 

BRIK     255.000.000      297.000.000  16%     307.000.000  3%     307.000.000  20% 

Resten af verden     239.000.000      241.000.000  1%     226.000.000  -6%     218.000.000  -9% 

I alt  2.373.000.000   2.123.000.000  -11%  2.028.000.000  -4%  2.112.000.000  -11% 

Figur 27 - Omsætningsforhold - egen tilvirkning 

Det forventes en yderligere stigning inden for Europa, da denne er præget af lukningerne af flere 

butikker. Af en kvalitativ vurdering, forventes Europa at stige med 5%  

Derudover ses det stigning i BRIK landende, som afspejler sig i nye butikker opført i Kina. Der 

forventes endvidere en stigning heraf, grundet opkøb af ny hovedaktionær fra Japan, som umiddelbart 

gennem egne allerede etablere butikker, har mulighed for større salg af B&O’ produkter. En kvalitativ 

vurdering heraf er, at en gennemsnitlig vækst på 7% i BRIK landende er muligt.  

Nord Amerika og resten af verden forventes at have nulvækst, da Nord Amerika ligger på et moderat 

gennemsnit gennem den seneste periode, ligeledes gør resten af verdenen.  

Af en gennemsnit kvantitativt, med en kvalitativ vurdering, forventes den samlede omsætning at sige 

med 3% per år.  

Derudover forventes en stigning i AOH basseret på ovenstående kvantitative beregninger til en stigning 

på 2% per år. 

9.1.2 Omkostningsudviklingen  

Efter den nye lov som tidligere beskrevet, er skatteprocenten faldet delvist fra 2014 til 2016 med hhv. 

24,5 % 23,5 % til 22% som vil være den endelige skatteprocent. Følgende skatter er budgetteret  

  
 2014/15  

 Budget 
2016  

 Budget 
2017  

 Budget 
2018  

 Budget 
2019  

 Budget 
2020  

 Terminal  

DO før skat 5,87 6,02 6,17 6,32 6,48 6,64 6,81 

Skat -1,38 -1,32 -1,36 -1,39 -1,43 -1,46 -1,50 

DO efter skat 4,49 4,69 4,81 4,93 5,06 5,18 5,31 
Figur 28 - Skatteudvikling (22%) 

Derudover bliver der taget højde for den finansielle gearing, da denne bliver budgetteret med en 

gennemsnit baseret på tidligere år (1,29%) som en fast værdi. Det forventes at denne er realistisk, da 

B&O på balancedagen, havde likvider nok til at tilbagebetale alle kreditorer.  
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Til beregning af de netto finansielle forpligtelser brugs følgende formel 𝑁𝐹𝐹𝑡−1 = (1 − (
1

1+𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅𝑡
) ∗

𝑁𝐷𝐴𝑡−1 

Herved kan de finansielle forpligtelser budgetteres som følgende:  

  
 2014/15  

 Budget 
2016  

 Budget 
2017  

 Budget 
2018  

 Budget 
2019  

 Budget 
2020  

 Terminal  

NDA 1033,55 1046,76 1060,14 1073,70 1087,42 1101,32 1115,40 

NFF 13,18 13,35 13,52 13,69 13,87 14,04 14,22 
Figur 29 - Beregning NFF - egen tilvirkning 

Lånerenten efter skat har i gennemsnit været 8,83%, hvorfor denne benyttes til følgende budgettering.  

  
 2014/15  

 Budget 
2016  

 Budget 
2017  

 Budget 
2018  

 Budget 
2019  

 Budget 
2020  

 Terminal  

r -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 

NFF (t-1) 13,18 13,35 13,52 13,69 13,87 14,04 14,22 

NFO(t) -1,16 -1,18 -1,19 -1,21 -1,22 -1,24 -1,26 
Figur 30 - Beregning NFO - egen tilvirkning 

I forhold til udbytte, har B&O ikke udbetalt udbytte i de seneste år, hvorfor der ikke budgetteres 

hermed. 

Se det samlede budget jf. bilag 6 

10 Værdiansættelse 

Der gives nu på baggrund af ovenstående budget mulighed for at udarbejde værdiansættelsen af B&O. 

10.1 Værdiansættelsesmetoder  

Værdiansættelsen kan udarbejdes ved hjælp af 3 metoder. Den første metode er dividende modellen, 

som tager udgangspunkt i de af selskabets tidligere udloddede udbytter. Denne model kan anvende 

direkte eller indirekte. Den direkte metode forudser hvor meget aktionærerne får af udbytter direkte, 

hvorimod den indirekte metode vurdere på pengestrømme som bliver tildelt virksomhedens 

kapitalindskydere.  

Investorerne satte dog næsen op efter udbytter i forbindelse med salget af automotive-delen, dog 

udtalte den tidligere direktør Tue Mantoni, at der skulle ske større stabilitet i selskabet, før et eventuelt 

udbytte ville komme på tale27   

                                                      
27 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/308932/b_o-boss_efter_nye_tab_uansvarligt_med_udbytte.html  

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/308932/b_o-boss_efter_nye_tab_uansvarligt_med_udbytte.html
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Da der ikke tidligere har været eller er udsigt til udbytter, vurderes denne metode ikke at være relevant, 

og anvendes derfor ikke.  

Residualmetoden anvender bogførte værdier, samt kan beregnes efter den direkte og indirekte metode 

som ovenfor.  

Basseret på de af dette projekts udarbejde resultater og analyser, vurderes det, at selskabet bogførte 

værdier kan variere meget, da der de seneste år er sket store rokader i virksomhedens drift aktiver og 

forpligtelser. Det vurderes derfor ikke at være relevant for projektets værdiansættelse at anvende denne 

model.  

Den sidste model er DCF metoden, som tager udgangspunkt i de fremtidige cash flows. I forhold til 

ovenstående model, som tager udgangspunkt i de bogførte værdier, som f.eks. aktiverede 

udviklingsomkostninger, tager DCF metoden ikke højde for skøn heraf.  

Der kan også være tale om risici ved anvendelse af residual metoden, da denne kan være præget af et 

ønske fra ledelsen om et pænere regnskab, hvorfor der sker mulighed for manipulering af 

regnskabstallene og aktivering af disse. Dette er uinteressant i forhold til DCF metoden.  

Baseret på kendskabet til B&O som virksomhed, og udelukkelsesmetoden i forhold til de andre 

metoder, vælges DCF metoden som analyseværktøj til denne værdiansættelse.  

For at kunne beregne B&O’s værdi ved hjælp af ovenstående metode, skal WACC’en beregnes. WACC 

er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger. WACC anvendes som et udtryk for de 

omkostninger selskabet har i forbindelse med at fremskatte kapital. WACC tager højde for både ejerne 

og långivernes afkastkrav.  

10.1.1 Ejernes afkastningskrav 

Ejernes afkastningskrav består i det afkast som investorerne forventer som minimum, i forhold til at 

investere i den pågældende aktie. Dette kaldes også for egenkapitalomkostninger. Forventningerne 

hertil kommer, da der i forbindelse med køb af aktier følger en risici. Denne risiko vil investorerne 

derfor have kompenseret for, i form af afkast, også kaldet for risikopræmie.  

For at kunne beregne afkastningskravet, vil Capital Asset Pricing Model blive benyttet, herefter kaldet 

CAPM. CAPM tager højde for det af B&O’s afkast og afkastet generelt i markedet. CAPM er opdelt i 2 

dele, først er der den systematiske risiko, også kaldet markedsrisikoen, som tager udgangspunkt i de 
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generelle markedsvilkår. Den tager højde for selskabets afkast kontra markedsporteføljens afkast. 

Markedsrisikoen kan derfor ikke diversificeres væk.  

Den anden del er den usystematiske risiko, som berører selskabets bevægelser og forhold her inden for 

derfor også kaldet virksomhedsrisikoen. Denne kan modsætningsvis den systematiske risiko, godt 

diversificeres væk.  

CAPM beregnes via følgende formel 𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) 

𝑟𝑒: 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑣 

𝑟𝑓: 𝐷𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝛽: 𝐵𝑒𝑡𝑎 

𝐸(𝑟𝑚): 𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑛 

𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓: 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒 

 

10.1.2 Den risikofrie rente 

Den risikofrie rente er et udtryk for det afkast det måtte tilkomme en investorer, ved at investere i 

aktier/obligationer, hvor der ingen konkurs eller tabs risiko er. Ved fastsættelsen af den risikofrie rente, 

til anvendelse for værdiansættelsen, er der taget udgangspunkt i den effektive rente på en 10-årig dansk 

statsobligation med en sats på 0,6%.28 

Der har dog i flere år været tale om, at renten ligger historisk lav, hvorfor den kun kan stige.29 Dette er 

dog ikke sket, hvorfor projektet fastholder den risikofrie rente på 0,6 %.  

𝑟𝑓 = 0,6  

10.1.3 Beta 

Betaværdien måler den systematiske risiko der er ved at investere i aktien kontra markedsporteføljen. 

Hvis Beta værdien er 0, er der tale om en risikofri investering. Hvis beta er over 0, men under 1, er 

                                                      
28 Danmarks statistik se bilag 7 
29 http://www.business.dk/bolig/nu-kommer-de-historisk-billige-realkreditlaan  

http://www.business.dk/bolig/nu-kommer-de-historisk-billige-realkreditlaan
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risikoen under markedsporteføljen. Hvis beta er 1, er risikoen lig markedsporteføljen, og hvis beta er 

over 1, ligger risikoen over markedsporteføljen.  

Beta for B&O er taget fra Reuters.com30  

𝛽 = 1,47 

10.1.4 Risikopræmien 

Risikopræmien er det tillæg, som investorerne forlanger, for at investere i B&O kontra risikofire 

statsobligationer, som beskrevet ovenfor. Risikopræmien kan vurderes på flere måder. Dog tages der i 

projektet højde for den af bogen ”regnskabsanalyse og værdiansættelse” udarbejde analyse, hvori flere 

investorer er blevet interviewet, og et gennemsnit heraf ligger på 5,4 %.  

𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓 = 5,4 

Ejernes afkastning krav kan nu blive beregnet, som følgende:  

𝑟𝑒 = 0,6 + 1,47 ∗ (5,4) 

𝑟𝑒 = 8,54% 

10.1.5 Kapitalomkostninger 

Driftens kapitalomkostninger beregnes ved hjælp af følgende formel: 

𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 =
𝑉0

𝐸

𝑉0
𝐸𝑉 ∗ 𝑟𝑒 +

𝑉0
𝑁𝐹𝐹

𝑉𝐸𝑉
∗ 𝑟𝑔 

𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐: 𝑉æ𝑔𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 

𝑉0
𝐸: 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑉0
𝑁𝐹𝐹: 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 

𝑉0
𝐸𝑉: 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑡 

𝑟𝑒: 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 

𝑟𝑔: 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 

                                                      
30 http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=BO.CO  

http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=BO.CO
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10.1.6 Egenkapitals vægt 

Egenkapitalen vægtede i regnskabsåret 2015 
1.921,4

3.449
= 55,7%. 31  

10.1.7 Finansielle forpligtelser  

De fremtidige fremmedkapitalsomkostninger beregnes som følgende: 

𝑟𝑔 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠) ∗ (1 − 𝑡) 

𝑟𝑓: 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑟𝑠: 𝑆𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑠𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙æ𝑔 

𝑡: 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 

 

Den risikofrie rente er allerede beregnet jf. ovenstående til af udgøre 0,6 %. 

Det selskabsspecifikke risikotillæg kan sammenlignedes med ejernes krav til risikopræmie, da der her er 

tale om et ekstra tillæg i forbindelse med udlån til et givent selskab, i dette tilfælde B&O. Tillæggets 

størrelse afhænger af risikoen ved investeringen.  

Beregning heraf tager udgangspunkt i den af B&O’s årsregnskabsmæssige oplysning vedrørende gæld, 

hvoraf det fremgår, at renten for lånet udgør 4,1 %. 32 Det selskabsspecifikke tillæg kan nu beregnes ved 

at tage de 4,1 % minus den allerede beregnede risikofrie rente udgørende 0,6 %  

𝑟𝑠 = 4,1% − 0,6% = 3,5% 

Selskabsskatten er som tidligere nævnt faldet til 22 % fra 2016, hvorfor der for budgetperioden 

beregnes med 22%  

𝑡 = 22% 

De finansielle forpligtelsers afkastkrav kan nu beregnes som følgende: 

𝑟𝑔 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠) ∗ (1 − 𝑡) = (0,6 + 3,5) ∗ (1 − 22%) 

                                                      
31 B&O årsrapport 2014/15 
32 B&O årsrapport 2014/15 
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𝑟𝑔 = 3,2% 

10.1.8 WACC 

På baggrund af ovenstående udarbejde værdier, kan de vægtede gennemsnitlige kapitals omkostninger 

nu beregnes: 

𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 = 0,557 ∗ 5,4 + 0,443 ∗ 3,2% 

𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 = 6,16 % 

10.1.9 Diskontering via DCF-metoden 

For at finde værdien af B&O skal de samlede fremtidlige frie cash-flows tilbagediskonteres. Dette gøres 

ved følgende formel: 

∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡

𝑇

𝑡=1

+
𝐹𝐶𝐹𝑟+1

(𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔) ∗ (1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑇
− 𝑁𝐹𝐹 
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Værdiansættelse af B&O 

 (mio. DKK)  
 Budget 

2016  
 Budget 

2017  
 Budget 

2018  
 Budget 

2019  
 Budget 

2020  
 

Terminal  

 Driftsoverskud, efter skat      153,00      159,90      163,90      167,99      172,19       176,50  

 Netto driftsaktiver    1.033,55   1.046,76   1.060,14   1.073,70   1.087,42    1.101,32  

 FCF = DO-DNDA      139,79      146,52      150,35      154,27      158,29       162,60  

 Diskonteringsfaktor          1,06         1,13         1,20         1,27         1,35    

 PV FCF      131,66      129,98      125,62      121,40      117,32    

 PV FCF t.o.m. 2019      625,98  
    

  

 Terminalværdi (TV)1  
     

  3.686,67  

 PV af TV    2.732,49  
    

  

 Selskabsværdi   3.358,47  
    

  

 Markedsværdi af netto finansielle 
forpligtelser        13,35  

    

  

  
     

  

 Værdi af egenkapital    3.345,12  
    

  

 Værdi af minoritetsinteresser            -    
    

  

 Værdi af ordinær egenkapital    3.345,12  
    

  

 Værdi pr aktie        77,44            
Figur 31 - værdiansættelse - egen tilvirkning 

Ovenfor har vi analyseret værdien af B&O, samt fundet frem til selskabets aktie værdi.  

Aktieværdien udgør pr. 9. maj 2016 kr. 70 pr. stk. hvorfor den jf. ovenstående beregning er 

undervurderet. 33 

Der er nu kommet svar på den af projektets sidste underspørgsmål, hvortil konklusion kan vurderes.  

11 Følsomhedsanalyse  
Som beskrevet ovenfor, havde B&O en aktiekurs pr. 9. maj 2016 kr. 70 pr aktier. Værdiansættelsens 

aktiekurs udgjorde kr. 77,44 hvorfor denne er højere. Der vil i det efterfølgende vurderes hvilke 

parametre der har medført denne overvurdering.  

Følgende faktorer er taget højde for, ved beregning af følsomheden heraf: 

 WACC og vækstfaktoren 

 Beta 

Dette vil som udgangspunkt give en ide om, hvorvidt aktien vil regere ved anden tilgang og 

forventning. 

                                                      
33 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/bang-olufsen-holding-a-s/2053360  

http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/bang-olufsen-holding-a-s/2053360
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11.1.1 WACC og vækstfaktoren 

Der er i ovenstående værdiansættelse taget udgangspunkt i en WACC på 6,17% og en vækstfaktor på 

3,20%. Der er jf. figur 32. estimeret værdien pr. aktie, ved ændring af ovenstående faktorer.  

WACC/vækst 2,00% 3,00% 4,00% 6,17% 8,00% 

2,00% 0,00 242,74 121,00 57,77 40,03 

2,50% -475,21 474,45 157,90 64,26 42,80 

3,00% -231,92 -1147,50 231,49 72,80 46,12 

3,20% -191,37 -113,35 286,69 77,02 47,64 

4,00% -110,27 -220,67 0,00 101,67 55,26 

Figur 32 - WACC over VÆKST - egen tilvirkning 

Ovenstående tabel viser, at følsomheden hos B&O er høj, da det med blot få ændringer i procenterne, 

sker stor forskydning.  

11.1.2 Beta 

Beta blev som tidligere nævnt, beregnet efter allerede beregnede forhold fra reuters.com. Ændringen 

heraf har både betydning i forhold til om værdien er over/under 1, samt den generelle aktiekurs hos 

B&O. 

 

Beta  

                 

0,90  

                  

1,00  

                  

1,47  

                      

1,60  

                      

1,80  

 Aktiekurs  

              

182,14  

              

146,98  

              

107,57  

                    

68,05  

                    

57,70  

Figur 33 - Beta - egen tilvirkning 

Ovenfor ses, at ved ændringen af beta mod 0, stiger aktieværdien, og tilsvarende ved en stigning, falder 

aktieværdien.  

Dette er ikke så mærkeligt, da beta er et udtryk for den ekstra risikopræmie, som investorerne forlanger, 

ved at investere i aktien. En aktie med en betaværdi på 0, betyder, at aktien er risikofri.  
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12 Strategisk handlingsplan 

På baggrund af projektets udarbejde analyser, resultater og delkonklusioner, er det nu muligt, at 

bedømme hvilke strategiske handlinger B&O skal foretage, for at aktien skal stige.  

Situationen som B&O står i, skyldes som tidligere nævnt den globale krise, som medførte en nedgang i 

BNP’en som resulterede i en længere overgang med lavkonjunktur.  

Lavkonjunkturen har haft en negativ direkte påvirkning på B&O, da forbrugerne under tider med 

lavkonjunktur, fravælger ting, som ikke direkte er nødvendige og opfylder et nødvendighedsgode. B&O 

sælger som tidligere beskrevet luksusvarer af højere pris, som derved ikke klarificeres som et 

nødvendighedsgode. B&O’s forbrugere har derfor i den seneste årrække, fokuseret på andre indkøb, 

hvilket det har svækket omsætning. 

Krisen har derfor været hård for B&O, da det ikke blot var 1 år, med lavkonjunktur, men flere.  

Det er dog ikke kun krisen, som har medført at B&O står i den position de gør i dag. Udviklingen 

inden for TV og audio, er massiv, hvortil B&O ikke har formået at følge med. B&O er presset af den 

høje udvikling som kommer fra de større udbydere af TV.  

B&O sælger TV i luksusklassen, hvorfor forbrugerne også forventer, at TV’et er klar med den nyeste 

teknologi. B&O har ikke formået at følge med på de specifikationer, som medfølger de TV, der 

kommer fra de resterende leverandører.  

B&O har de seneste år fokuseret på designet, og forventet at forbrugerne har købt herefter. Samsung 

LG og Phillips kom tidligere med udgaver som kurvede TV og bedre opløsning (op til 4K) i 2014 hvor 

B&O først i 2015 kom med deres nye TV ”Beo Avant” som havde 4K.   

En anden faktor som har betydning for B&O’s nuværende situation er den demografiskeudvikling. 

B&O har tidligere som udgangspunkt haft den ældre generation som primære kundegruppe, eftersom 

B&O sælger TV i prisklassen fra 48.000 kr. til 170.000 kr. som udgangspunkt ligger over niveau for den 

yngre generation. 34 

Dog lancerede B&O i 2012, som flere gange nævnt og analyseret ovenfor, B&O PLAY. B&O PLAY 

har til formål at ramme den yngre generation gennem design, som er designet derefter, samt en 

                                                      
34 http://www.beoherning.dk/app/webroot/uploads/DK%20price%20list%20RCP%2001032016.pdf  

http://www.beoherning.dk/app/webroot/uploads/DK%20price%20list%20RCP%2001032016.pdf
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prisklasse der er til at betale. Et fjernsyn fra B&O PLAY kan købes fra 23.000 kr. 35 Som ligger 

betydeligt under TV fra B&O, men stadig markant over TV generelt.  

Det er muligt at købe et LG fjernsyn i samme størrelse som BEOPLAY V1 som prismæssigt kan fås 

helt ned til 3.000 kr.   

B&O PLAY har dog haft en massiv stigning i omsætning grundet salg af høretelefoner og bluetooth 

højtalere, som dog har medført, at produktporteføljen har stjålet en del af markedet fra B&O’s egen 

audio portefølje, men som udgangspunkt også stjålet kunder fra de andre konkurrenter.  

Siden lanceringen af strategien ”Leaner, Stronger, Faster” har B&O formået at løfte salget fra B&O 

PLAY, som de mener vil være en af de kommende kernedrivere36  

På trods af massive ændringer og kernestruktursændringer, har B&O ikke formået at give de forventede 

resultater. B&O’s ledelse besluttede i regnskabsåret at få udarbejdet en ny strategisk analyse, som skal 

være med til den videre udvikling af selskabets aktiver.  

Den nuværende strategi lyder stadig på, at B&O ønsker at styrke de 2 forbruger brands B&O PLAY og 

B&O.  

Det er vigtigt for B&O at have en strategi og målsætninger. En god strategi kan skabe unikke 

konkurrencemæssige fordele for selskabet, og medfører høje afkast.  

Ligeledes er strategien også altafgørende i forhold til værdien af selskabet, da det her besluttet hvorledes 

selskabet skal opbygges i forhold til egenkapital og fremmekapital. Som beregnet ovenfor, har dette en 

betydelig indflydelse for B&O, da små ændringer jf. punkt 11 har stor betydning for virksomhedens 

værdi. 

I årsregnskabet for 2013/14 udtaler ledelsen om deres langsigtede forventninger (3 år) om en 

omsætning på 8-10 mia. Der bliver ikke i årsregnskabet for 2015/15 omtalt noget vedrørende 

forventningerne om omsætningen, hvorfor denne vurderes ikke at være opnået eller realistisk. Grunden 

herfor skyldes formodentlig salget af automotive, som også udgjorde en stor del af omsætningen.  

Selvom B&O’s langsigtede mål vurderes som værende urealistiske, er det stadig vigtigt for B&O at 

klarlægge deres forventninger til den kommende fremtid.  

                                                      
35 http://www.beoherning.dk/shop/billede/beoplay-v1?gclid=CIf5_o2LzswCFcL0cgod14AH3A 
36 B&O årsrapport 2014/15 
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B&O’s kommende strategi skal fokusere på at udnytte de af projektets stærke sider, samt at gribe 

mulighederne. Derudover skal der planlægges for de af projektets identificerede trusler, som B&O ikke 

som udgangspunkt kan ændre på, men har mulighed for at tilpasse sig.  
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13 Konklusion 

Projektet blev udarbejdet på baggrund af flere års nyheder og artikler, som umiddelbart bar præg af et 

usundt selskab. Jeg har igennem projektet fået en ny opfattelse af B&O, end jeg havde ved projektets 

start.  

På baggrund af udarbejdede strategiske analyse, med dertilhørende værdiansættelse af B&O, er jeg 

blevet bekendt med, at selskabet ikke står i så skidt en situation som ved første antagelse.  

B&O har formået at skabe overskud i årsregnskabet for 2014/2015, hvor de i de seneste år har haft 

underskud.  

Endvidere er selskabets aktiekurs steget markant, (dog også grundet opkøb af storaktionær) men 

tildeles også qua af selskabets situation på markedet.  

I forhold til den af projektets udarbejde SWOT analyse, er jeg blevet bekendt med, at selskabet har flere 

styrker samt muligheder end svagheder og trusler.  

Af stærke sider er klar deres fremgang i forhold til at sælge via tredjemand og via internettet. Dette har 

højnet salget til det yngre segment.  Derudover er det også det nye brand B&O PLAY, der virker som 

værende B&O’s nye vækstrakket.  

Selskabet har flere muligheder, da de tæt på balancedagen solgte automotive afdelingen fra, til en pris a 

1,2 mia. Pengene herfra kan anvendes til flere formål. F.eks. kan de anvendes til at tilbage betale de af 

B&O’s nuværende kreditorer, hvorfor de finansielle omkostninger vil falde. De finansielle 

omkostninger androg ca. 31 millioner kr. for indkomståret 2015, som svarer til 54% af overskuddet.  

Hvis B&O kan fortsætte den daglige drift, samtidig med at de betaler deres kreditorer tilbage, vil det 

betyde en væsentlig stigning i nøgletallet OG, blot fra de finansielle omkostninger.  

Dog er der stadig flere faktorer som øger mine tvivl om B&O, det ene er deres afhængighed af 

kapitalforhøjelse af 2 omgange inden for de seneste 3 regnskabsår. Dette kunne betyde at omsætningen 

ikke følger med omkostningerne. Ledelsen udtaler sig, at kapitalforhøjelserne er sket i forbindelse med 

et ønske om, at implementere strategien ”leaner, faster, stronger” hurtigere.  

En trussel kan være, at deres produkt B&O PLAY, som umiddelbart skal konkurrere mod 

lavprisprodukterne, bliver prissat for lavt, og derved kommer til at skade hoved-brandet ”Bang & 

Olufsen”. 
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Ved udarbejdelsen af budgettet og værdiansættelsen, blev min beregning af aktiekursen overvurderet i 

forhold til den handlede aktieværdi.  

Min kvalitative vurdering er, at dette ikke er urealistisk, og jeg mener derfor at B&O’s nuværende 

handlede aktieværdi er undervurderet, og bør opjusteres. En forbedring af selskabets interne forhold, 

vil per definition sænke betaværdien, hvortil aktieværdien vil stige. Endvidere vil den forventede vækst i 

omsætningen ligeledes være realistisk.  

Den endelige konklusion på projektet er at de af B&O’s forudsatte mål og strategier har virket, da der 

ses betydelig forbedring siden 2012. Det er også min vurdering at B&O formår at tilpasse sig markedet, 

hvorfor de kommer tilbage på rette vej, i forhold til modellen ”strategic drift”.  

Det er på baggrund af den kvalitative og kvantitative analyse og værdsættelse med dertilhørende budget 

min klare vurdering, at B&O er Going-Concern inden for den næste 5 år.  
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14 Perspektivering  

I en videreanalyseudvikling kunne det være interessant, at have et interview med B&O’s nye direktør. 

Det kunne være interessant at høre, om han har i sinde at ændre på nogle af de af Tue Mantoni’ 

strategiske mål, og hvordan dette skal ske.  

Derudover vil det være interessant at følge B&O’s udvikling i forhold til produktudviklingen, da det 

tidligere i projektet blev identificeret, at der for regnskabsåret 2015, ikke blev afholdt nær så mange 

penge på udviklingsomkostninger som tidligere. Det kunne være spændende at se, hvorvidt dette 

kommer til udtryk i den videre proces.  
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www.bloomberg.com 

www.loewe.com 

www.skat.dk 

www.beoherning.dk 

(Links til anvendte artikler findes under de konkrete punkter) 

15.3 Officielle pressemeddelelser og børsnyheder 

Bang & Olufsen press release 17. august 2012 - Bang & Olufsen launches new strategy to boost top-

line growth] 

 

http://www.børsen.dk/
http://www.euroivestor.dk/
http://www.business.dk/
http://www.bang-olufsen.dk/
http://www.wikiperdia.dk/
http://www.samsung.com/
http://www.phillips.com/
http://www.beoplay.com/
http://www.fyens.dk/
http://www.tv2.dk/
http://www.reuters.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.loewe.com/
http://www.skat.dk/
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15.4 Rapporter og årsregnskaber 

Bang & Olufsens fortegningsretsemission 2009 

Bang & Olufsen årsrapport 2008/2009 

Bang & Olufsen årsrapport 2009/2010 

Bang & Olufsen årsrapport 2010/2011 

Bang & Olufsen årsrapport 2011/2012 

Bang & Olufsen årsrapport 2012/2013 

Bang & Olufsen årsrapport 2013/2014 

Bang & Olufsen årsrapport 2014/2015 

Samsung annual report 2015 

Phillips annual report 2015 
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16 Bilag 

Bilag 1- summeret opgørelse af B&O’s regnskaber gennem de seneste 5 år. 

B&O's konsoliderede resultatopgørelse for 2011-2015 

(DKK millioner) 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 

 Nettoomsætning    2.356,50   2.863,80   2.813,90   3.007,70   2.866,90  

 Produktionsomkostninger   -1.776,20    -1.639,50   -1.718,00     1.792,00    -1.711,40  

 Bruttoresultat (EBITDA)     580,30    1.224,30   1.095,90    1.215,70    1.155,50  

            

 Udviklingsomkostninger      -448,50      -369,50      -442,40      -337,40      -311,40  

 Distributions- og marketingsomkostninger      -861,70      -780,50      -754,70      -654,30      -660,80  

 Administrationsomkostninger       -77,10        -71,90        -85,90      -101,60      -123,50  

 Resultat af primær drift (EBIT)      -807,00          2,50     -187,00       122,40        59,80  

            
 Resultat af kapitalandele i associerede 
selskaber efter skat         10,50           3,20           1,30          -2,10           0,20  

            

 Finansielle indtægter         24,80           5,60           8,60           9,40           7,50  

 Finansielle omkostninger       -30,90        -34,50        -33,20        -25,50        -27,40  

 Finansielle poster, netto         -6,10        -28,90        -24,60        -16,10        -19,90  

            

 Resultat før skat (EBT)    -802,60       -23,20     -210,40       104,20         40,10  

            

 Skat af årets resultat       195,40          -5,80         51,50        -30,90        -12,10  

 Resultat efter skat for fortsættende 
aktiviteter      -607,20        -29,00      -158,90         73,30         28,00  
 Resultat efter skat af ikke fortsættende drift 
områder       664,30              -               -                -                -    

 Årets resultat         57,10       -29,00     -158,90        73,30        28,00  

            

 Resultat pr. aktie            

 Resultat pr. aktie (EPS) og resultat pr. aktie 
fra fortsættende aktiviteter, DKK          1,30          -0,70         -4,30           2,00           0,70  

 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) og 
udvandet resultat pr. aktie fra forsættende 
aktiviteter, DKK       -14,20          -0,70         -4,30           2,00           0,70  
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Bilag 2 - summeret balance for B&O gennem de seneste 5 år. 

(DKK millioner) 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 

Immaterielle aktiver           

Goodwill       70,2        63,5        51,9        47,8        44,8  

Erhvervede rettigheder         8,0        14,5        20,7        27,8        37,7  

Færdiggjorte udviklingsprojekter     312,1      406,2      484,7      296,8      191,7  

Udviklingsprojekter under udførelse       80,3      317,6      178,2      338,9      322,0  

Immaterielle aktiver i alt     470,6      801,8      735,5      711,3      596,2  

            

Materielle aktiver           

Grunde og bygning     104,6      114,7      198,2      210,3      227,8  

Produktionsanlæg og maskiner       68,9      123,5      155,6      145,6      164,0  

Andre anlæg, krigsmateriel og inventar       26,8        26,8        24,4        29,3        31,3  

Indretning af lejede lokaler       44,9        39,5        30,2        17,5        15,6  
Materielle aktiver under udføres og 
forudbetalinger for materielle aktiver         9,1        29,8        67,5        96,8        69,1  

Materielle aktiver i alt     254,3      334,3      475,9      499,5      507,8  

            

Investeringsejendomme        17,2        38,6        40,0        41,3        42,7  

            

Finansielle aktiver           

Kapitalandele i datterselskaber          -            -             -             -             -    

Kapitalandele i associerede selskaber         5,9        10,2          7,0          5,6          5,7  

Andre finansielle tilgodehavender     123,3        44,2        43,3        46,6        40,1  

Finansielle aktiver i alt     129,2        54,4        50,3        52,2        45,8  

            

Udskudte skatteaktiver     187,5      180,4      183,1      139,9      144,1  

            

Langfristede aktiver i alt  1.058,8   1.409,5   1.484,8   1.444,2   1.336,6  

            

Varebeholdninger     533,1      666,2      572,1      665,0      563,0  

            

Tilgodehavender           

Tilgodehavender fra salg     456,6      537,4      443,9      539,9      365,2  

Tilgodehavender hos datterselskaber          -            -             -             -             -    

Tilgodehavender hos associerede selskaber          -           1,9          1,8          2,4          1,7  

Tilgodehavende selskabsskat       33,5        21,3        23,8        12,4        13,3  

Andre tilgodehavender       71,5        65,8        41,7        50,4        24,3  

Periodeafgrænsningsposter (tilgodehavende)       19,9        69,5        43,2        18,8        15,0  

Tilgodehavender i alt     581,5      696,0      554,4      623,9      419,5  

            

Likvide beholdninger   1.198,0      120,4      145,9      159,1      189,1  

            

Forudbetalte varer       77,6          -             -             -             -    
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Kortfristede aktiver i alt  2.390,2   1.482,6   1.272,4   1.448,0    1.171,6  

            

Aktiver i alt  3.449,0   2.892,1   2.757,2   2.892,2   2.508,2  

            

            

            

Passiver           

            

Egenkapital           

Aktiekapital     432,0      392,7      392,7      362,4      362,4  

Indbetalt overkurs          -            -             -             -             -    

Reserve for valutakursregulering       24,6        12,4        22,1        25,1        25,1  
Reserve vedr. regnskabsmæssig sikring af 
fremtidige pengestrømme       -3,5          -            4,0          8,3       -10,9  

Overført resultat   1.468,3   1.199,2    1.221,8    1.230,2    1.161,1  

Minoritetsinteresser          -            -             -             -            0,6  

Egenkapital i alt   1.921,4   1.604,3   1.640,6   1.626,0   1.538,3  

            

Langfristede forpligtelser           

Pensioner       17,1        13,3        12,4          9,8          9,0  

Udskudt skat       10,6         7,7        13,8        15,4          8,1  

Hensatte forpligtelser (langfristede)       44,8        39,8        57,9        86,2        81,5  

Realkreditinstitutter     191,1      197,8      206,1      212,9      219,5  

Kreditinstitutter (langfristede)          -            -             -             -             -    

Øvrige langfristede forpligtelser         1,6         1,9          3,1          0,9          0,9  

Periodeafgrænsningsposter (langfristede)     148,7          -             -             -             -    

Langfristede forpligtelser i alt     413,9      260,5      293,3      325,2      319,0  

            

Kortfristede forpligtelser           

Realkreditinstitutter         8,4         8,2          6,8          6,6          6,4  

Kreditinstitutter (kortfristede)     210,0      220,0      150,0      150,0           -    

Kassekreditter          -          68,5        56,2        37,8        47,7  

Hensatte forpligtelser (kortfristede)       25,4        28,8        39,4        54,8        56,4  

Leverandører af varer og tjenesteydelser     443,1      434,0      295,3      384,8      199,8  

Gæld til datterselskaber          -            -             -             -             -    

Selskabsskat       33,7        18,1        25,5        27,8        21,7  

Anden gæld     309,1      215,8      226,9      259,9      303,9  

Periodeafgrænsningsposter (kortfristede)       67,7        33,9        23,1        19,3        15,0  

Kortfristede forpligtelser i alt   1.097,4   1.027,2      823,2      941,0      650,9  

            

Forpligtelser vedrørende forudbetalte varer       16,3          -             -             -             -    

            

Forpligtelser i alt  1.527,6   1.287,7    1.116,5   1.266,2      969,9  



79 | S i d e  
 

            

Passiver i alt   3.449,0   2.892,0    2.757,1    2.892,2    2.508,2  
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Bilag 3 – Reformuleret resultatopgørelse  

B&O's reformulerede resultatopgørelse for 2011-2015 

(DKK millioner)  2014/15  
 

2013/14  
 

2012/13  
 

2011/12  
 

2010/11  

 Nettoomsætning  2.356,5  2.863,8  2.813,9  3.007,7  2.866,9  

 Driftsomkostninger  -3.163,5  -2.861,4  -3.001,0  698,7  -2.807,1  

 EBITDA  580,3  1.224,3  1.095,9  1.215,7  1.155,5  

 Resultat af primær drift (EBIT)  -807,0  2,5  -187,0  122,4  59,8  

 Skat af EBIT  -189,6  0,6  -46,8  30,6  15,0  

 Driftsoverskud fra salg, efter skat  -617,4  1,9  -140,3  91,8  44,9  

 Andet driftsoverskud, efter skat  10,5  3,2  1,3  -2,1  0,2  

 Skat af driftsoverskud  2,5  0,8  0,3  -0,5  0,1  

 Samlet driftsoverskud  -604,4  5,9  -138,6  89,2  45,1  

 Finansielle indtægter  24,8  5,6  8,6  9,4  7,5  

 Finansielle omkostninger  -30,9  -34,5  -33,2  -25,5  -27,4  

 Skat af samlede finansielle omkostninger  1,4  7,1  6,2  4,0  5,0  

 Netto finansielle omkostninger  -4,7  -21,8  -18,5  -12,1  -14,9  

 Minoritetsinteressers resultatandel  0,0  0,0  0,0  0,0  1,1  
 Resultat efter skat af ikke fortsættende 
drift områder  664,3  0,0  0,0  0,0  0,0  

 Total indkomst til ordinære 
aktionærer  55,2  -15,9  -157,1  77,1  31,3  

 Årets skatteprocent  23,5% 24,5 % 25 % 25 % 25 % 
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Bilag 4 – Reformuleret balance 

B&O's reformulerede balance for 2011-2015 

(DKK millioner)  2014/15   2013/14   2012/13   2011/12   2010/11  

Kerne driftsaktiver (OA)           

Goodwill      70,20       63,50       51,90       47,80       44,80  

Erhvervede rettigheder        8,00       14,50       20,70       27,80       37,70  

Færdiggjorte udviklingsprojekter     312,10      406,20      484,70      296,80      191,70  

Udviklingsprojekter under udførelse      80,30      317,60      178,20      338,90      322,00  

Grunde og bygning     104,60      114,70      198,20      210,30      227,80  

Produktionsanlæg og maskiner      68,90      123,50      155,60      145,60      164,00  

Andre anlæg, dritsmateriel og invetar      26,80       26,80       24,40       29,30       31,30  

Indretning af lejede lokater      44,90       39,50       30,20       17,50       15,60  
Matrielle aktiver under udførse og forudbetalinger 

for materielle aktiver        9,10       29,80       67,50       96,80       69,10  

Invevesteringsejendomme      17,20       38,60       40,00       41,30       42,70  

Kapitalandele i datterselskaber           -              -              -              -              -    

Kapitalandele i assoscierede selskaber        5,90       10,20         7,00         5,60         5,70  

Udskudte skatteaktiver     187,50      180,40      183,10      139,90      144,10  

Varebehodninger     533,10      666,20      572,10      665,00      563,00  

Tilgodehavender fra salg     456,60      537,40      443,90      539,90      365,20  

Tilgodehavender hos datterselskaber           -              -              -              -              -    

Tilgodehavender hos associerede selskaber           -           1,90         1,80         2,40         1,70  

Tilgodehavende selskabsskat      33,50       21,30       23,80       12,40       13,30  

Andre tilgodehavender      71,50       65,80       41,70       50,40       24,30  

Forudbetalte varer      77,60            -              -              -              -    

Periodeafgrænsningsposter (tilgodehavende)      19,90       69,50       43,20       18,80       15,00  

Driftlikviditet      23,57       28,64       28,14       30,08       28,67  

Kerne driftsaktiver (OA) i alt  2.151,27   2.756,04   2.596,14   2.716,58   2.307,67  

            

Driftforpligtelser           

Pensioner      17,10       13,30       12,40         9,80         9,00  

Udskudt skat      10,60         7,70       13,80       15,40         8,10  

Hensatte forpligtelser (langfristede)      44,80       39,80       57,90       86,20       81,50  

Hensatte forpligtelser (kortfristede)      25,40       28,80       39,40       54,80       56,40  

Leverandører af varer og tjenesteydelser     443,10      434,00      295,30      384,80      199,80  

Anden gæld     309,10      215,80      226,90      259,90      303,90  

Forpligtelser vedrørende forudbetalte varer      16,30            -              -              -              -    

Periodeafgrænsningsposter (langfristede)     216,40       33,90       23,10       19,30       15,00  

Selskabsskat      33,70       18,10       25,50       27,80       21,70  

Driftforpligtelser i alt  1.116,50      791,40      694,30      858,00      695,40  

            

Netto driftsaktiver  1.034,77   1.964,64   1.901,84   1.858,58   1.612,27  
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Finansielle forpligtelser            

Realkreditinstitutter     191,10      197,80      206,10      212,90      219,50  

Kreditinstitutter (langfristede)           -              -              -              -              -    

Øvrige langfristede forpligtelser        1,60         1,90         3,10         0,90         0,90  

Realkrditinstitutter        8,40         8,20         6,80         6,60         6,40  

Kreditinstitutter (kortfristede)     210,00      220,00      150,00      150,00            -    

Kassekreditter           -         68,50       56,20       37,80       47,70  

      411,10      496,40      422,20      408,20      274,50  

Andre finansielle tilgodehavender     123,30       44,20       43,30       46,60       40,10  

Likvide beholdninger  1.174,44       91,76      117,76      129,02      160,43  

Netto finansielle forpligtelser i alt   -886,64      360,44      261,14      232,58       73,97  

            

Egenkapital   1.921,40   1.604,20   1.640,70   1.626,00   1.538,30  
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Bilag 5 – Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalyse af Bang & Olufsen A/S   
 (mio. DKK)   2014/15   2013/14   2012/13   2011/12   2010/11   2009/10  

 Resultatopgørelse:              

 Nettoomsætning       2.356,5        2.864,0        2.814,0        3.008,0        2.867,0        2.762,0     

 Bruttoavance, %           24,6            42,8            38,9            40,4            40,3            39,4     

 EBITDAC  -      535,0            86,0     -    107,0            99,0            48,0              6,0     

 EBITDA  -      376,0          345,0          144,0          379,0          299,0          212,0     
 Resultat af primær drift 
/EBIT)  -      807,0              3,0     -    187,0          122,0            60,0     -      34,0     

 Finansielle poster, netto  -         6,0     -      29,0     -      25,0     -      16,0     -      20,0     -       9,0     

 Resultat før skat (EBT)  -      803,0     -      23,0     -    210,0          104,0            40,0     -      50,0     

 Resultat efter skat           57,0     -      29,0     -    159,0            73,0            28,0     -      33,0     

 Balance ultimo:              

 Balancesum       3.449,0        2.892,0        2.757,0        2.892,0        2.508,0        2.562,0     

 Aktiekapital         432,0          393,0          393,0          362,0          362,0          362,0     

 Egenkapital       1.921,0        1.604,0        1.640,0        1.626,0        1.538,0        1.496,0     

 Nettorentebærende gæld         788,0          374,0          273,0          248,0            85,0            84,0     

 Nettoarbejdskapital         261,0          657,0          557,0          613,0          451,0          477,0     

 Pengestrømme:              

 fra driftsaktivitet           55,0            14,0          127,0          225,0          320,0          218,0     

 fra investeringsaktivitet         858,0     -    285,0     -    328,0     -    380,0     -    318,0     -    178,0     
   investering i materille 
anlægsaktiver  -        83,0     -      82,0     -      84,0     -    121,0     -      96,0     -      83,0     

 frie pengestrømme         913,0     -    101,0     -    202,0     -    155,0              2,0            40,0     

 fra finanseringaktivitet         233,0            64,0          171,0          134,0     -    100,0     -      44,0     

 Årets pengestrømme     1.146,0     -     37,0     -     30,0     -     21,0     -     98,0     -       4,0     

 Nøgletal:              

 EBITDA-margin, %  -        16,0            12,0              5,1            12,3            10,4              7,7     

 EBIT-margin, %  -        34,3              0,1     -       6,6              4,1              2,1     -       1,2     

 NIBD/EBITDA              -                1,1              1,9              0,7              0,3              0,4     

 Afkastgrad, %  -        36,1              0,1     -       7,6              5,2              2,8     -       1,6     
 Afkast af investeret kapital, 
eksl. Goodwill, %  -        41,5            14,7              2,4            17,4            13,3              6,3     
 Egenkapitalens forrentning, 
%             3,2     -       1,8     -       9,7              4,6              1,8     -       2,3     

 Antal medarbejdere, ultimo       2.015,0        2.347,0        2.036,0        2.106,0        2.008,0        2.046,0     

 Aktlerelaterede nøgletal:              
 Resultat pr. aktie (EPS), 
DKK             1,0     -       1,0     -       4,0              2,0              1,0     -       1,0     
 Resultat pr. aktie, udvandet 
(EPS-D), DKK  -        14,0     -       1,0     -       4,0              2,0              1,0     -       1,0     

 Price/earnings           44,0     -      84,0     -      13,0            30,0            96,0     -      59,0     



Bilag 6 – Budget B&O 5 år 

(mio. DKK)  2014/15   Budget 2016   Budget 2017   Budget 2018   Budget 2019   Budget 2020   Terminal  

Omsætning 2.356,50 2.427,20 2.500,01 2.575,01 2.652,26 2.731,83 2.813,78 

Procentvise 
stigning  

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

AOH 2,28 2,32 2,36 2,40 2,44 2,48 2,52 

1/AOH 0,44 0,43 0,42 0,42 0,41 0,40 0,40 

NDA 1.033,55 1.046,76 1.060,14 1.073,70 1.087,42 1.101,32 1.115,40 

OG  
2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

ROIC  
5,80% 5,90% 6,00% 6,10% 6,20% 6,31% 

DO før skat 55,00 115,00 117,88 120,82 123,84 126,94 130,11 

Skat -           12,93 -            25,30 -            25,93 -                26,58 -                27,25 -            27,93 -           28,62 

DO efter skat 42,08 89,70 91,94 94,24 96,60 99,01 101,49 

 
       

FGEAR  
0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

NDA 1.033,55 1.046,76 1.060,14 1.073,70 1.087,42 1.101,32 1.115,40 

NFF 13,18 13,35 13,52 13,69 13,87 14,04 14,22 

 
 

 
     

r -             0,09 -             0,09 -             0,09 -                 0,09 -                 0,09 -             0,09 -             0,09 

NFF (t-1) 13,18 13,35 13,52 13,69 13,87 14,04 14,22 

NFO(t) -             1,16 -             1,18 -             1,19 -                 1,21 -                 1,22 -             1,24 -             1,26 

 

 

 



Bilag 7 –  Danmarks statistik (statsobligation) 

 

 


