
 

 

  

  

Værdiansættelse af GN Store Nord A/S                                         HDF 8. Semester, forår 2014  

Af Danny Reyes Rasmussen     

    

Vejleder:  Jakob Kær Nielsen 

  

GN Store Nord up by 1000% 

- and still going strong? 



Værdiansættelse af GN Store Nord Forår, 204 

 

Side | 1  
 

Indhold 
1. Indledning ...................................................................................................................................................... 3 

1.2 Problemformulering ................................................................................................................................ 4 

1.3 Metode .................................................................................................................................................... 5 

1.4 Afgrænsning ............................................................................................................................................. 8 

1.4.1 Siemens Hearing aid’s fremtid usikker ............................................................................................. 9 

1.5 Virksomhedsbeskrivelse ........................................................................................................................ 11 

1.6 Aktienøgletal .......................................................................................................................................... 16 

1.6.1 EPS .................................................................................................................................................. 16 

1.6.2 Price/Earning .................................................................................................................................. 17 

1.6.3 Kurs/Indre værdi ............................................................................................................................. 18 

2. Strategisk analyse ........................................................................................................................................ 20 

2.1 Ekstern analyse ...................................................................................................................................... 20 

2.1.1 PESTEL analyse ................................................................................................................................ 20 

2.1.2 Porters five forces ........................................................................................................................... 28 

2.2 Intern analyse ........................................................................................................................................ 35 

2.2.1 Værdikæde ..................................................................................................................................... 35 

2.2.2 Primære aktiviteter ........................................................................................................................ 36 

2.3 Strategi .................................................................................................................................................. 40 

2.4 SWOT Analyse. Delkonklusion på den Strategisk analyse ..................................................................... 45 

3. Regnskabsanalyse ........................................................................................................................................ 47 

3.1 Omsætning, koncern ............................................................................................................................. 47 

3.1.1 Omsætning per segment ................................................................................................................ 47 

3.1.2 Konkurrenter .................................................................................................................................. 49 

3.2 Rentabilitetsanalyse .............................................................................................................................. 51 

3.2.1 ROE ................................................................................................................................................. 52 

3.2.2 Niveau 1: ......................................................................................................................................... 52 

3.2.3 Niveau 2: ......................................................................................................................................... 53 

3.2.4 Niveau 3 .......................................................................................................................................... 54 

3.2.5 Opsummering regnskabsanalysen .................................................................................................. 62 



Værdiansættelse af GN Store Nord Forår, 204 

 

Side | 2  
 

4. Budgettering ................................................................................................................................................ 64 

4.1 Budgethorisontens længde ................................................................................................................... 64 

4.2 Betaværdien: ......................................................................................................................................... 66 

4.3 CAPM ..................................................................................................................................................... 66 

4.4 WACC ..................................................................................................................................................... 67 

5. Værdiansættelse .......................................................................................................................................... 68 

5.1 Forventet kurs ....................................................................................................................................... 68 

5.2 Optimistisk kurs ..................................................................................................................................... 68 

5.3 Konservativ kurs .................................................................................................................................... 69 

5.4 Følsomhedsanalyse ............................................................................................................................... 69 

5.4.1 Kritik af DCF .................................................................................................................................... 71 

6. Konklusion 1 ................................................................................................................................................ 72 

7. Perspektivering ............................................................................................................................................ 73 

7.1 Sammenligning med øvrige analytikere ................................................................................................ 73 

7.2 Kapitalstruktur ....................................................................................................................................... 75 

8. Konklusion 2 ................................................................................................................................................ 80 

9. Kildefortegnelse ........................................................................................................................................... 81 

10. Bilagsoversigt ............................................................................................................................................. 86 

11. USB-oversigt ............................................................................................................................................ 107 

 



Værdiansættelse af GN Store Nord Forår, 204 

 

Side | 3  
 

1. Indledning 

 

“It’s far better to buy a wonderful company at a fair price, than a fair company at a wonderful price.” Citat 

Warren Buffet, en af de mest succesrige og kompetente investorer nogensinde, der for under et år siden var 

placeret som nummer to på Forbes’ liste over verdens rigeste.1 

 

Tidligere har det været taget for givet, at blot man investerede langsigtet , ville aktier og for den sags skyld 

også ejendomme, være en god investering. Udviklingen på aktiemarkedet har dog de seneste år elimineret 

denne påstand og der er således i dag, et markant større behov for at vælge de korrekte aktier.2  

 

De seneste års økonomiske krise med udspring i 2007 og IT boblen et årti forinden har styrket 

overbevisningen om, at de grundlæggende principper i værdiskabelse er generelle økonomiske regler, som 

er gældende under alle markedsomstændigheder3. Markedsprisen på aktier har i flere tilfælde vist sig ikke 

at afspejle en korrekt værdi af virksomheden – et faktum som kræver, at investor hele tiden har forståelse 

for de underliggende værdiparametre for den enkelte virksomhed for blandt andet på denne baggrund 

bedre at kunne vurdere den fremtidige indtjening. Det er således i høj grad relevant at undersøge, hvordan 

man som investor kan opnå ovennævnte forståelse og hvilke værktøjer, man som investor kan gøre brug af 

for at opnå det bedst mulige afkast.  

 

Den danske børsnoterede virksomhed GN Store Nord A/S, er en virksomhed, som i den grad har oplevet 

store kursændringer. Kursen på GN Store Nord er siden 2009 steget med over 1300 pct. og sammenlignet 

med OMX C20 kursændringer, kan man se hvor markant meget mere GN store Nord aktien er steget i 

forhold til OMX C20 indekset. Dette er illustreret nedenstående hvor den blå kurve er GN Store Nord, og 

den røde kurve er OMX C20.  

  

 

                                                           
1 http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/warrenbuff165269.html 
2 Aktieinvestering, 1.udgave. BuisnessSumup. Michael Christensen og Peter Rixe 
3 Valuation, mesuring and managing th value of companies, Tim Koller, Mark Goedhart, David Wessels. Forord  

Figur 1. Ændring i kursen 
på GN Store Nord 
sammenlignet med OMX 
C20. Kilde 
www.Euroinvester.dk 
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1.2 Problemformulering 

 

I nærværende afhandling udarbejdes en værdiansættelse af GN Store Nord A/S.  

 

Formålet med afhandlingen er først og fremmest at beregne en teoretisk kurs på GN’s aktie ved hjælp af en 

grundig analyse af GN som helhed. Den beregnede pris kan som udgangspunkt anvendes til at vurdere, 

hvorvidt nuværende markedskurs på GN er prissat korrekt, eller om markedskursen måtte indikere 

køb/salg.  

 

Afhandlingen vil udover en aktuel vurdering af aktiens kurs også afdække mulige ændringer i kursen ved 

givne scenarier, som dels vil kunne give en investor en guideline i de forskellige scenarier, men samtidig 

også belyse følsomheden i værdiansættelsesmodellen.  

 

Hovedproblemet kan således limiteres til:  

 

”Hvordan balancerer den aktuelle markedskurs på GN aktien overens med den teoretiske pris, og i hvilke 

situationer måtte den teoretiske pris indikere køb/salg for en investor?”  

 

For at afdække ovenstående spørgsmål vil følgene delspørgsmål forsøges afdækket.  

 Hvordan kan man afbillede virksomhedens nuværende økonomiske situation? 

 Hvordan kan man værdiansætte en virksomhed og herved udlede hvorvidt et køb eller salg af 

pågældende aktie er optimal? 

 Ved hvilke ændringer for GN, både internt og eksternt, vil indikation fra ovenstående spørgsmål 

ændre sig og i hvilken grad? 

 Hvor stor betydning skal man som investor lægge i den anvendte værdiansættelsesmodel, 

herunder belysning af modellens styrker og svagheder, samt hvilke teorier kan man med fordel 

supplere med? 
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1.3 Metode 

 

Selve værdiansættelsen af GN Store Nord A/S (betegnes herefter blot GN) deles op i tre faser. Hver fase vil 

kort blive beskrevet og indeholder blandt andet en kommentering på fremgangsmåde, modeller, 

indgangsvinkler mv. Modeller/teorier i de enkelte faser vil kort blive beskrevet nedenfor og i de indledende 

afsnit i rapporten.  

 

 

 

Forinden Fase 1, udarbejdes en virksomhedsbeskrivelse af GN. Dernæst vil de fundamentale nøgletal, 

herunder Price/Earning og Kurs/Indre værdi blive beskrevet. Med fundamentale nøgletal menes nøgletal 

som ikke kræver et større forarbejde og som er let tilgængelige på diverse erhvervs- og finanssider, som for 

eksempel Børsen og EuroInvestor.   

 

Fase 1, Analyse af historisk udvikling vil blive udarbejdet som følgende: 

1. Informationsindsamling 

2. Strategisk analyse 

3. Regnskabsanalyse 

4. Nøgletalsanalyse 

Informationsindsamling berøres yderligere under kilder/kildekritik senere i rapporten. 

Den strategiske analyse er en fokuseret kortlægning og vurdering af virksomhedens eksterne omgivelser og 

interne situation, som danner grundlag for virksomhedens mission, vision, værdigrundlag, mål og strategi. I 

udarbejdelsen af den strategiske analyse vil der blive gjort brug af Pestel-model, Porters five forces-, 

værdikæde-, strategi- og SWOT-analyse m.fl. Pestel- og Portes five forces modellerne er anvendt, idet de til 

dels dækker deres områder bredt, men samtidig er enkle og overskuelige og samtidig supplerer hinanden 

godt, idet Pestel dækker de interne branche forhold, mens porters five forces dækker de eksterne branche 

forhold. Slutteligt i den strategiske analyse vil Pestel og Portes five forces blive opsummeret i en SWOT 

analyse. Øvrige teorier og modeller vil, så vidt det er muligt, blive anvendt til at supplere de tre 

ovennævnte modeller/analyser.  

 

Regnskabs- og rentabilitetsanalysen vil tage udgangspunkt i ”den udvidede Du-pont pyramiden”. 

Fase 1  

Analyse af historisk udvikling 

Fase 2 

Budgettering 

Fase 3 

Værdiansættelse 
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Formålet med en regnskabsanalyse er, at danne sig et indtryk af virksomhedens4:  

 Rentabilitet; virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital 

 Indtjeningsevne; virksomhedens evne til at skabe overskud af omsætningen 

 Kapitaltilpasning; virksomhedens evne til at udnytte den kapital, der er til rådighed  

 Soliditet og likviditet; virksomhedens evne til at modstå tab og til at betale forfaldne fordringer  

Nøgleordene i regnskabs- og nøgletalsanalysen vil være: 

 Niveau; det økonomiske niveau ved sammenligning med andre virksomheder eller markedsrenten 

 Retning; i hvilken retning udvikler virksomheden sig, negativt, positivt eller uændret 

 Tempo; i hvilket tempo udvikler virksomheden sig  

 Hypotese; hypoteser for virksomheden fremtid. Dette punkt berøres i højere grad under 

budgettering. 

En analyse af en virksomhedens regnskab og rentabilitet har vist sig at være værdifuld i mange 

henseender5. Analysen anvendes bl.a. af kreditanalytikeren til at analysere den operationelle og finansielle 

risiko ved en vurdering af kreditgivningen til virksomheden. Ledelsen i den givne virksomhed anvender 

analysen til at overvåge konkurrenter og beslutte den fremadrettede strategi. ”Simple investorer” og 

erhvervs-og finansierings sider anvender analysen til at beregne de fundamentale nøgletal. Alle 

indgangsvinkler der er relevante for en værdiansættelse, der har til formål at afdække det fremtidige 

indtjeningspotentiale. Reformulerede resultatopgørelse samt balance er vedhæftet i Bilag 6.  

 

I Fase 2 bearbejdes virksomhedens evne til at skabe værdi i fremtiden og dette ender således ud i en 

proforma-årsrapport. Budgetteringsfasen er udgangspunktet i fase 3, hvor den endelige værdiansættelse 

finder sted, og hvor den teoretiske pris beregnes.  

Fase 3. I praksis eksisterer der mange forskellige værdiansættelsesmetoder og de enkelte analysehuse 

anbefaler ofte deres egen metode. I nærværende rapport vil der alene blive gjort brug af DCF-modellen 

(discounted cash flow). DCF modellen vurderes af Christian V. Petersen og Thomas Plenborg i bogen 

”Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Thomson, 1. udgave”, at være den mest anvendte analysemodel.  

Rapporten vil igennem de forskellige faser løbende belyse de risici og faldgrupper de forskellige modeller 

og teorier kan indeholde. Således vil også forslag til afdækning, alternativer og supplement blive forsøgt 

fremlagt. Den beregnede kurs vil blive suppleret med en følsomhedsanalyse som har til hensigt at give en 

                                                           
4
 Erhvervsøkonomi til Akademiuddannelserne, 2. udgave, 2. oplag 2009, Acedemica, Søren Holm-Rasmussen, Jens Ocksen Jensen, 

Lone Hansen. Bogen er imidlertid ikke til en reformuleret regnskabsanalyse, hvorfor der i mange tilfælde suppleres med bogen, 
Financial Statement Analysis, Christian V. Petersen og Thomas Plenborg, Prentice Hall Financial Times. Bøgernes fundamentale 
fremgangs måde og analyse punkter vurderes at være meget lig. 
5
 Financial Statement Analysis, Prentice Hall, Financial Times, Petersen & Plenborg.  
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investor af GN en guideline i forskellige scenarier, samt belyse følsomheden i den generelle DCF analyse. 

Ligeledes er følsomhedsanalysen baggrund for selve perspektiveringen.  

 

Igennem rapporten vil GN i mange tilfælde blive behandlet og analyseret sideløbende på to segmenter, GN 

Netcom og GN ReSound. Dette fordi de to segmenter opererer på forskellige markeder med forskellige 

behov,etc., og en opdeling vurderes derfor at give det bedste og mest retvisende resultat.  

Et af nøgleelementerne i rapporten er en løbende sammenligning med konkurrenterne, da det vurderes, at 

konkurrenternes position har en enorm betydning for GN’s muligheder for at skabe vækst i fremtiden.  

 

Rapportens perspektivering vil til at starte med, indeholde en sammenligning med øvrige aktieanalyser af 

GN udarbejdet af professionelle aktører, herunder diverse banker og analysevirksomheder. Denne 

sammenligning har til hensigt at vurdere sandsynligheden for rapportens budgetantagelser, samt den, i 

rapporten, beregnede teoretiske kurs.  

Herefter vil perspektiveringen indeholde en scenarieanalyse omkring ændring af kapitalstrukturen og 

hvilken påvirkning dette vil have på kursen. Denne del af perspektiveringen har til formål dels at støtte DCF 

modellen med nogle essentielle teorier, men samtidig supplere en af DCF modellen svagheder idet den 

forudsætter en konstant WACC, og således ikke er dynamisk overfor ændringer i kapitalstrukturen.  

  

Den endelige analyse vil se således ud:  

 

 

 

Indledning Fase 1 Fase 2 Fase 3 Konklusion 1 Perspektivering Konklusion 2 
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1.4 Afgrænsning 

 

Som skæringsdato anvendes d. 16/3 2014. Information herefter vil kun indgå i rapporten, såfremt det er 

yderst relevant for værdiansættelsen.  

 

Værdiansættelsen vil blive foretaget på baggrund af de informationer om GN, der for det første er 

offentlige og som er let tilgængelige enten på GN’s egen hjemmeside eller på samfundsøkonomiske medier 

såsom Børsen, Politikken, JP, etc. Herudover inddrages ligeledes information det har været muligt at 

indsamle fra relevante kontaktpersoner, herunder relevante kontakter/repræsentanter i GN, 

Høreforeningen, samt investeringsspecialister.  

 

Afsnittet om aktienøgletal vil ikke indeholde en PEG ratio, selvom denne er oplagt som supplement til P/E 

når vækstraterne er forskellige imellem GN og konkurrenterne, hvilket dog imidlertid ikke har været 

tilfældet de seneste par år.  

 

De i rapporten anvendte modeller og teorier vil kun blive beskrevet yderest generelt, idet det forudsættes, 

at læseren allerede er i besiddelse af denne viden.  

Afsnittet omhandlende regnskabsanalysen vil primært blive baseret på nøgletal nævnt i ” Du-pont 

pyramiden”. Og vil ikke indeholde en analyse af soliditet og likviditet, idet en soliditets analyse vurderes at 

være mest relevant for en långiver, såsom et pengeinstitut mens rapporten er henvendt til investor og da 

GN samtidig i stor stil køber egne aktier tilbage af overskudslikviditet, vil en likviditetsanalyse ej heller blive 

prioriteret. 

Der vil i rapporten ikke blive udarbejdet en egentlig vækstanalyse, idet der i regnskabsanalysen ved de 

berørte nøgletal, herunder, EBIT, ROIC og ROE vil bliver korrigeret således at de viser den værdi som driften 

(core) skaber, og som i høj grad illustrer virksomhedens evne til at genere vækst via den egentlige drift.  

 

En dybere analyse og beregning af skatten vil ikke blive udarbejdet i rapporten og der tages i 

budgetberegningen blot udgangspunkt i selskabsskatten på 25pct., dog med højde for den nye vedtaget 

selskabsskattelettelse.  

 

I den anvendte indeksanalyse, vedlagt i bilag 6, er udtrukket de poster som i 2008 var nul idet en 

indeksering heraf således ikke er mulig. De omhandlende nøgletal er ’Beløb tildelt fra voldgiftsag mod 

TPSA’, ’Andel af resultat i associerede virksomheder’ samt ’Fortjeneste/tab ved afhændelse af aktiviteter 
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etc.’ Efterfølgende nøgletal, EBITDA, er imidlertid ikke korrigeret herfor i indeksanalysen, og ovenstående 

udeladelse vurderes således ikke at have nogen betydning.  

 

Rapporten vil ikke indeholde en dybere analyse og beskrivelse af samtlige GN’s produkter, idet en sådan 

analyse vil være for omfattende og ikke står mål med den betydning en sådan afdækning vil have for selve 

værdiansættelsen. Rapporten vil således være begrænset til at indeholde en kort beskrivelse og analyse af 

nogle få af GN’s primære produkter og som måtte være ledende elementer i GN’s evne til at skabe 

indtjening i fremtiden.  

 

En kompetent ledelse er ofte særdels betydningsfuld for en virksomheds evne til at skabe værdi i 

fremtiden, og man ser også kursændringer som følge af en udskiftning i ledelsen6. Rapporten vil imidlertid 

blot indeholde en minimal beskrivelse af ledelsen i GN, herunder Chariman, CEO og CFO, idet en analyse 

heraf vurderes at være vanskelig og meget subjektiv. Ledelsens CV og seneste års årsrapporter, herunder 

afsnittet ”God Selskabsledelse” (side 38-42 i årsrapporten 2013), Bestyrelse og Direktion (side 46-49 

årsrapporten 2013), vurderes ikke at give anledning til anmærkninger.  

 

1.4.1 Siemens Hearing aid’s fremtid usikker 

Siemens vil i opgaven ikke indgå i analysen idet det dels er vanskeligt at finde informationer udelukkende 

på Siemens Hearring aids divisionen, og at anvende Simens koncerns nøgletal vil være yderest usikkert, da 

Siemens Hearing aids kun udgør 0,5pct. af den samlede forretning. Yderligere synes Siemens ikke videre 

interesseret i deres Hearing aids division, og er ifølge medwatch.dk7 uofficielt til salg,  

Ovenstående er i sig selv en spændende vinkel for GN. Siemens forsøgte tilbage i 2010 at sælge sin hearing 

aid division8, dog uden held. Markedsholdningen er, jf. en artikel i medwatch9, at hverken Sonova eller 

William Demant, qua deres størrelse, kan gennemføre et køb af Siemens Hearing aid uden at komme i 

konflikt med konkurrencemyndighederne som GN oplevede i 2007. Artiklen nævner herudover at, ”De 

færreste tror på, at den privatejede amerikanske Starkey eller private-ejede danske Widex vil og kan slå til”. 

GN vil med et opkøb af Siemens divisionen opnå en stor markedsvolumen, som vil gøre dem til 

markedsleder med en andel omkring 30pct. - et niveau som forventeligt ikke vil komme i problemer med 

konkurrencemyndighederne.  

                                                           
6
 Eksempelvis Auriga 2013, http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/MidtVest/2013/11/13/175241.htm 

7
 http://medwatch.dk/Medico___Rehab/article6130795.ece 

8
 http://www.bloomberg.com/news/2013-08-29/ex-siemens-executive-chapero-said-to-attempt-hearing-aids-deal.html 

9
 http://medwatch.dk/Medico___Rehab/article6130795.ece 
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Til trods for at et køb af Siemens Hearing aid kunne være en game changer, og vil eliminere en del af GN’s 

svagheder som berøres senere i opgaven, vil rapporten imidlertid forudsætte at GN ikke indgår i et opkøb 

af Siemens Hearing air idet der er stor usikkerhed omkring hvorvidt Siemens overhovedet er interesseret i 

at sælge og om GN i såfald har interesse og evnerne.  



Værdiansættelse af GN Store Nord Forår, 204 

 

Side | 11  
 

1.5 Virksomhedsbeskrivelse 

 

Historik - Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 

 

”Den globale udvikling er afhængig af kommunikation” Citat: C. F. Tietgen (1829-1901), grundlægger af GN 

Store Nord. 

 

GN blev etableret d. 1. juni 1869 af den danske industri mogul, C.F. Tietgen., under navnet Det Store 

Nordiske Telegraf-Selskab. C.F. Tietgen var af den overbevisning, at han qua Danmarks beliggenhed, med 

fordele kunne oprette telegraflinjer, der kunne forbinde stormagterne Frankrig samt England med Rusland 

og Østasien.10 

Den første telegrafforbindelse fra Nordeuropa via Sibirien til Japan og Hong Kong bliver åbnet i 1872. I 

starten af det 19. århundrede var GN et af de førende internationale telegrafselskaber med 15.600 km 

telegrafkabel, som bl.a. inkluderer et avanceret netværk i Nordeuropa med Sibirien, som dengang var det 

mest sofistikerede netværk i Østasien.11 

På sin 100-års fødselsdag åbner den japansk-russiske (JASC)-forbindelse. GN’s kabelnetværk dækkede 

herefter forbindelser fra Nordamerika via Sibirien til Japan. 

I 1977 erhvervede GN Danavox, som var en dansk producent af høreapparater. Denne erhvervelse viste sig 

selvsagt at blive et vendepunkt og grundstenen for GN’s fremtid. I 1985 ændres GN’s navn fra Det Store 

Nordiske Telegraf-Selskab til GN Store Nord. 1980’erne var for GN’s vedkommende ramt af tabsgivende 

forretninger, hvilket imidlertid ændrede sig i 90’erne hvor GN involvererede sig i mobiltelefoni under 

navnet Sonofon, som i år 2000 sælges til norske Telenor for 13, 9 milliarder kroner. For en del af disse 

midler overtog GN via en underafdeling, GN Netcom, Jabra, som på daværende tidspunkt var en ledende 

producent af håndfri enheder til mobiltelefoner i USA. Yderligere investerede GN i NetTest som man 

forventede ville være et guldæg og det startede da også godt med en femdobling af aktiekursen på blot et 

år. NetTest viste sig dog imidlertid at være en fejldisposition og resulterede i et af Danmarkshistoriens 

største underskud på i alt 9,6 milliarder kroner, efterfulgt af et kursfald som svarede til de tidligere års 

stigning.12  

 

                                                           
10 http://www.jabra.dk/servicemenu/about-jabra/history 
11 http://www.gn.dk/About-GN/Heritage 
12 http://da.wikipedia.org/wiki/GN_Store_Nord  samt http://nordjyske.dk/nyheder/gn-tabte-5-3-mia--kroner/497a112e-6c5f-
4c57-a59f-f9a37cc63a12/1/1513 
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Salg af GN ReSound bliver blokkeret 

 

I oktober 2006 meddeler GN, at de har indgået aftale om at sælge deres høreapparatselskab, ”ReSound” til 

den schweiziske konkurrent Phonak for 15,5 milliarder kroner13. Selve processen kunne afspejles i kursen 

på GN, som i samme periode steg markant. Samtidig udtrådte adm. direktør, Jørn Kildegaard og direktør, 

Jesper Mailind, af GN’s direktion. Toon Bouten bliver i stedet ansat som ny adm. direktør, hvis 

hovedopgave bliver at skabe en mere lønsom vækst for selskabet. 

I 2007 bliver ovennævnte handel til Phonak imidlertid blokeret af de tyske konkurrencemyndigheder 

grundet monopolregler, hvilket får kursen på GN til at falde drastisk. Kurs ændringen er illustreret i 

nedenstående figur.  

 

Figur 2: Kursen på GN fra 2006 til 2009, egen tilvirkning af oplysninger fra Euroinvester.dk 

 

Blokeringen fra de tyske konkurrencemyndigheder og en økonomisk krise som direkte rammer GN14, giver 

GN svære økonomiske forhold at drive forretning under, hvilket også afspejles i en nettoomsætning der 

falder stødt fra 6.766 mio. kroner i 2006 til 4.729 mio. kroner i 2009. Ledelsens key word i årsrapporterne 

2008 og 2009 er back to basis og konsolidering.  

GN har siden krævet erstatning fra de tyske myndigheder for at have forpurret salget til Phonak. Civilretten 

i Köln afviste d. 26. februar 2013 GN’s krav om erstatning. Dette til trods for, at Civilretten i Köln erkendte, 

at forbuddet af salget var ulovligt og at det tyske Bundeskartellamt havde handlet i strid med deres 

forvaltningsretlige ansvar. GN meddelte hertil, at de appellerede afgørelsen, idet de var af den opfattelse at 

de havde en stærk sag.  

                                                           
13

 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2006/10/02/072130.htm 
14

 GN årsrapport 2008, side 3 



Værdiansættelse af GN Store Nord Forår, 204 

 

Side | 13  
 

Den 5. april 2014 blev det offentliggjort, at GN havde fået afvist sit krav på 8,2 mia. kroner mod det tyske 

Bundeskartellamt af appelretten i Düsseldorf. GN vurderer nu, hvorvidt denne afgørelse også skal 

appelleres15. GN har i deres regnskaber ikke medregnet nogen mulig gevinst fra denne sag.  

 

GN Store Nord i dag.  

 

GN er i dag en global markedsleder inden for høreapparater og håndfri kommunikation. GN koncentrer sig 

primært om 2 forskellige forretningsområder, som er delt op i henholdsvis GN ReSound og GN Netcom. Den 

executive management består af16: 

 CFO, GN Store Nord og GN ReSound, Anders Boyer, født 1970  

 CEO, GN ReSound, Lars Viksmoen, født 1959 

 CEO, GN Netcom, Niels Svenningsen, født 1964 

Og som chairman i direktionen sidder Per Wold-Olsen, født 1947 

 

I Bilag 1 er vedhæftet et organisationsdiagram.  

 

GN ReSound17 

 

GN ReSound udvikler og producerer avancerede og innovative høreapparater. Virksomheden tilbyder et 

komplet sortiment af høreapparater og tilbehør under mærkerne ReSound , Beltone og Interton. Under 

navnet Otometrics skaber GN ligeledes innovative løsninger til ørerelateret diagnosticering og er den 

største globale leverandør af computerbaseret audiologi og tilpasningsudstyr til høreapparater. GN 

ReSound har hovedkvarter i Ballerup og har en paraply af datterselskaber i mere end 20 lande, og partnere 

i 80 lande. GN ReSound beskæftiger i omegnen af 4.075 mennesker. 

 

GN ReSound står for 62pct. af GN’s omsætning og havde i 2013 en EBIT margin på 20,1pct. mod 14,1pct. i 

2012. Høreapparater står for 3.636 mill. kroner svarende til 87pct. af ReSound hvor Otometrics bidrager 

med 543 mill. kroner svarende til 13pct. af omsætningen. Omsætningen kan på regioner i 2013 fordeles 

med 31pct. fra Europa, 46pct. fra Nordamerika og 23pct. fra resten af verden.  

 

                                                           
15

 http://medwatch.dk/Medico___Rehab/article6536548.ece?ref=epn 
16

 http://www.gn.com/About-GN/Board-of-directors?resume=740a7e68-6d1d-4c4b-a891-e79df5cdcd25 
17

Årsrapporten 2013 side 15-21  
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Overskrifterne i årsrapporten 2013 omhandler primært de to produkter ReSound Verso og ReSound Linx. 

ReSound Verso er at betegne som ReSound´s flagskib og er et høreapparat, som findes i forskellige 

modeller og prisklasser. Drevet af ReSound Verso opnår ReSound en organisk vækst på 10 pct, hvilket er ca. 

dobbelt så meget som forventningerne til divisionen for 2013, oplyst i årsrapporten 2012.  

 

Næste generation af høreapparat er den føromtalte ReSound Linx, og vil indeholde en direkte tilslutning 

samt styring fra iPhone. ReSound Linx forventes at blive lanceret i løbet af 2014. 

 

Marked og konkurrenter 

I 2013 voksede markedet for høreapparater i antal styk med lidt mere end 4pct.. Stigningen skyldes bl.a. 

stærk vækst i Nordamerika. Målt i værdi er markedsvæksten steget med lidt mere end 2pct., som hænger 

sammen med, at de gennemsnitlige salgspriser på markedet, globalt, er faldet med ca. 2pct., primært 

grundet skærpet konkurrence og ændringer i tilskudsordninger.  

GN ReSound´s markedsandel anslås at udgøre 16pct. 

 

I årsrapporten 2013 nævnes Sonova og William Demant som de primære konkurrenter til GN ReSound. 

Herudover kan også nævnes Siemens Hearing, Starkey samt Widex.  

I en 160 siders lang brancheanalyse udarbejdet af Bernberg, et tysk finanshus, anslås markedsandelene at 

fordele sig som nedenstående figur. Det bemærkes hertil at GN estimerer at have en lidt større 

markedsandel globalt end Bernberg anslår.  

 

 
Figur 3. Markedsandele, Egen tilvirkning af tal fra Medwatch

18
.  

  

                                                           
18
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GN Netcom 

 

GN Netcom har specialeret sig inden for udvikling og markedsføring af headsets, og gennem deres brand 

Jabra er GN Netcom en af verdens førende inden for innovative håndfri løsninger. GN Netcom udvikler og 

markedsfører en bred vifte af headsets, hovedtelefoner til musik samt speakerphones til mobile brugere. 

GN Netcom deler hovedsæde med GN ReSound i Ballerup og har salgskontorer globalt med ca. 925 ansatte.  

 

Netcom står for 38 pct. af GN’s samlede omsætning og med en EBIT margin på 18,1pct. i 2013, en stigning 

på 2,7pct. fra de 15,4pct. i 2012. Af  Netcom´s omsætning udgør Contact Center & Offices (CC&O), som 

dækker over headsets løsninger til kontorer og call centrer med godt 61pct., mens de resterende 39 pct. 

relaterer sig til løsninger til mobiltelefoner og musik.  

Omsætningen fordelt på regioner i 2013 er 31 pct. fra Europa, 46 pct. fra Nordamerika og 23 pct. fra resten 

af verden.   

 

Overskrifterne i årsrapporten 2013 vedrørende GN Netcom er en markant stigning i omsætningen ledsaget 

af en stærk organisk vækst af forretningen som helhed. Væksten er drevet af Unified Communications (UC), 

og Mobiledivisionen. Unified Communications er en løsning, typisk til erhverv, der integrerer samtlige 

kommunikationsenheder, herunder e-mail, fastnet, kalender, videokonference, softphones etc. i en samlet 

app19.  

 

De vigtigste prioriteter for Netcom i 2013 var at styrke sin UC-position samt udvide produktporteføljen i 

Mobile-divisionen. UC-positionen blevet styrket gennem lancering af en lang række produkter, herunder 

Jabra Motion, Jabra Speak og Jabrra Xpress-software. Herudover blev produktporteføljen inden for Mobile-

divisionen styrket ved hjælp af en række produktlanceringer og forventes at være vigtige 

omsætningsdrivere inden for et hurtigt voksende segment, hvor musik og tale integreres20.    

 

Marked og konkurrenter 

I årsrapporten 2013 nævnes Plantonics som den primære konkurrent til GN Netcom. Plantronics og GN 

Netcom vurderes at være de altdominerende spillere inden for markedet ”Unified Communications”, et 

                                                           
19

 http://www.jabra.dk/business-solutions/for-your-professional-needs/unified-communications samt 
http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_communications 
20

 Årsrapporten side 22 
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marked som har oplevet voldsom fremgang de seneste mange kvartaler21. Det mobile segment, beskrives i 

årsrapporten 2013 som segmentet hvor musik og tale integreres og anslås at have vokset med mere end 

40pct. Væksten var primært drevet af en markedsvækst på markedet for Bluetooth højttalere der er vokset 

med ca. 100pct. Yderlige skal det nævnes, at dette marked har været det hurtigst voksende 

forbrugermarked siden lanceringen af smartphones. Markedet er præget af stor konkurrence, med relativt 

få producenter med en betydelig markedsposition 

1.6 Aktienøgletal 

 

På diverse finansorienterede medier, såsom børsen, Euroinvester og Bloomberg kan man få oplyst nøgletal 

som investor uden det store forarbejde kan bruge i sin vurdering af, hvorvidt en aktie synes attraktiv eller 

ej. Fælles for disse nøgletal er, at de er relativt nemme at komme til og de giver et hurtigt indblik i 

virksomhedes nuværende og tidligere situation, samt markedets generelle vurdering heraf. Nøgletallene 

vurderes dog ret relative, da de kun i begrænset omfang udtrykker virksomhedens evne til at generere 

indtjening i fremtiden. Aktienøgletal kan dog give en vis indikation om virksomhedens nuværende situation 

og antages at være et godt supplement til den egentlige værdiansættelse. Ydermere er nøgletallene let 

anvendelige når der skal sammenlignes med lignende virksomheder og konkurrenter.  

Nærværende afsnit søger at give læser et hurtigt overblik over GN samt de nærmeste konkurrenter, samt 

en dybere belysning i årsagerne til aktienøgletallene behandles senere i rapporten.  

  

1.6.1 EPS 

EPS, Earnings per share, beregnes mest almindeligt22 som; nettoindkomst efter dividende over antallet af 

udestående aktier og udtrykker således indtjening per aktie, hvilket således indikerer virksomhedens 

rentabilitet. I GN er denne 4.4 i 2013, og har været stødt stigende siden 2010. Umiddelbart kan man 

anvende EPS til at se, om GN genererer ligeså meget indtjening som konkurrenten, dog er der ikke 

korrigeret for prisen på de enkelte aktier, hvilket imidlertid sker i næste nøgletal.  

I nedenstående tabel figurerer EPS for GN, samt EPS på konkurrenterne, Sonova, William Demant og 

Plantronics.  

 

 

                                                           
21

 http://www.business.dk/industri/gn-konkurrent-til-vejrs-efter-solidt-regnskab 
22

 Finansiering.nutdanske.com 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=da&prev=/search%3Fq%3Dearning%2Bper%2Bshare%26hl%3Dda%26sa%3DX%26tbas%3D0%26biw%3D1366%26bih%3D673%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.dk&sl=en&twu=1&u=http://www.investopedia.com/terms/o/outstandingshares.asp&usg=ALkJrhjQSLDzQw_URrUeRzdcVgRnLo7q2w
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  2009 2010 2011 2012 2013 

GN -0.34 9.15 4.31 1.80 4.08 

Sonova 4.34 3.32 3.50 3.71 4.62 

William Demant 13.63 16.92 20.58 20.22 23.10 

Plantronics 0.86 1.51 2.08 2.40 2.36 

 Table 1, Udvikling i EPS. Egen tilvirkning af oplysninger fra Bloomberg. 

Et vigtigt aspekt af nøgletallet EPS, er den kapital der for virksomheden er nødvendig for at generere 

nettoindtjeningen. Reelt kunne to selskaber, hvor den ene virksomhed har en højere invested capital end 

den anden, generere samme EPS grad. Virksomheden med den mindste Invested capital ville dog være 

mest effektiv og alt andet lige være en bedre investering end virksomheden med den høje andel af invested 

capital.  

Også baggrunden for tallene i resultatopgørelsen er yderst essentielle at vurdere sideløbende med EPS. 

Eksempelvis synes GN´s EPS i 2010 meget attraktiv, men det hænger sammen med en af GN´s vundne 

voldgiftssag samme år, der må antages at være en engangsindtægt, der ikke siger noget om virksomhedens 

reelle evne til at genere indtjening 23. 

EPS kan/bør således ikke stå alene. 

1.6.2 Price/Earning 

Price/Earning er et hyppigt anvendt nøgletal, der udtrykker hvor høj en pris, man ved den aktuelle aktiekurs 

betaler for 1 krones overskud24.  

I nedenstående tabel ses udviklingen i P/E for GN sammenlignet med deres konkurrenter.  

 P/E (Price/Earnings) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

GN  5,57 11,14 45,6 30,23 

Sonova 28,86 36,36 28,07 27,33 72,29 

William Demant 28,79 24,34 23,2 23,92 22,81 

Plantronics 30,09 24,6 17,13 15,34 19,7 

Tabel 2, udvikling i P/E. Egen tilvirkning af oplysninger fra Bloomberg 
 

Af ovenstående tabel ses at GN i 2010 havde en P/E på 5,57, som stiger til 11,14 i 2011 og topper i 2012 

med et P/E resultat på 45,6, der dog igen falder til 30,23 i 2013. GN’s P/E i 2010 svarer til, at der for hver 

krones overskud i virksomheden betales 5,57 kroner. Dette kan ligeledes tolkes som det antal af år, før GN 

har genereret en indtjening svarende til den aktuelle kurs, hvilket naturligvis forudsætter, at der ikke sker 

nogen yderligere vækst i selskabet. Årsagen til den lave P/E i 2010 skyldes, som tidligere belyst 

                                                           
23

 Årsrapporten 2010, ledelsesberetning 
24

 Afhængig af valutaen naturligvis 
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udbetalingen i forbindelse med den vundne voldgiftssag, som udgjorde 2.125 mio. kroner ud af resultat af 

primær drift på 2.536 mio. kroner.  

Sonovas P/E har ligget forholdsvist stabilt siden 2009 men stiger markant i 2013 til 72,29, hvilket imidlertid 

skyldes nogle ekstraordinære omkostninger i forbindelse med en verserende retssag fra 2013 som belyses 

senere i opgaven25.  

William Demant har siden 2010 haft en P/E i niveauet 23-24, og da net earnings i William Demant er steget 

fra DKK 988 til DKK 1.310 mio.26. Dette må givetvis betyde, at kursen på aktien er steget tilsvarende, hvilket 

bekræftes i deres key figures27 hvor det ses, at kursen er steget fra EUR 53 til EUR 71over de sidste 5 år.  

Plantronis havde i 2009 en P/E på 30,09 som falder stødt til 15,34 i 2012 og oplever herefter en stigning til 

19,7 i 2013, dette er forholdsvist korreleret med udviklingen i deres net earnings.  

Såfremt, der var tale om fire ens virksomheder med samme vækstrate, overskudsgrader og kapitalstruktur 

etc., ville prisen på Plantronics og William Demant være mere attraktiv. GN’s P/E udtrykker således, at 

markedet vurder GN’ s evne til at genere værdi i fremtiden bedre end de to nævnte konkurrenter.  

 

1.6.3 Kurs/Indre værdi 

Kurs/Indre værdi er et ofte anvendt nøgletal, når man ønsker at vurdere en given aktie, idet Kurs /Indre 

værdi udtrykker virksomhedens bogførte værdi (egenkapital) i forhold til dets markedsværdi.  

GN havde i 2013 en K/I værdi på 4,11, hvilket betyder, at investor i 2013 skal betale 4,11 kr. for at eje 1 kr. 

egenkapital. Således vurderer aktiemarkedet, at GN’s aktier er mere værd end virksomhedens egenkapital, 

hvilket kan skyldes forventninger om bedre resultater i fremtiden. K/I giver samtidig en indikation om 

hvorvidt investor betaler for meget, for hvad der ville være tilbage hvis den givne virksomhed gik konkurs i 

dag. Nedenstående ses udviklingen i de fire føromtalte virksomheders K/I.  

 K/I (Kurs/Indre værdi) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

GN 1,08 2,04 2,19 2,82 4,11 

Sonova 8,03 6,32 4,87 4,57 5,01 

William Demant 17,4 9,84 8,34 6,75 5,85 

Plantronics 2,42 3,18 2,71 2,97 3,11 

Tabel 3, udvikling i K/I. Egen tilvirkning af oplysninger fra Bloomberg 

Baseret på ovenstående nøgletal synes tiltroen til Sonova og William Demant generelt at være større end 

tiltroen til GN, omvendt synes tiltroen at være større til GN end til Plantronics i 2013. K/I som anført i 

                                                           
25

 Sonova, Årsrapport 2013 side 60 og 74 
26

 Bloomberg 
27

 William Demant, årsrapport 2013, side 9. 
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tabellen ovenfor for GN illustrere ligeledes, at tiltroen til GN igen er voksende. Fælles for dem alle ses, at 

K/I er over 1 og der er således forventninger til, at alle virksomhederne bliver/er mere værd end den 

bogførte egenkapital. Det bemærkes i øvrigt, at William Demants trend har været nedadgående siden 2009, 

mens GN’ s har været stigende i samme periode. Yderligere bemærkes det, at nøgletallene i 2013 for 

virksomhederne i mellem, ligger i nogenlunde samme niveau i forhold til tidligere års forskelle.  
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2. Strategisk analyse 

 

Den strategiske analyse opdeles i en ekstern og en intern analyse. Den eksterne analyse har som navnet 

antyder, til formål at afdække eksterne faktorer, der påvirker GN’s evne til at generere overskud. Omvendt 

søger den interne analyse at afdække de interne faktorer i GN. Nærværende strategiske analyse vil i flere 

tilfælde behandle GN i de to segmenter, GN Netcom samt GN ReSound, idet de opererer på forskellige 

markeder og således kan påvirkes forskelligt.   

Den strategiske analyse hjælper således med at afdække de væsentlige forhold, der påvirker 

virksomhedens værdi og har samtidig en prognosemæssig værdi, hvorfor den i høj grad kan indikere en 

ændring i GN’s fremtidige indtjening. 

 

2.1 Ekstern analyse  

I det følgende afsnit vil GN’s eksterne omgivelser blive analyseret, hvorved de muligheder og trusler der 

kan påvirke GN’s evne til at skabe indtjening og udvikling, vil blive forsøgt belyst.  

 

2.1.1 PESTEL analyse  

PESTEL modellen anvendes til at beskrive GN’s omverden (samfundsniveau), og søger at give et overblik 

over de eksterne faktorer, der kan påvirke GN og som GN ikke selv har nogen indflydelse på. Modellen 

medtager følgende makrofaktorer: 

 Politiske forhold (Political factores)  

 Økonomiske forhold (Economical factors) 

 Sociale forhold (Sociocultural factors) 

 Teknologiske forhold (Technological factors) 

 Miljømæssige forhold (Environmental factors) 

 Lovmæssige forhold (Legal factors) 

 

Figur 4. PESTEL. Kilde, http://www.betabox.dk/Pl 
ESTELanalyse.html 
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Politiske forhold 

 

Tilskud 

 

I Danmark kan man få udleveret et høreapparat på en offentlig høreklinik uden vederlag, uanset prisen på 

høreapparatet. Ønsker man imidlertid at købe sit høreapparat hos en godkendt privat 

høreapparatforhandler, kan du få et offentligt tilskud op til i alt DKK 4.010 i 201428.  

Hvis man ønsker at få udleveret sine høreapparater ved det offentlige skal man være opmærksom på, at 

ventetiderne på nuværende tidspunkt er op til 36 uger29, hvilket vel at mærke blot er for at komme til 

undersøgelse og uden en egentlig udlevering af høreapparat.  

En undersøgelse fra 2008 viser, at flere end 75 procent af de amerikanere, der ville have glæde af et 

høreapparat, ikke har et. Og knap to ud af tre peger på deres økonomi som den væsentligste årsag til, at de 

ikke har anskaffet sig et høreapparat30. Dette suppleres af GN’s langsigtede markedsprognoser i 

årsrapporten 2012 hvor det anslås, at det er USA og Vesteuropa, som i dag har de højeste anvendelsesrater 

for høreapparater, selvom det kun er hver femte person med høretab, der faktisk har et høreapparat i disse 

to regioner. I årsrapporten 2013 under ledelsesberetningen nævnes, at en ændring i tilskudsordningen i 

blandt andet Holland og Danmark har haft en positiv indflydelse på omsætningen. Der ses således en 

sammenhæng mellem antal af solgte høreapparater og tilskud, hvilket yderligere bakkes op af 

landsformanden for Høreforeningen, Søren Dalmark, i en artikel i Buisness.dk og politikken31.  

Ændring i tilskudsordninger vil således direkte påvirke GN ReSound’s fremtidige indtjening. Det er selvsagt, 

at finanskrisen har haft stor indflydelse på sundhedssystemet. Et utal at lande har måttet justere deres 

budgetter hvilket i mange tilfælde har medført en stramning af udgifterne i sundhedssektoren i blandt 

andet i Grækenland32, Danmark, Holland og USA33 med flere, hvilket kan have haft en negativ indflydelse på 

køb/salg af relaterede produkter såsom høreapparater. Lige såvel som en negativ økonomisk trend kan 

afføde nedskæringer i sundhedssektoren og derved indirekte have en negativ effekt på mulighederne for at 

få tilskud til høreapparater, må det ligeledes antages, at en økonomisk fremgang kan have den modsatte 

effekt, herunder blandt andet BRIK landende herunder, Mexico, Indonesien med flere34.  

                                                           
28

 https://hoereforeningen.dk/viden-om/hoereapparater/tilskud-til-hoereapparat-1/tilskud-til-hoereapparat 
29

 http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/NIV/NIV/Sider/Venteinfo.aspx 
30

 http://www.hoerelse.info/Skattelettelser-til-amerikanske-hoereapparatbrugere 
31

 http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE1771941/regeringen-goer-det-dyrere-at-faa-hoereapparat-paa-
privatklinik/ 
32

 http://www.information.dk/490014 
33

 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-71820949:forst%C3%A5-krisen-i-usa-p%C3%A5-fem-minutter.html 
34

 http://www.scm.dk/brik-lande-f%C3%A5r-konkurrence-fra-nye-spillere 
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Skatter og afgifter 

 

Alle GN  Netcom´s produkter fremstilles af underleverandører i Kina, og de fleste komponenter indkøbes i 

Asien. GN  Netcom´s samarbejde tæller godt ti forskellige producenter, som alle understøttes af en lang 

række underleverandører35. Ligeledes har GN ReSound flyttet størstedelen af deres produktion fra USA og 

Europa til en fabrik i byen Xiamen i Kina36. GN er således meget eksponeret overfor Kina og Asien, og en 

regulering af skatter og afgifter vil således have store betydning for GN. Ændringer i skatter og afgifter er 

ofte svære at forudsige og det kan være svære at sikre sig imod og det at flytte produktionen til et andet 

land vil angiveligt medføre en del omkostninger. Den politiske aftale ”Vækstplan DK” fra 2013, hvor 

selskabsskattesatsen falder til 22 pct. i 2016, vil givetvis påvirke GN’s resultat positivt, idet skatteeffekten af 

de sparede skatteomkostninger vil ramme på bundlinjen for det danske selskab og derved give et forbedret 

koncern resultat.  

Økonomiske forhold  

 

Demografi 

I Danmark anslår man, at halvdelen af alle danskere over 75 år har nedsat hørelse37, og ifølge sundhed.dk, 

forekommer nedsat hørelse ofte med alderen. Statistikker fra FN forbundet38 viser, at den forventede 

levealder i langt hovedparten af verden er stigende, hvorfor det må formodes at behovet for høreapparater 

er stigende. Dette bakkes også op af en finsk undersøgelse der viser, at antallet af mennesker med 

høreproblemer vil fordobles over de næste 15-20 år39. På side 33 i årsrapporten 2013 skriver GN ligeledes, 

at markedet for høreapparater historisk set er vokset stabilt målt i antal enheder og at denne trend 

hovedsageligt er drevet af den demografiske udvikling og øget forekomst af høretab. Det samlede marked 

for høreapparater anslås, af GN, at udgøre mellem 11 – 12 mio. styk i 2013, hvilket afspejler en fremgang 

på lidt mere end 4pct. i forhold til 2012. GN nævner i årsrapporten 2013 at de som et led i deres 

kommende strategirapport for 2014 - 2016 forventer en årlig stigning i markedets stykvækst på 3 - 5pct. 

gældende for GN ReSound. De forventer imidlertid et mindre fald i gennemsnitspriser, hvilket hænger 

sammen med en forventning om et større udbud og udviklingen i markedets sammensætning af regioner 
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og distributionskanaler. Nedenstående er den forventede levealder ved fødsel i et givent år illustreret, 

hvoraf man kan se den tydelige trend af en stigende levealder.  

 

Figur 5, forventet levealder ved fødsel. Kilde: http://www.globalis.dk/Media2/Figurer/Forventet-levealder 

 

Konjunkturforhold 

Det er velkendt, at mange virksomheder under opgangskonjunktur oplever positiv fremgang og omvendt i 

nedgangstider. Denne påvirkningseffekt i konjunkturforhold spiller således også en rolle for GN’s fremtidige 

evne til at skabe resultater. Som tidligere nævnt, viser en undersøgelse at knap to ud af tre amerikanere, 

der kunne have glæde af et høreapparat, ikke har et grundet økonomi. For GN ReSound betyder dette 

således, at forbrugerne på markeder med lav BNP ved lavkonjunktur vil være mere tilbøjelige til ikke at 

anskaffe sig et høreapparat eller alternativt købe et billigere produkt.  

GN Netcom operer på et marked som i mindst samme grad som GN ReSound er konjunkturfølsomt40. En 

virksomhed vil i lavkonjunktur ofte holde igen med nye investeringer og i flere tilfælde 

omkostningsminimere, hvilket kan betyde fyrringer. Ved lavkonjunktur vil det givetvis medføre et mindre 

behov for headsets, etc. Den samme trend vil formentlig ligeledes være tilfældet inden for mobilmarkedet, 

hvor lavkonjunktur vil betyde mindre salg af mobiltilbehør og/eller billigere alternativer.  

GN kan minimere at kunderne finder alternative produkter ved ændringer i konjunkturen ved at føre et 

bredt produkt-mix. Produkt-mix berøres yderligere under SWOT analysen. Som tidligere nævnt, synes den 

økonomiske vækst på GN’s primære markeder, nemlig Nordamerika og Europa, at vente på sig, hvilket ikke 

er tilfældet i en række lande udenfor disse markeder. Konjunkturforholdene illustreres også i årsrapporten 

2013 side 25, hvor det noteres, at resten af verden havde den stærkeste organiske vækst på 40pct., 

sammenlignet med Europa og Nordamerika. 

 

GN bør også have øje for stigende inputomkostninger. Langt størstedelen af GN’ s produktion foregår i Kina 
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– et land som i flere artikler41 nævnes er ved at miste udenlandske investorer, idet Kina oplever stigende 

lønninger, samt højere priser på fast ejendom. De stigende lønninger har medført en udflytning af 

produktion til fordel for andre asiatiske lande. 

 

Valuta 

Da langt den største del af GN’s aktiviteter foregår uden for Danmark og således i en anden valuta end DKK, 

er det nærliggende at antage, at en ændring i valutakurser vil have en effekt på både GN’s omsætning og 

derved på omkostningssiden. 

GN skriver i deres årsrapporter for 2011, 2012 og 2013, at valutaeksponering i deres tilfælde, kun opstår 

ved kommercielle transaktioner. GN optager hverken lån eller anbringer overskudslikviditet i fremmed 

valuta, medmindre dette kunne nedbringe deres valutaeksponering. GN søger at afdække deres 

valutarisiko på følgende valuta; USD, JPY og CNY, hvor udelukkende CNY afdækkes som 

omkostningsgrundlag, idet langt størstedelen af produktionen sker i Kina. Til trods for at CNY historisk har 

været tæt koreleret med USD, indgår GN de fleste produktionsaftaler med kinesiske underleverandører i 

USD. GN oplever imidlertid en automatisk neutralisering af valutarisikoen i takt med at salget i specielt Kina 

stiger. GN skriver i deres årsrapport 2013 side 37 at, ”i 2013 var GN  Netcom´s EBITA i absolutte tal relativt 

neutral over for ændringer i valutakurser. Da antallet af producerede og solgte enheder er steget 

signifikant, har GN Netcom nu en betydelig kort eksponering i CNY selv hvis USD/CNY antages konstant”. 

Pr. 31 december 2013 ville en 10pct ændring i DKK mod USD og CNY ændre dagsværdien af 

sikringsinstrumenterne med DKK 42 mio., hvilket vil påvirke egenkapitalen. Nedenstående figur søger at 

illustrere effekten på egenkapitalen ved en stigning på 10pct. i den givne valuta42. 

 

 
Tabel 4, Effekt pa egenkapital fra omregning ved en stigning pa 10 pct.kilde. Årsrapporten 2013 side 81.  

 

Yderligere vil en valutaændring medføre ændringer i EBIT for GN. Nedenstående figur viser den årlige 
påvirkning af EBITA ved en 5pct. stigning i en given valutakurs 
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Tabel 5, Ændring i EBIT ved en stigning i 5pct. i en given kurs. Kilde Årsrapporten 2013, side 37 

Udover en direkte påvirkning i GN’s regnskab kan også udledes, at konkurrenceevne vil blive negativt 

påvirket af en styrkelse af CNY, hvortil GN som nævnt, har besluttet at afdække risikoen med 

terminsforretning. Det har imidlertid ikke været muligt at indsamle yderligere info om disse 

terminsforretninger, herunder løbetid og hvorvidt GN har tilstrækkelig med tid til at indføre en ny 

produktionsstrategi, hvis markedsforholdene skulle ændre sig ugunstigt. 

 

Udlån og renteniveau 

GN foretager løbende opkøb, investeringer og andre tiltag for at fastholde samt vinde nye markedsandele. 

Herudover er det en del af GN’s strategi at tilbagekøbe en stor portion af egne aktier. Dette vil givetvis 

medføre, at GN skal optage fremmedkapital, hvilket passer godt overnes med deres strategi om en 

langsigtet kapitalstruktur med en nettorentebærende gæld på op til to gange EBITDA43
 

Usikkerheden i den økonomiske udvikling gør imidlertid, at udlånskilder er mindre fleksible, hvilket kan 

mindske GN’s mulighed for at rejse den fornødne kapital44. Til trods for at GN’s seneste regnskaber viser 

fine nøgletal og overskud, skal man ikke mange år tilbage før GN viste negative resultater og GN kan med 

det i mente muligvis have historikken imod sig.  

 

Sociale forhold 

 

Livsstil 

En undersøgelse af høreskader hos unge mennesker udarbejdet af International Journal of Audiologi viser, 

at overdreven brug af MP3-afspillere, iPods og lignende kan resultere i en bølge af høreskader i denne 

gruppe allerede om 10-20 år. Undersøgelsen konkluderer, at hver fjerde teenager er i fare for at få en 

høreskade allerede ved 30-40-årsalderen som en direkte konsekvens af deres lytte vaner45. Denne 

undersøgelse vil, til trods for de negative samfundsmæssige konsekvenser, kunne betyde en markant 

stigning i salg af høreapparater for GN, der derved vil kunne øge deres fremtidige indtjening som en 

konsekvens af de unges lytte vaner. I undersøgelsen vises også en trend for udvidet brug af mobilt musik, 
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hvilket er gode nyheder for GN Netcom mens konsekvensen af den overdrevne brug af de mobileenheder 

efterfølgende kan vise sig at være en positiv forretning for GN ReSound.  

 

En amerikansk undersøgelse viser, at de fleste unge er noget modvillige overfor selv at skulle bruge 

høreapparater. Hvis høreapparaterne imidlertid var mindre og mindre synlige, ville 60pct. af de unge ikke 

tøve med at bruge dem, hvis det var nødvendigt46. Samme undersøgelse viste at op mod 20pct. af de 

deltagende opfattede høreapparatbrugere som personer der tænker langsommere end andre, mens op 

mod 10pct. opfattede høreapparater som et tegn på manglende intelligens. Såfremt denne undersøgelse er 

repræsentativ for hele verden, står GN over for nogle store udfordringer i forhold til livsstilsholdninger. 

Omvendt står GN med en enorm mulighed hvis først høreapparater bliver lige så almindeligt og acceptable 

som eksempelvis briller og kontaktlinser. Specielt holdningen hos de unge vil være attraktivt for GN at 

ændre, idet det må forventes, at jo yngre man er når man får sit første høreapparat, desto flere 

høreapparater når man at udskifte gennem i sin levetid.  

 

Teknologiske forhold 

 

I årsrapporten 2013 under risikostyring, anfører GN at både GN ReSound og GN Netcom opererer på 

markeder med korte produktlevetider. GN ’s fremtidige vækst afhænger således af GN’ s evne til at forudse 

fremtidige kunders behov, herunder trends, livsstil og økonomi etc. Det er således yderst relevant for GN at 

være på forkant med det teknologiske aspekt, herunder nye patenter, produkter, forskningsaktiviteter, 

knaphed på naturressourcer, generel udvikling i teknologi, produktionsmetode, samt synlighed på nye 

teknologier/medier etc. At dømme på GN’s seneste årsrapporter synes det dog, at GN har stor fokus på 

gældende produktcyklus på deres marked. De bruger således mange ressourcer på R&D (research and 

development). I januar 2014 deltog GN ReSound, som den eneste høreapparats producent, i verdens 

største elektronikmesse” International CES” i Las Vegas og modtog i denne sammenhæng en pris (2014 CES 

Innovations Design and Engineering Honore), hvilket vurderes at indikere, at GN er en teknologisk 

frontløber.  

I 2013 geninvesterede GN DKK 545 Mio i forskning og udvikling, hvilket svarer til mere end 8pct. af GN’s 

samlede omsætning globalt. 

 

En ”dark horse” i det teknologiske kapløb om markedsandele for hørenedsættelse er høremedicin. 

www.Medwatch.dk skriver i en artikel i udgangen af 2012, at større medicinalfirmaer, herunder det 
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amerikanske Pfizer, er ved at udvikle medicin mod nedsat hørelse. Sonova, en af GN’s tætteste 

konkurrenter, har således investeret i to opstartsvirksomheder med fokus på dette område.  

 

Miljø 

 

Miljø spiller en større og større rolle i den strategiske planlægning, hvilket for produktionsvirksomheder 

ofte betyder en væsentlig mediebevågenhed. Som berørt under Sociale forhold, er forbrugerne meget 

bevidste om livsstil, hvilket i et stort omgang også omfatter virksomhedens miljø, samt CSR politikker, både 

i forhold til global- og nærmiljø. Årsrapporten 2013 indeholder en lang række tiltag som GN udfører som et 

led i deres valgte CSR politik, eller som de selv nævner; ”samfundsansvar”47. Disse tiltag indeholder blandt 

andet et klimapartnerskab med Dong Energy, samt skarp fokus på leverandørernes overholdelse af GN 

koncernens etiske retningslinjer.  

  

Lovgivning 

 

At lovgivning er et yderest centralt punkt i den eksterne analyse har GN oplevet på den hårde måde. Som 

kort beskrevet under virksomhedsbeskrivelsen bliver et salg af GN ReSound, til den schweiziske konkurrent 

Phonak for DKK 15,5 milliarder blokkeret af de tyske konkurrence myndigheder. Dette indikerer ligeledes, 

at et salg af GN ReSound til en konkurrent, vil blive svært grundet monopollovgivning. Mens et salg til en 

tredje part, som ikke vil kunne anvende GN ReSound´s synergi effekter, vil formentligt ikke være villig til at 

betale en lige så høj pris som en konkurrent.  

 

Tidligere i rapporten beskrives det, at GN i 2013 har oplevet en stærk organisk vækst i resten af verden på 

40pct. Denne vækst skyldes blandt andet en stigning i efterspørgslen fra Kina som følge af stramningen af 

den kinesiske lovgivning om håndfri mobiltelefoni48. I takt med at mobiltelefoni bliver mere udbredt, 

forventes det også, at love som disse blive mere aktuelle. Det samme scenarie vurderes at kunne gøre sig 

gældende på arbejdsmarked hvor lov om bedre arbejdsmiljø kunne skabe en større efterspørgsel på GN  

Netcom´s produkter.  
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Kritik af PESTEL-analyse 

PESTEL-analysen er beskyldt for i væsentlig grad at være baseret på fortid. Der kan dog argumenteres for, 

at analysen kan bruges til at budgettere fremtiden ud fra devisen om, at fremtiden bedst kan forklares ved 

at se på, hvad der er sket i fortiden. Dette kræver dog, at miljøet er relativt stabilt, hvilket man bør 

analysere, for eksempelt med en ”Degree Of Turbulence” analyse (DOT) 49. DOT er en model der søger, at 

skemalægge virksomhedens miljø og omgivelser og derved fastlægge niveauet af turbulens på 

virksomhedens marked.  En DOT analyse vil imidlertid ikke blive foretaget i denne rapport, selvom man ved 

hjælp af denne analyse vil få identificeret nogle relevante forhold, giver modellen ikke meget hjælp til, 

hvordan man efterfølgende kan håndterer disse forhold. På trods af manglerne ved DOT modellen, er 

modellen et godt grundlag for en diskussion om, hvilke forhold virksomheden bør tage højde for 

fremadrettet. 

 

2.1.2 Porters five forces 

 

Lige så vigtigt det er at have et indgående kendskab til den verden der omgiver GN og det marked GN 

figurerer på, lige så vigtigt er det, at kigge specifikt på forholdende internt i branchen. 

Portes five forces model anvendes til at beskrive GN’s omverden (brancheniveau). Porters five forces model 

tager udgangspunkt i, at der er fem grundlæggende kræfter, som har indflydelse på virksomheden og 

branchen.  

I sidenstående figur ses de fem markedskræfter. Modellen 

medtager følgende 

1. Adgangsbarrierer 

2. Leverandørernes forhandlingsstyrke 

3. Konkurrence fra substituerende produkter 

4. Kundernes forhandlingsstyrke  

5. Konkurrenceintensiteten 

 

Af figuren fremgår en konstant rivalisering blandt de eksisterende 

virksomheder. Jo svagere påvirkningen er fra både konkurrenterne 

og de øvrige fire markedskræfter, desto mere værdiskabende er branchen og herunder potentialet for den 

enkelte virksomhed.  
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Adgangsbarrierer 

 

Virksomhedens konkurrencemæssige styrkeposition er i høj grad forbundet med hvor let det er for nye 

virksomheder at komme ind på markedet.  

Både GN ReSound og GN Netcom opererer, på markeder i hastig organisk vækst og udvikling, samt på et 

marked hvor EBIT marginerne er særligt høje. GN oplevede således i 2013 en vækst på 32pct. med en EBIT 

margin på 19pct.50, og GN har forventninger om yderligere en organisk vækst på 10pct. i de kommende år. 

Samme trend ses ved en række af konkurrenterne og branchen vurderes således attraktiv for nye 

udbydere. 

 

GN ReSound 

Markedet for høreapparater er præget af få store aktører og kræver, basseret på virksomhederes R&D 

omkostninger, en del knowhow og produktionskapacitet til udvikling, hvorfor eksisterende virksomheder 

således vurderes at have en fordel i forhold til nye aktører på markedet. En eventuel ny aktør vil således stå 

overfor et stort kapitalbehov, idet der i høj grad skal investeres i forskning og teknologi, samt vurderes der 

også at være høje omkostninger til etablering af et distributionsnetværk. Adgangsbarriererne vurderes 

derfor generelt høje for nye aktører på markedet. Dog vurderes markedet også at være så interessant 

grundet de relative høje EBIT-marginer og udsigt til markant organisk vækst, at etablerede kapitalstærke 

virksomheder som eventuelt allerede opererer med lyd og har et vist omfang af knowhow vil kunne 

indtræde på markedet og tilmed muligvis udnytte eventuelle synergieffekter og derved vil kunne true GN 

ReSound´s markedesposition.  

 

GN Netcom 

GN Netcom og Plantronics er de absolutte største spillere på UC markedet, et marked som i høj grad 

afhænger af samarbejdsaftaler med UC udbyderne. De største spillere inden for UC-infrastruktur løsninger 

er Microsoft, Cisco og Avaya51. GN har i 2013 styrket deres partnerskab med UC-udbyderne, herunder deres 

partnerskabsstatus hos Cisco og blev blandt andet som den eneste leverandør af business-to-business 

headsets udnævnt som Preferred Solution Developer, hvilket er den højeste udmærkelse inden for Cisco 

Developer Network. GN uddyber hertil, at GN Netcom således har opnået status som foretrukken 
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leverandør blandt alle de vigtige primære forhandlere52. Markedsfordelingen på UC minder mest om et 

Duopolt marked, hvor der er to store udbydere, som ofte skyldes høje adgangsbarrierer53.  

Markedet fordelt på mobil segmentet anslås som tidligere nævnt, at have vokset med mere end 40pct., og 

har været det hurtigst voksende forbrugermarked siden lanceringen af smartphones. Markedet er præget 

af stor konkurrence med relativt få producenter med en betydelig markedsposition, og adgangsbarriererne 

synes således ikke høje. Endvidere, synes kravet til knowhow og kapitalindskydelse meget lavere end på de 

øvrige markeder GN opererer på. 

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

 

GN ReSound 

Størstedelen af GN ReSound’s høreapparater bliver produceret på GN ReSound’s produktionsfacilitet i 

Xiamen, Kina, mens chipsæt til høreapparaterne fremstilles på GN ReSound’s fabrik i Danmark.  

Komponenterne indkøbes hos en række underleverandører i Asien, men er i modsætning til GN  Netcom´s 

komponenter ikke standard produkter hvortil der bør være et stort marked af udbydere. Det har dog over 

en længere årrække været GN’s strategi i højere grad at satse på at anvende standardiserede komponenter 

og have flere leverandører af de mest centrale komponenter. GN søger derfor løbende at sikre sig, at de 

inden for et begrænset tidsrum altid kan anskaffe vigtige og komplicerede komponenter hos mindst to 

forskellige leverandører54. GN Store Nord har i 2013 øget sit lager af nøglekomponenter for herved at 

minimere risikoen for leveringsforsinkelser ved eventuelle naturkatastrofer og risikoen for, at produktionen 

ikke kan følge med den stigende efterspørgsel. 

Produktionsdelen i sig selv giver således ikke anledning til den store usikkerhed og GN ReSound divisionen 

styrker derfor deres position af deres store markedsandel ved at benytte denne leverandør strategi.  

 

GN Netcom 

Fremstillingen af GN  Netcom´s produkter varetages ved en række udvalgte producenter i Kina, mens de 

elektroniske komponenter til produktionen indkøbes hos en række underleverandører i Asien55. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke imod GN Netcom vurderes meget lille, idet GN Netcom allerede i dag 

bruger flere leverandører samt producenter. Ligeledes vurderes komponenterne forholdsvis standard, og 
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skift af producent og/eller leverandør er således forholdsvist let. Ydereligere har GN en markedsandel som 

styrker deres position overfor en leverandør. 

 

GN har således taget en række forholdsregler der i stor grad mindsker leverandørernes generelle 

forhandlingsstyrke56.  

Leverandørernes forhandlingsstyrke vurderes dog at være større overfor GN ReSound end overfor GN 

Netcom, men den vurderes imidlertid ikke alarmerende og vurderes derfor værende som under middel.  

 

Konkurrence fra substituerende produkter 

 

GN ReSound 

Umiddelbart findes der ikke mange egentlige substituerende produkter til høreapparatet. Tidligere i 

rapporten nævnes høremedicin som et muligt alternativ og til trods for, at Sonova har investeret i 

forskning, har det ikke været muligt at finde yderligere information der kan af eller bekræfte konkurrencen 

fra dette substituerende produkt. Det vurderes således ikke, at udgøre en reel konkurrence som 

substituerende produkt på den korte bane. Mellemøreimplantat beskrives også som et alternativ til 

traditionelle hørehjælpemidler57. Men da dette kræver en operation og ikke kan genskabe naturlig 

hørelse58, vurderes dette substituerende produkt således ej heller at udgøre nogen reel trussel. Der ses dog 

en konstant udvikling på markedet og det i sig selv udgør en trussel.  

 

GN Netcom 

Det er svært at udpege substitutter til GN  Netcom´s produkter. Egentligt er der nok nærmere tale om 

generiske produkter, hvor det på det mobile marked i høj grad handler om ”brand” værdi, mens det på UC 

markedet afhænger af samarbejdsaftaler. Substitutter kan imidlertid opstå igennem nye teknologier, så 

teknologisk vil GN Netcom have et behov for at være en af frontløberne for, fortsat at vinde, samt beholde 

markedsandele. Specielt hvad angår UC markedet hvor de sidder på en stor markedsandel.  

 

Konkurrence fra substituerende produkter vurderes middel. På trods af at der ikke er deciderede 

substituerende produkter på markedet, er der dog en konstant udvikling mod bedre og smartere løsninger.  
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Kundernes forhandlingsstyrke59 

 

En stærk position overfor sine kunde er for GN lig med mulighed for at prissætte og være dominerende i 

fastsættelsesvilkår hvad angår leverings- og betalingsbetingelser.  

 

GN ReSound 

Idet GN ReSound ikke sælger deres produkter direkte til slutbrugeren, er det således mellemleddet der i det 

her tilfælde må kategoriseres som kunder. GN har en forventning til et fald svarende til 1- 4 pct. årligt frem 

til 2016 grundet større udbud og udviklingen i markedets sammensætning af regioner og 

distributionskanaler60.  

Markedets sammensætning spiller en stor rolle og GN ReSound er nødsaget til at behandle 

distributionsledende/landende imellem forskelligt, idet der er stor forskel på måden de enkelte lande og 

regioner indkøber høreapparater. I Danmark kan ørelægerne, kommunerne/regionerne, samt andre 

forhandlere selv handle de høreapparater de synes er bedst egnet hvad angår pris, kvalitet og teknologi. 

Oftest handler kommunerne/regionerne ved budrunde, hvor det naturligvis er essentielt for GN at stille en 

skarp pris og være på forkant med teknologien for ikke at tabe budrunden til en konkurrent.  

I andre regioner/lande, herunder USA, indkøbes høreapparater i højere grad i store mængder og af store 

aftagere såsom stater, hospitaler m.v.61  

GN ReSound henter således en del af sin omsætning gennem offentlige udbud og en række større 

detailkæder, som indimellem også benytter sig af udbud. GN ReSound har således stor fokus på at være 

førende på teknologien, samt at opbygge stærke relationer, således GN ReSound også er den foretrukne 

leverandør ved eventuelle genforhandlinger af eksisterende kontrakter62.  

 

Som nævnt er forhandlerne uafhængige, men GN opkøber indimellem decideret forhandlerkæder, ofte for 

at styrke eller bibeholde deres markedsposition. I 2013 købte GN ReSound således blandt andet Dansk 

HøreCenter, som består af 21 detailforretninger, hvilket sikrede GN deres position som primær udbyder 

ved forhandlerkæden63. Det er imidlertid ikke GN ReSound´s primære strategi at overtage 

distributionsleddet, herunder detailleddet64.  
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 Interview, Kristan Hebogaard, Investeringschef i Middelfartsparekasse. Besidder et indgående kendskab til GN store Nord, 
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 Årsrapporten 2013, side 33 
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 Det har ikke været muligt at få GN til at uddybe med yderligere information om fordeling samt størrelsen af de enkelte kunder. 
Se kildefortegnelse. 
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 Årsrapporten 2013, side 37 
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GN Netcom 

På markedet for UC kommunikation er samarbejdsaftaler med UC udbyderne yderst essentielle og er et 

marked GN har stor fokus på dels at pleje, samt at udvide. Markedet deler GN stor set udelukkende med 

virksomheden Plantronics og det lave antal af udbydere svækker UC-udbydernes (kundernes) 

forhandlingsstyrke. Kundernes forhandlingsstyrke vurderes middel. Til trods for kun to udbydere, er GN 

utrolig afhængig af samarbejdsaftalerne og må vil være nødsaget til at stille konkurrencedygtige priser for 

ikke at miste kunderne til Plantronics, der lige som GN har stor fokus på samarbejdsaftaler.  

GN Netcom er med brandet ”Jabra” i spidsen, blot en af mange udbydere på et marked med fulkommen 

konkurrence, hvor produkternes levetider samtidig er korte65. GN Netcom er forholdsvist meget afhængig 

af større aftagere på det mobile marked, hvilket generelt opfattes som en styrkelse af kundernes 

forhandlingsstyrke. De mange konkurrenter bevirker, at såfremt GN ikke kan supplere med den nyeste 

teknologi i den rette mængde til den rette pris, kan distributionskanaler og direkte kunder relativt let finde 

alternativer. Brandværdi spiller imidlertid meget ind og hvis slutbrugeren efterspørger ”Jabra”, må 

mellemled efterkomme dette ønske. Det er en del af GN  Netcom´s strategi at udvide sine salgskanaler, 

således at det i højere grad vil blive salg direkte til slutbrugeren. Så længe GN kan opretholde en høj 

brandværdi på ”Jabra”, er kundernes forhandlingsstyrke middel.   

 

I årsopgørelsen 2013, side 63 er det noteret, at ingen enkeltkunde udgjorde 10pct. eller mere af GN Nords 

samlede omsætning.  

Konkurrenceintensiteten  

 

GN ReSound 

Markedet domineres af fire store udbydere, som samlet set udgør mere 75pct. af hele markedet. Det 

skønnes at det samlede marked for høreapparater i 2013 udgjorde mellem 11 og 12 mio. styks, og som 

nævnt i Pestelanalysen er der udsigt til en væsentlig vækst. Forventning om faldende gennemsnitspriser 

grundet større udbud66 indikerer, at konkurrencen på markedet forventes at tage yderligere til. Det er 

essentielt for GN ReSound at være forrest med produktudvikling, samt den nyeste teknolog, men samtidig 

også have fokus på at pleje sine eksisterende salgskanaler for at kunne opretholde konkurrencepositionen 

og vinde yderligere markedsandele. Større budrunder kan presse prisen på GN, men omvendt sikrer det 

samtidig også en forventelig større indtjening i en given periode67.  
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GN sidder, ifølge årsrapporten 2013, på 16pct. af markedet hvorimod de to største udbydere, Sonova og 

William Demant, sidder på godt 22-25pct. hver. Den væsentlige størrelsesforskel afspejler givetvis, at 

Sonova og William Demant i højere grad kan udnytte sine stordriftsfordele. 

 

GN Netcom 

UC markedet er domineret af GN Netcom og Plantronics og afhænger i høj grad af samarbejdsaftaler, som 

GN Netcom i høj grad opnår ved at udbyde produkter med den nyeste teknologi, god kvalitet og samtidig er 

konkurrence dygtige på pris, samt levering. Markedsforholdene kan i et vist omfang sikre GN Netcom og 

Plantroncis mod indtrængende konkurrenter.  

Dette marked er meget stort, men samtidig også meget konjunkturfølsomt. 

På markedet ses, som tidligere nævnt, en væsentligt organisk vækst og det store potentiale må således 

forventes at synes særdeles interessant for både de store mobiltelefon producenter og store Consumer 

Electronics producenter, hvilket vil betyde et yderligere konkurrencepres fra nye aktører i industrien. I 

særdelshed de store mobiltelefon producenter vurderes at være nærliggende indtrængere, idet de allerede 

i et vist omfang operer på markedet.  

 

Konkurrenceintensiteten på GN vurderes at være over middel, idet både GN ReSound og GN Netcom hele 

tiden skal optimere og udvikle deres produkter og samtidig pleje deres distributionsled for ikke at tabe 

markedsandele til deres konkurrenter.   

Opsummering 

 

I nedenstående skema er forsøgt at lave en opsummering i form af en karakterskala, som udtrykker GN’s 

position overfor de forskellige elementer. Scoringsintervallet er på 1-5 hvor 1 betyder at GN står meget 

svagt, mens 5 udtrykker at GN har en meget stærk position.  

 

  ReSound Netcom Gennemsnit 

Adgangsbarrierer 5 3 4 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 4 4,5 4,25 

Konkurrence fra substitutende produkter 4 3 3,5 

Kundernes forhandlingsstyrke 3 3 3 

Konkurrenceintensiteten 3 3 3 

Samlet gennemsnit 3,8 3,3 3,55 

Tabel 6. Opsumering PORTERS Five forces. Egen tilvirkning 
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Kritik af Porters Five forces 

 

Porters Five Forces bliver ofte beskyldt for at være en statisk model, der  eksisterer i et miljø som er under 

konstant udvikling. Michael Porter har selv reageret på denne kritik ved at fastslå, at modellen også kan 

bruges til at analysere hvordan forholdet mellem virksomheden og kunder, konkurrenter, leverandører og 

substitutter forventes at udvikle sig over tid68. På denne måde kan man forsøge at forudsige de fremtidige 

kræfter/forces. En anden faldgruppe kan være at alle 5 faktorer vægter lige meget, hvilket ikke er tilfældet 

for alle virksomheder. Man kan for eksempel argumentere for, at kunderne er vigtigere end de andre 

aspekter i modellen. Ligeledes opfatter modellen både leverandører og kunder som en slags "fjender" man 

helst skal være stærkere end. Det vil dog i mange tilfælde være en fordel at se sine kunder og leverandører 

som samarbejdspartnere, hvilket imidlertid også synes at være tilfældet for GN69.   

 

2.2 Intern analyse 

Hvor den eksterne analyse har til formål at belyse og analysere påvirkninger fra omverdenen, har den 

interne analyse til formål at identificere stærke og svage sider, samt klassificere interne kompetencer. Det 

kan dog for en ekstern analytiker være svært at få indblik i virksomhedens interne forhold.  

 

2.2.1 Værdikæde 

For at udarbejde en intern analyse tages udgangspunkt i den ofte anvendte model, nemlig Porters 

værdikæde. GN befinder sig, som tidligere konkluderet i den eksterne analyse, på et marked med hård 

konkurrence, hvor GN har fokus på at skabe en ekstra værdi og derved en præference for kunden. Den 

grundlæggende ide bag værdikæden er, at fortjenesten skabes i samspil mellem de primære aktiviteter og 

støtteaktiviteterne, hvor hver aktivitet er værdiskabende.  
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Figur 7, Portes værdikæde. Kilde, Finansiel Markedsføring, Academica 2010  
 

De primære aktiviteter er de aktiviteter, der direkte er involveret i selve produktionen, samt 

gennemstrømningen af produkterne i GN. Støtteaktiviteterne har, som navnet antyder, til formål at støtte 

de primære værdiskabende aktiviteter, eksempelvis ved at sørge for optimal og hensigtsmæssig teknologi, 

samt kommunikation etc. Nedenfor vil de primære aktiviteter blive yderligere belyst. Støttefunktionerne vil 

i rapporten ikke blive beskrevet hver for sig, men vil i stedet blive beskrevet under de punkter hvor det er 

relevant, herunder eksempelvis ”indkøb” under den primære aktiviteter og ”indgående logistik” og 

”teknologi” under produktion.  

2.2.2 Primære aktiviteter 

Indkøb og indgående logistik 

GN ReSound og GN Netcom er afhængige af en rettidig levering af vigtige materialer og komponenter fra 

deres leverandører,  som yderligere skal leve op til GNs kvalitetskrav af leverede produkter til 

videreforabejdning. Såfremt en primær leverandør ikke overholder de indgåede leveringsaftaler, kan det 

medføre at GN ikke er i stand til at imødekomme markedsefterspørgslen70. Indkøb og indgående logistik 

hos GN omfatter levering af komponenter fra underleverandører. Vedrørende indkøb er det, som nævnt 

under den eksterne analyse ”Portes Five Forces”, væsentligt at skelne mellem standardkomponenter og 

specialkomponenter. Der findes mange leverandører på markedet for standardkomponenterne, hvilket i sig 

selv er en styrke for GN, da de har mulighed for at skifte leverandør om nødvendigt. Det er imidlertid en 

anden sag når der tales om specialkomponenterne, hvor leverandørerne ikke er mange, idet det kræver 

særlige kompetencer og knowhow at fremstille disse elementer. Det er et led i GN’s strategi, at mindske 

brugen af specialkomponenter, samt at have flere leverandører af de mest centrale komponenter. GN 

                                                           
70

 Årsrapporten 2013, side 37 



Værdiansættelse af GN Store Nord Forår, 204 

 

Side | 37  
 

søger løbende at sikre sig, at de inden for et begrænset tidsrum altid kan anskaffe vigtige og komplicerede 

komponenter hos mindst to forskellige leverandører71. Herudover har GN øget sit lager af 

nøglekomponenter for herved at minimere konsekvensen af eventuelle naturkatastrofer og risikoen for, at 

produktionen ikke kan følge med den stigende efterspørgsel. 

 

Produktion  

Langt størstedelen af GN ReSound´s produktion foregår i GN ReSound´s egne produktionsfaciliteter 

beliggende i Xiamen, Kina. I 2013 flyttede GN ReSound yderligere produktion fra USA til Kina og sikrede 

således mere konkurrencedygtige lønninger. For at minimere risikoen af nedbrud på produktionsfaciliteten 

i Kina, har GN ReSound etableret fuld backup-kapacitet i en anden bygning et par kilometer fra den 

primære fabrik72, således er GN bedre sikret til at kunne efterkomme efterspørgslen på markedet.  

Alle GN  Netcom´s produkter fremstilles af underleverandører i Kina, som til dels sikrer lave 

produktionsomkostninger, men Kina er samtidig et land med kutyme for god elektronik knowhow. GN 

Netcom arbejder sammen med godt 10 forskellige producenter, som alle understøttes af over 100 

underleverandører. I 2013 inviterede GN Netcom de over 100 leverandører til Danmark for derved at øge 

fleksibilitet samt optimere omkostningsstrukturen og samtidig skabe sig et endnu stærkere samarbejde i 

fremtiden. GN nævner i deres årsrapport, at det er lykkedes GN Netcom at øge produktionen væsentligt på 

baggrund af det stærke partnerskab med virksomhedens hovedleverandører, GN Netcom kan derved 

efterleve den væsentlige stigning i efterspørgslen i Kina73. 

 

GN gennemfører regelmæssige kontroller på sine fabrikker for at vurdere den enkelte fabriks produktion og 

beredskabsplaner til sikring af produktionen i tilfælde af nedbrud. Fremstillingen af GN  Netcom´s 

produkter varetages af en række udvalgte producenter, som skal opfylde en række krav, der sikrer 

tilstrækkelig kapacitet, konstant høj kvalitet og rettidige leverancer74 

 

Den teknologiske udvikling er for hele GN koncernen yderst essentiel. Som tidligere nævnt, blev der i 2013 

anvendt DKK 545 mio. i udviklingsomkostninger svarende til godt 8pct. af GN’s samlede omsætning.  

R&D organisationen nævnes et utal af gange i årsrapporterne og det fremstår tydeligere, at GN anser 

denne del af organisationen for at være ekstrem vigtig for virksomheden. Teknologi samt nyskabelse er 
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altafgørende for at skabe værdi og præferencer hos kunderne. GN’s R&D-afdeling er fordelt på fire 

lokationer: Ballerup, Chicago, Eindhoven og Xiamen75. 

R&D-organisationens områder er blandt andet at udvikle innovative produkter, der gør GN i stand til at øge 

omfanget af sine forretningsaktiviteter, udvide produktsortimentet og opnå konkurrencemæssige fordele 

blandt kunder der efterspørger skræddersyede løsninger76. Udviklingstiden søges konstant minimereret 

grundet de korte produktlevetider, hvor ny teknologi hurtigt bliver forældet. Udviklingen kræver dygtige og 

innovativt tænkende medarbejdere, hvilket vurderes at være en af deres GN kernekompetencer og er 

således ej heller en funktion der kan eller vil blive outsourcet til eksterne.  

 

Udgående logistik 

 

GN søger konstant at optimere sin udgående logistik, idet en optimal logistik sikrer en hurtigere og en mere 

fleksibel levering der kan mindske risikoen for overproduktion.  Men måske vigtigst af alt vurderes rettidig 

levering til kunderne, at udgøre en yderest essentiel værdiskabelse for kunden, samt vil en rettidig levering 

ligeledes gavne GN’s situation, når en potentiel samarbejdsaftale skal genforhandles. I led med seneste 

omstruktureringsstrategi modtog GN ReSound i 2013 ”Den Danske Logistikpris”, der er en anerkendelse af 

det omfattende omstruktureringsarbejde foretaget i GN ReSound. Prisen blevet overrakt med den 

begrundelse; ”..at GN ReSound med succes har ændret sin supply chain fra en decentral struktur til globale 

standardiserede processer, der sikrer hurtig levering og service til høreapparatsbrugerne globalt…” 77. 

 
Det mobile segment ved GN Netcom anvender primært en ordrebaseret forretningsmodel, hvor kunder i 

Nordamerika, Europa og Asien forsynes via et centralt center i Asien. Med denne struktur mindskes 

varelagrene, som derved nemmere kan reagere på ændringer i efterspørgslen78.  

UC-divisionen har en regional tilstedeværelse med tre varelagre i henholdsvis USA, Holland og Hongkong. 

”Den globale distribution af GN  Netcom´s produkter håndteres af en enkelt samarbejdspartner, som er 

ansvarlig for hele processen fra produktet forlader fabrikken via de regionale lagre til den endelige levering 

sker hos kunden”(Årsrapporten 2013 side 28).  

GN Netcom er i 2013 skiftet fra luftfragt til søfragt på en række produkter, hvilket har øget 

varebeholdningen, men som samtidig har været omkostningsminimerende. GN nævner i øvrigt, at 

initiativet ikke har påvirket serviceniveauet over for kunderne og samtidig er gavnligt for miljøet.  
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Marketing og salg 

 

GN har stor fokus på salg og marketing, idet området i sig selv er en væsentlig kilde til at skabe 

præference og værdi hos deres kunder. GN brugte i 2013 samlet set 1.027 mio. DKK i salg- og 

distributionsomkostninger, hvilket svaret til godt 15pct. af GN’s totale omsætning.  

GN’s tidligere administrerende direktør for GN Netcom, Mogens Elsberg udtaler i en artikel i 

Berlingske business magasin, at han er overbevist om, at et benhårdt fokus på salg og 

markedsføring har været en af de primære årsager til GN’s vækst. Mogens Elsberg uddyber i 

samme artikel ”Jeg tror det er typisk for mange danske virksomheder, at man er mere fokuseret på 

innovation og gode produkter end på at markedsføre og sælge. Er der noget et land som for 

eksempel USA kan, så er det at markedsføre og sælge produkter. Selv produkter som ikke har den 

optimale kvalitet eller funktionalitet, forstår de at markedsføre. Der er mange dygtige danske 

virksomheder, der forstår at lave gode produkter, men som ikke er gode til at kommercialisere dem. 

Det er det, vi mangler i Danmark. Vi kan ikke som danske virksomheder satse på, at vores høje 

teknologiske niveau og fantastiske design i sig selv sælger. Vi er nødt til at gå ud og markedsføre 

aggressivt". Den øgede fokus har blandt andet medført, at GN Netcom for første gang i firmaets 

historie vokser i USA79. Nuværende direktør, Niels Svenningsen fortsætter i samme spor, idet han i 

en fondsbørsmeddelelse skriver, at han ser et stort potentiale for GN, hvor det særligt er inden for 

salg og marketing der kan gøres yderligere, for derved at få mest muligt ud af GN’s produkter – 

”det er det 2014 og de efterfølgende år det kommer til at handle om”80.  

 

Service efter salg 

 

Sidste led i værdikæden er service efter salg. For at fuldende værdiskabelsen overfor kunden, er det 

essentielt at servicen efter salg er optimeret, da man ellers kan risikere at miste alt den værdi man har 

skabt i de forgående elementer i værdikæden. GN nævner flere gange sin service som værende ”sublim”, 

hvilket i mindste fald indikerer, at GN har fokus på området. Af nye tiltag på dette marked nævnes i 

årsopgørelsen 2013 side 20; at GN har arbejdet med blandt andet returneringer og reparationer, der er 

blevet optimeret ved at minimere antallet af kasserede returprodukter og off-shore reparation. I 2012 blev 
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der implementeret et omstruktureringsprogram som blandt andet skulle optimere GN’s service81. Det var 

ligeledes på baggrund af service, at GN ReSound modtog Den Danske Logistik Pris.  

 

2.3 Strategi 

GN’s rentabilitet er ikke alene påvirket af industristrukturen, men også af de strategiske valg som 

virksomheden foretager for at positionere sig inden for branchen. Ifølge Porter (1990) kan en virksomhed 

kun opnå en konkurrencemæssig fordel, hvis den følger en af tre nedenstående generiske strategier82: 

 Omkostningslederskab 

 Differentiering 

 Fokus 

Historisk 

I nedenstående figur indeholdende GN’s nøgletal ses det tydeligt, at GN i løbet af perioden har haft behov 

for at ændre sin strategi:  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nettoomsætning  5.548 6.644 6.766 5.981 5.624 4.729 5.145 5.564 6.251 6.791 

Resultat af primær 

drift  

532 823 257 230 34 70 2.569 1.247 528 1.118 

Finansielle poster 

netto 

-37 -21 -60 -66 -117 -72 -33 -28 -69 -91 

 508 850 348 -67 -56 -70 1.855 865 321 735 

EBITA 731 876 262 294 65 8 2.595 1.284 616 1.180 

EBITA margin 13,2% 13,2% 3,9% 4,9% 1,2% 5,0% 50,4% 23,1% 13,5% 18,9% 

Tabel 7, GN hovednøgletal 2004 – 2013. Egen tilvirkning af Årsregnskab 2008-2013. 

Da GN i 2006 forsøgte at sælge ReSound, skulle det fremadrettede fokus være på GN’s fortsættende 

aktiviteter bestående af primært headset83. Disse skulle accelereres ved hyppige lanceringer af 

designmæssige og teknologisk nyskabende produkter, der skulle opfylde nuværende kundernes behov, 

samt vinde markedsandele uden at omkostningsniveauet, anlægsinvesteringer og arbejdskapitalen ville 

vokse tilsvarende84. 

Salget af ReSound gik, som tidligere nævnt, imidlertid ikke som ventet, idet de tyske 

konkurrencemyndigheder blokerede transaktionen og efterlod GN på hælene med en strategi og et setup, 

                                                           
81

 Årsrapporten 2012, side 24 
82

Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, Gjellerup/Gads Frlag 4. udgave 
83

 Årsrapporten 2006 side 8 
84

 Årsrapporten 2006, side 6 
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der udelukkende havde fokus på headset . Selve salgsprocessen for GN ReSound strakte sig over 16 

måneder, hvilket ikke gavner en virksomhed positivt, idet det både påvirkede kunder, medarbejdere, 

processer og andre initiativer i hele organisationen. 

 

GN Store Nord kunne i de efterfølgende år, ikke levere de forventede resultater og ansås som en 

virksomhed med manglende effektivisering der var mere omkostningstung end konkurrenterne. GN 

igangsatte derfor et omfattende omstruktureringsprogram kaldet FAST (Focused And Simplifying 

turnaround) som blev afsluttet i 2009. Til trods for et negativt resultat på DKK 70 mio. i år 2009 stemte 

resultatet endelig overens med det budgetterede. GN havde med FAST outsourcet en lang række processer 

og gjort organisationen og forretningens model tyndere, hvilket havde medført en væsentlig reduktion af 

omkostningsbasen i 200985. FAST omstruktureringsprogram, samt en række innovative produkter, som slog 

igennem på markederne, vendte i 2010 den negative trend for GN. Effekten af disse tiltag, sammen med 

den vundne voldgiftssag på DKK 2.126 mio. gjorde, at GN havde genvundet sin plads i OMXC20-indekset og 

var nu gearet til igen at tage kampen op mod sine konkurrenter86.  

GN fortsætter den positive udvikling og sammen med den nye strategi for år 2010 til 2013, når GN de nye 

mål ved, at have mere fokus på R&D og yderligere omstrukturering af sin supply-chain organisation, der 

som tidligere nævnt, udmøntede sig i Den Danske Logistik pris. 

Strategi i dag87.  

 

”Innovation og kommercialisering vil drive stærk toplinjevækst”  

GN har med de seneste års resultater opnået en position som en af de teknologiske ledere og med udsigt til  

attraktive markedstrends, skal GN udnytte muligheden og drive stærk lønsom vækst. 

 

Efter succesen med omstruktureringen søsat i 2010 og som nåede sine mål i 2013, er GN nu klar til at styrke 

både fokus og indsats inden for kommercialisering, herunder markedsføring og salg og således forbedre 

forståelsen overfor kunderne, samt skabe tættere relationer ved at øge antallet af markedstest og 

eksperimenter. 
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 Årsrapporten 2009, side 3 
86

 Årsrapporten 2010, side 3, 32 
87

 Strategiprospekt for 2014-2016, http://www.gn.com/Investor/Financial-documents 
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GN ReSound  

GN ReSound søger hele tiden at udvikle nye og innovative produkter og det seneste skud på stammen, som 

får enorm opmærksomhed fra både GN og omverdenen, er verdens første ”made for iPhone-høreapparat” 

ReSound LiNX, der er udviklet i samarbejde med elektronikgiganten Apple.  

Efter en større messe i Nürnberg, hvor de store høreapparatvirksomheder var til stede, udtaler den danske 

analytiker Morten Imsgard fra Sydbank, der i en årrække har fulgt branchen tæt, til medicnal hjemmesiden, 

medwatch88; ”GN ReSound er en Dark Horse (i forhold til Sonova og William Damant), der bliver ved med at 

overraske på innovationsfronten. Og efter det, som de har lanceret i Nürnberg, er de langt foran 

konkurrenterne i forhold til løsninger inden for connectivitet. Og de er på højde med konkurrenterne på de 

audiologiske parametre.” 

Morten Imsgaard påpeger i øvrigt, at ovenstående er imponerende af GN ReSound, idet de bruger færre 

penge på forskning og udvikling i forhold til de største spillere på markedet, sammenlignet på 

omsætningsniveau. 

Danske Bank analytiker følger op i lignende spor, idet de i deres equity research oven på samme konference 

udtaler, at GN ReSound med ReSound LiNX har en anderledes markedstilgang. De finder GN ReSound 

meget villig til at promovere deres nye flagskib, som i sig selv er et innovativt produkt og en ”god historie”, 

men påpeger ligeledes, at der er lang vej til kommerciel succes og at de øvrige konkurrenter ikke synes 

langt bagefter89.  

 

Med ReSound LiNX fører GN ReSound en differentieret konkurrencestrategi, idet de forsøger at tillægge 

produktet og tilknyttede serviceydelse en højere værdi end det konkurrenterne udbyder. Denne konklusion 

støttes op ved anvendelse af Bowman’s strategiske ur (the Strategy Clock), som er en model, der søger at 

analysere den konkurrencemæssige position for en virksomhed ud fra pris og oplevet værdi i forhold til 

konkurrenterne.  

Som forsøgt illustreret i figur 1 i Bilag 2 ses, at GN primært er repræsenteret i kategorien differentieret og 

fokuseret differentieret. I differentieret er GN blandt andet repræsenteret med ReSound Verso, som er et 

”almindeligt” høreapparat hvor GN forsøger at skabe præference hos slutburgerne ved at slå på, at 

høreapparatserien er det eneste produkt på markedet med direkte streaming baseret på 2,4 GHz trådløs 

teknologi.  

GN er i en vis grad også repræsenteret i nogle af de øvrige segmenter, det er imidlertid ikke her GN har 

deres primære fokus og derved strategi.  

                                                           
88
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Det vil fortsat være GN’s strategi ikke at foretage vertikal integration ind i detailleddet, som med Dansk 

Hørecenter. GN ReSound ønsker ej heller at gå ind i nye forretningsområder såsom ben forankrede 

høreløsninger og cochlear-implantater90. 

 

Figur 1 i bilag 3, illustrerer GN ReSound´s strategi og EBIT fra 2007 og frem til 2016.  

 

GN ReSound´s primære strategiske initiativer for 2014-2016 gennemgås nedenfor.  

 

Styrke marketing- og salgsaktiviteter 

GN ReSound vil igangsætte et antal markedsinitiativer og der vil i denne forbindelse blive gjort en stor 

indsats for at skabe en dybere markedsforståelse og derigennem sikre endnu stærkere og tættere 

relationer til kunderne. GN har en forventning om, at man på et marked i vækst kombineret med innovative 

høreapparat såsom ReSound LiNX, kan skabe et bedre brandkendskab blandt både forhandlere og 

slutbrugere.  

 

Opnå status som foretrukken leverandør 

Med GN ReSound´s teknologiske lederskab, stærkere brand og en strategi om ikke at foretage vertikal 

integration mener GN at kunne opnå status som foretrukken leverandør blandt forhandlere og samtidig 

udvikle strategiske relationer med større kunder. Et centralt element i bestræbelsen herpå er, at opbygge 

partnerskaber ved at tilbyde finansielle støtteordninger til udvalgte kunder.  

 

Vokse GN Otometrics ind i nye salgskanaler og produktudbud 

Ved en fuldkommerciel lancering af blandt andet Otometrics 3D-ørescanner, ser GN en unik mulighed for at 

opnå stærk lønsom vækst ved at gå ind i nye salgskanaler og produktudbud. Otometrics vil i højere grad 

ligeledes fokusere på underudnyttede markedssegmenter, herunder udviklingslandende.  

 

Accelerere innovativ R&D 

GN vil med den kommende strategi udvikle unikke og førende produkter ved at accelerere innovativ R&D, 

idet GN finder et uudnyttet potentiale herfor. GN ReSound vil hele tiden arbejde på både, at bevare og 

samtidig avancere sin teknologiske førerposition.  

 

                                                           
90

 En løsning som overfører lydbølger direkte til det indre øre gennem kranieknoglen, dvs. ikke gennem øregangen som almindelige 
høreapparater.   
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GN Netcom 

GN Netcom opererer, lige som GN ReSound, på markeder hvor der er forventninger til høje vækstrater de 

kommende år. Væksten forventes drevet af en fortsat udbredelse af UC segmentet, hvor markedet for UC 

og traditionel CC&O, i en markedsanalyse fra Frost og Sullivan forventes at vokse fra omkring DKK 5,6 

milliarder i 2012 til DKK 9-10 milliarder i 2016, hvilket svarer til en årligvækstrate på 13-15pct. For GN  

Netcom´s mobile del er der en forventning om et svagt fald på det traditionelle mobilemarked, som dækker 

over Bluetooth momo-headsets og speakerphones. Markedet for Bluetooth stereo-hovedtelefoner med og 

uden ledninger, samt Bluetooth højttalere, anslås at udgøre DKK 7 milliarder i 2012 og forventes at blive 

mere end fordoblet til DKK 16 milliarder i 2016.  

GN Netcom fører lige som GN ReSound en differentieret konkurrencestrategi, idet de ligeledes forsøger at 

tillægge produktet den tilknyttede serviceydelse en højere værdi, end det konkurrenterne udbyder.  

 

Det vil fortsat være GN  Netcom´s strategi, at produktion og logistik skal være outsourcet – en struktur GN 

Netcom anser for allerede at have vist sig egnet til effektivt at tilpasse udbud og omkostninger i volatile 

perioder.  

 

Figur 2 i bilag 3 illustrerer GN  Netcom´s strategi og EBIT fra 2007 og frem til 2016 

 

GN  Netcom´s primære strategiske initiativer for 2014-2016 er oplistet nedenfor. 

 

Styrke marketing- og salgsaktivitet 

GN Netcom vil i samme grad som GN ReSound fokusere intensivt på, at opnå en bedre kundeforståelse og 

styrke brandværdien af Jabra brand på tværs af både UC- og Mobilesegmenterne. Jabra skal positioneres 

som det trådløse brand ”Go wireless” og specielt den digitale markedsføring vil være en afgørende faktor i 

opnåelsen af et stærkere brand.  

 

Initiativer på nøglemarkeder 

GN Netcom er forholdsmæssigt underrepræsenteret med UC segment i Nordamerika og GN Netcom 

forventer at kunne udnytte vækstmomentum til at vinde markedsandel. GN Netcom vurderer Kina til at 

være et meget attraktivt marked på lang sigt for deres Mobile-segment, idet det forventes, at Kina fortsat 

vil opleve betydelig underliggende vækst.  

 

Øge og udvide kundefokus 
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GN Netcom vil udvide sin CC&O salgsafdeling signifikant, som skal have fokus på at udvide kundefokus samt 

øge antal UC-projekter blandt store virksomheder.  

 

Stærk online tilstedeværelse, inklusive digital markedsføring 

GN Netcom vil fokusere på at styrke den digitale tilstedeværelse og indsigt via udvidelse af Jabras 

eksisterende partnerprogram, samt yderligere fokus på træning og uddannelse. GN Netcom skal geares til 

online salg, idet man i 2016 forventer at salg gennem online salgskanaler udgør mere end 50pct. af Mobile-

markedet – i 2012 var dette omkring 20pct.  

 

Udvide musik porteføljen.  

GN Netcom har siden 2012 lanceret en række produkter med fokus på musik, herunder bluetooth-højtaler 

og stereo-headset. Markedet herfor er i øjeblikket et hurtigt voksende segment, hvortil GN Netcom vil 

udvide sin produktportefølje og samtidig igangsætte kreative branding-initiativer og derigennem øge sin 

tilstedeværelse i butikkerne.  

 

2.4 SWOT Analyse. Delkonklusion på den Strategisk analyse 

En vurdering af alle de ovennævnte forhold kan samles i en SWOT-analyse og SWOT-analysen er derfor en 

hensigtsmæssig analyse at runde den strategiske analyse af med. I figur 1 i bilag 4 ses en illustration af 

sammenfatning af de enkelte elementer og SWOT.  

 

SWOT-analysen anvendes til at vurdere, hvorvidt strategien i den enkelte virksomhed er velvalgt, dvs. at 

den skal være konsistent med de stærke og svage sider, samt muligheder og trusler i omverdenen.  

På næste side er GN forsøgt implementeret i et SWOT skema. 

Kritik af SWOT 

 

SWOT-analysen bliver aldrig bedre end det arbejde, som ligger forud for den og man kan argumentere for 

at den er en forenkling af problemstillingerne, forældet og utilstrækkelig som analysemetode. Uden fokus 

kan analysen ende ud i en lang række punkter uden prioriteret rækkefølge, hvorfor det kan blive svært for 

virksomheden at fokusere på de rigtige ting på de rigtige tidspunkter.  

Såfremt man ikke finder SWOT analysen løsningsorienteret nok, kan der suppleres med en SWOT Matrix 

(TOWS), som er en udvidet SWOT analyse der ligeledes tager højde for de tiltag der skal gøres for, at 
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STYRKER 

 

• First Made for iPhone 

• Bred produktportefølje med stærke 
og innovative lancheringer 

• afsluttet SMART omstrukturering af 
supplychain med succes 

• Vækst 

• Fokus på flere leverandører og flere 
standardløsninger 

• Styrkede samarbejdsaftaler (UC 
specielt) 

• Teknologisk frontløber 

• Stærk R&D division 

• Høje adgangsbarrier på markederne 

 

 

SVAGHEDER 

 

• Den mindste i forhold til de øvrige 
konkurrenter, størrelse og 
markedsandele 

• Afhænging af tilskudsordninger 

• Afhængig af store ordre samt 
samarbejdsaftaler som kan presse 
prisen 

• Afhæning af specielle 
komponenter med få leverandører 

 

MULIGHEDER 

 

• Demografisk udvkling 

• Unge med høreskade 

• Forventning til organisk 
markedsvækst på næsten alle 
divisioner 

• Stigning i BNP 

• Lave anvendelsesrater  

• Øget efterspørgsel i Asien, som 
yderligere mindsker valutarisiko 

• Livsstil (Ændring af befolkningens 
opfattelse af høreapparater) 

• Udnytte/fastholde den positive 
trend 

TRUSLER 

 

• Høj konkurrenceintensitet 

• Ændring i tilskudsordninger 

• Skatter og afgifter i Kina 

• Meget konjunkturprægede 
produkter 

• Valutarisiko 

• Skal være på forkant med 
teknologien hele tiden 

• Udsigt til fald i gennemsnitspriser 

• Usikkerhed i verdensøkonomien 

 

udnytte/sikre de enkelte styrker, trusler etc.. En decideret TOWS model vil imidlertid ikke blive anvendt i 

nærværende rapport.  

 

 

 

 

 

Figur 8. Opsummering, SWOT analyse. Egen tilvirkning 
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3. Regnskabsanalyse 

3.1 Omsætning, koncern 

 

I 2009 falder GN’s samlede omsætning fra 5.624 til 4.729 (DKK mio.) svarende til et fald på 16pct. GN 

formår imidlertid herefter at vende trenden, idet omsætningen i 2010 udgør 5.145 (DKK mio.) svarende til 

en stigning på små 9pct. I 2011 er omsætningen på niveau med 2008 og den positive trend fortsætter til 

6.791 (DKK mio.) i 2013, hvilket svarer til en stigning på godt 21pct. i den målte periode. Trenden er 

illustreret i figur 9, der illustrerer GN’s omsætning fordelt på GN ReSound og GN  Netcom´s aktiviteter.  

 

3.1.1 Omsætning per segment 

Det giver I GN’s situation god mening at opdele omsætningen på de to ben; GN Netcom og GN ReSound. 

Ydermere opdele disse på hver deres aktiviteter, idet de som tidligere nævnt operer på forskellige 

markeder med forskellige vækst rater og markedsforhold. Nedenstående tabel viser således GN’s 

omsætning fordelt på forskellige divisioner.  

 

Figur 9, Omsætning på de enkelte divisioner. Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående figur kan udledes, at samtlige divisioner er steget markant siden 2010 og af tabellen ses 

ikke den store ændring eller forskel i stigningerne segmenterne i mellem. Ser man imidlertid på de enkelte 

divisioners omsætninger målt i procent ses en stor forskel i den oplevede vækst. Denne trend er illustreret i 
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nedenstående figur 10, hvoraf det tydeligt fremgår, at specielt den mobile division oplever en enorm 

omsætningsvækst. Otometrics oplever derimod en lavere vækst end i de tidligere år, hvilket også ses i 

nedenstående Figur 10 hvor trenden for Otometrics vækst stagnerer.  

 

Figur 10, Omsætningsvækst i procent. Egen tilvirkning 

 

Idet de forskellige divisioner har udviklet sig væsentligt forskelligt over analyseperioden, er det nærliggende 

at vurdere de enkelte segmenternes andel af den samlede omsætning. Tabel hertil er ligeledes vedlagt i 

bilag 5a samt på vedlagte USB. 

 

Hearing instrumens er GN’s største af de fire segmenter og udgør i 2013 53,54 pct. af den samlede 

omsætning i GN. Omsætningen er steget stødt fra DKK 2.662 mio. i 2009 til DKK 3.636 mio. i 2013, hvilket 

er en stigning svarende til 36,5pct., og en gennemsnitlig stigning på små 6,3pct. årligt. Omsætningsvæksten 

i 2013 var både dobbelt så stor som det budgetterede, samt dobbelt så stor som i 2012 hvor 

omsætningsvæksten kun var 5pct. Som tidligere nævnt i rapporten, var stigningen i 2013 i høj grad drevet 

af produktet ReSound Verso.  

  

For Otometrics divisionen har trenden ligeledes været stødt stigende fra 2009 til 2013. I 2009 udgjorde 

omsætningen DKK 319 mio. mens den i 2013 udgør DKK 543 mio., hvilket svarer til en stigning på næsten 

50pct. over hele måleperioden og en gennemsnitlig stigning på over 10pct. Otometrics udgør imidlertid blot 

8pct. af GN’s samlede omsætning og gennemsnitsvæksten for GN ReSound er således 6,8pct. fra 2009 til 

2013.  

Som illustreret i figur 10, synes der ikke at være nogen generel korrelation af omsætningsvæksten mellem 

Otometrics og Hearing instruments, over den målte periode. Der figurerer således ikke umiddelbart en 
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direkte synergieffekt imellem de to segmenter – eller også har GN ReSound ikke været effektiv nok til at 

udnytte de mulige synergieffekter.  

Det bemærkes, at Otometrics i 2009 oplevede et fald i omsætningen på 2pct. og Hearing instruments på 

7pct., hvorimod GN Netcom oplevede et fald i omsætningen på 30pct. Dette kunne indikere, at markedet 

for høreapparater og i særdeleshed otometrics segmentet, ikke er så fluktuerende som GN  Netcom´s 

markeder.  

 

Omsætningen for CC&O segmentet steg fra DKK 1.081 mio. i 2009 til DKK 1.591 mio. i 2013. En stigning 

svarede således til 50pct. over perioden og en gennemsnit stigning på 11pct. årligt. CC&O divisionen har 

stort set under hele den målte periode udgjort lidt under 25pct. af den samlede omsætning og i 2013 

udgjorde segmentet godt 61pct. af GN  Netcom´s omsætning.   

 

Det Mobile segment oplevede i 2009 et fald i omsætningen på 40pct. som ifølge årsrapporten 2009 side 6, 

skyldes den økonomiske krise der i særdeleshed ramte hårdt i Østeuropa og Rusland. I 4 kvartal i 2009 

oplever GN imidlertid at skabe nulresultat på EBITA-niveau for første gang i fire år. GN fortsætter trenden 

fra 4. kvartal i 2009 og oplever en samlet omsætningsvækst i samme størrelsesorden som CC&O 

segmentet.  Den stærke vækst på det Mobile segment har medført, at det mobile segments andel af GN’s 

samlede omsætning er steget fra 33pct. til 39pct. på blot 3 år.  

Til trods for at den samlede omsætningsvækst for den mobile- og CC&O-divisionen, ses ingen direkte 

korrelation, idet omsætningsvæksten målt på hvert enkelt år er meget forskellige, hvilket også ses i figur 

10.  

 

3.1.2 Konkurrenter  

GN ReSound  

GN ReSound´s primære konkurrenter er, som tidligere nævnt, Sonova, William Demant og Siemens. 

Siemens vil, som berørt i afgrænsningen, ikke indgå i analysen 

I nedenstående figur 11 er de 3 virksomheders omsætning illustreret, først som omsætning i DKK mio. i 

perioden 2009 til 2013, og dernæst som omsætningsvækst over samme periode.  
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Figur 11, Omsætning og omsætningsvækst i pct. i perioden 2009-2013 for GN ReSouns og primære konkurrenter. Egen tilvirkning 
af oplysninger fra Bloomberg.  

 

GN ReSound har i den målte periode haft en stigning i omsætningen på samlet set 40pct., hvilket imidlertid 

er den laveste omsætningsvækst, idet Sonova og William Demant oplevede en omsætningsvækst på 

henholdsvis 44pct. og 61pct. i samme periode.  Det eneste år hvor GN ReSound har haft den højeste 

omsætningsvækst i procent er i år 2012 hvor GN ReSound havde en omsætningsvækst på 13pct. Her 

opnåede William Demant kun en omsætningsvækst på 6pct. og Sonova opnåede kun en omsætning stort 

set identisk til året forinden – altså ingen vækst. I gennemsnit er GN ReSound steget med 8,84pct. årligt 

siden 2010, Sonova med 9,72pct. og William Demant med godt 13pct. 

Målt på vækst i omsætning synes GN således svagere end sine konkurrenter over en periode fra 2009 til 

2013. Ser man derimod over en kortere tidshorisont, ser GN ReSound´s konkurrenceevne, målt på 

omsætningsvækst noget bedre ud, idet GN ReSound målt fra 2011 til 2013 har oplevet en samlet stigning 

på 31pct. og siden 2012 21pct. Sonova har i samme periode oplevet en stigning på henholdsvis 19,7pct. og 

11pct. og William Demant en stigning på 33,6pct. og 14,5pct. Således synes GN ReSound´s korte positive 

trend ud til at være på niveau med eller over de øvrige konkurrenter.   

 

GN Netcom 

 

GN  Netcom´s primære konkurrent på specielt CC&O, og herunder UC divisionen, er som tidligere nævnt, 

Plantronics. Plantronics nævner i sin årsrapport 2012 også GN Netcom som sin største konkurrent på CC&O 

segmentet og til dels også på markedet for lyd til gaming og computer91.    
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I nedenstående figur er GN  Netcom´s og Plantronics omsætning illustreret, først som omsætning i DKK 

mio. i perioden 2009 til 2013, og dernæst som omsætningsvækst målt i procent over samme periode.  

 

Figur 12, Omsætning og omsætningsvækst i pct. i perioden 2009-2013 for GN Netcom og Plantronics. Egen tilvirkning af 
oplysninger fra Bloomberg.  

 

GN Netcom har i den målte periode haft en stigning i omsætningen på samlet set 50pct., hvilket er 37 

procentpoint højere end Plantronics samlede procentuelle omsætning i samme periode. Plantronics 

ovenstående resultat er imidlertid relativt påvirket af et fald i omsætningen i år 2010 på 9pct.  

I gennemsnit er GN Netcom steget med 10,8pct. årligt siden 2010, og Plantronics er i gennemsnit steget 

med 3,4pct. 

Målt på procentuel vækst i omsætning synes GN således i en bedre periode end Plantronics over en 

periode fra 2010 til 2013. Kun i 2011 havde plantronics en højere procentuel stigning i omsætningen på 

11,4pct. mod en stigning i GN  Netcom´s omsætning på 6,7pct. Måler man således konkurrenceevnen i 

omsætningsvækst i procent, synes GN Netcom stærkere og i en trend og moment der er mere positiv end 

Plantronics.  

 

3.2 Rentabilitetsanalyse 

 

Rentabilitetsanalysen vil som nævnt, tage udgangspunkt i den udvidede DuPont-model. Du-Pont er opkaldt 

efter en amerikansk koncern, der introducerede denne metode og behandles oppefra og ned og tager 

udgangspunkt i Return on Equity(ROE)/egenkapitalens forrentning og dens underliggende drivere. 

Den udvidede DuPont-model opdeler de underliggende drivere i 3 niveauer og dekomponerer gennem 

disse niveauer ROE, hvilket er forsøgt illustreret i bilag 5.  
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3.2.1 ROE 

ROE beregnes som totalindkomsten divideret med den gennemsnitlige ordinære egenkapital og udtrykker 

udviklingen i egenkapitalens værdi som resultat af virksomhedens værdiskabende aktiviteter. Således er 

egenkapitalens forrentning det resultat aktionærerne/investorerne modtager. Egenkapitalens forrentning 

kan/bør sammenlignes med blandt andet en markedsrente plus  en risikorente, hvor risikorenten er udtryk 

for den rente investor skal have ud over eksempelvis en obligationsrente, hvilken vurderes væsentligt mere 

sikker end en aktie, for at tage en øget risiko.  

 

Udviklingen i GN’s ROE er illustreret i punktdiagrammet vedhæftet i bilag 7. Diagrammet viser udviklingen i 

to ROE tal, hvor det ene tal er korrigeret for ikke driftsrelaterede indtægter og som må betragtes som 

engangsindtægter. Tydeligst er forskellen på de to ROE tal i 2010, hvor virksomheden DPTG I/S, som GN 

ejer 75 procent af, bliver tildelt en erstatning92 og hvor ROE falder fra 40pct. til 1pct. når der korrigeres for 

voldgiftssagen.  

 

Ser man på den korrigerede ROE, ses en positiv og stabil stigning fra 2009 hvor ROE udgør -2,57 pct. til 2013 

hvor ROE udgør 11pct., altså en ændring på godt 13,5 procentpoint.  

 

3.2.2 Niveau 1:  

I Niveau 1 opdeles ROE i tre overordnede drivere: 

1. Return On Invested Capital(ROIC), der måler afkastet på netto driftsaktiver, og hvor profitabelt en 

virksomhed udnytter de ressourcer de har til rådighed.  

2. Finansiel Gearing(FGEAR), der måler gælden i forhold til egenkapitalen.   

3. SPREAD, som er forskellen mellem ROIC og r 

 

 

                                                           
92

 http://www.business.dk/digital/gn-store-nord-henter-milliarder-i-voldgift 

 2009 2010 2011 2012 2013 Adj. 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE -0,7% 40,0% 13,6% 6,1% 10,5% ROE -2,6% 1,0% 2,9% 5,5% 11,0% 

ROIC 0,9% 34,2% 12,1% 5,3% 10,9% ROIC -0,7% 1,3% 2,8% 5,8% 11,1% 

FGEAR 0,30 0,19 0,17 0,13 0,13 r 5,0% 3,4% 2,6% 3,8% 8,1% 

R 6,4% 5,2% 2,1% 2,6% 7,0% SPR. -5,7% -2,1% 0,2% 2,0% 3,0% 

SPREAD -5,5% 29,1% 10,0% 2,7% 3,9% 

 Tabel 8, Nøgletalstabel. Egen tilvirkning.  
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I ovenstående tabel ses de ”almindelige” nøgletal samt de korrigerede, hvor ROE i de korrigerede nøgletal 

som nævnt, er korrigeret for de indtægter som er ikke driftsrelaterede og som antages at være 

engangsindtægter. Denne korrektion har også en indflydelse på ROIC, idet overskudsgraden falder når der 

korrigeres for specielle indtægter. Ændring i ROIC grundet blandt andet overskudsgraden behandles 

imidlertid i niveau 2. Renten på fremmedkapital (r ) er korrigeret således, at valutatab/fortjeneste er taget 

ud af GN’s oplyste finansielle omkostninger og indtægter.  

I 2009 er ROE negativ med ca. 1pct. hvilket skyldes, at GN i 2009 genererede et negativt resultat. Året efter 

stiger ROE imidlertid til 40pct. og ROIC tilsvarende til 34pct. Årsagen til at ROIC ikke stiger lige så meget som 

ROE skyldes, at renten på fremmedkapitalen falder fra 6,4pct. til 5,2pct.i samme år. I 2010 ses således at 

GN genererer 29,1 procentpoint mere i ROIC end renten på deres fremmedkapital. På de korrigerede 

nøgletal ses imidlertid, at spreadet reelt er negativt med 2,1pct., idet ROIC i 2010 ville ha været 1,3pct. hvis 

ikke det blandt andet havde været for voldgiftssagen. Det er givet, at GN altid søger at få en ROIC der er 

højere end renten på fremmedkapitalen, idet GN ellers ikke tjener lige så meget på sin investerede kapital 

som det de reelt betaler for denne via fremmedkapitalen.   

 

På de korrigerede nøgletal kan det udledes, at trenden i GN er positiv og havde været endnu bedre såfremt 

renten på fremmedkapitalen ikke var steget fra 3,8pct. i 2012 til 8,1pct. i 2013. Ser man bort fra 

udgangsåret i 2009 er den finansielle gearing forholdsmæssig stabil, men da fremmedkapitalen imidlertid 

måles som gennemsnit over blot to datoer, kan det diskuteres hvor repræsentativ den måtte være for et 

helt år - denne problematik berøres senere i rapporten.  

 

3.2.3 Niveau 2:  

I dette niveau 2 dekomponeres ROIC ud fra de to nøgletal, overskudsgrad(OG) samt aktivernes 

omsætningshastighed(AOH). 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

ROIC 0,95% 34,24% 12,15% 5,31% 10,89% 

Adj. ROIC -0,73% 1,34% 2,81% 5,83% 11,15% 

Overskudsgrad 1,17% 43,35% 17,30% 6,02% 9,90% 

adj. OG -0,90% 1,70% 4,00% 6,61% 10,13% 

AOH 0,81 0,79 0,70 0,88 1,10 

Tabel 9, Niveau 2 nøgletal. Egen tilvirkning 
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I 2010 stiger det korrigerede ROIC fra -0,73 pct. til 1,34pct. og yderligere til 2,81pct. i 2011, hvilket svarer til 

en stigning på 109pct. som blandt andet skyldes, at overskudsgraden fra 2010 til 2011 stiger med 135pct. 

Årsagen til stigningen i overskudsgraden belyses i niveau 3.  

ROIC stiger fra 2010 til 2013 med 9,81 procentpoint svarende til en stigning på 732pct. I samme periode 

stiger overskudsgraden med 8,43 procentpoint, svarende til en stigning på godt 500pct. og aktivernes 

omsætnings hastighed med 39pct. ROIC og overskudsgraden bevæger sig således forholdsvist ens, mens 

AOH synes stabil set i forhold. Overskudsgraden synes således at være hoveddriveren i den positive trend af 

ROIC. 

  

3.2.4 Niveau 3 

I niveau 3 dekomponeres AOH, samt overskudsgraden (OG), hvorved det undersøges hvilke faktorer der 

påvirker de to nøgletal. 

 

AOH:  

Aktivernes omsætningshastighed findes ved Omsætning / Netto driftsaktiver og er udtryk for forholdet 

mellem virksomhedens aktivitet kontra de ressourcer man har investeret for at skabe aktiviteten. I 

modsætning til ROIC og overskudsgraden, måles aktivernes omsætningshastighed ikke i procent, men 

stedet i antal gange aktiverne omsættes per år. Det vil sige, at AOH konkluderer størrelsen på omsætning, 

der skabes for hver gang der er investeret 1 krone i drift. I analysen af AOH bruges i høj grad common-size- 

samt indeksanalyse som er vedlagt i bilag 6 og er yderligere vedhæftet på vedlagte USB.  

 

Det er værd at bemærke, at GN indtil 2013 har en AOH der ligger under 1, hvilket imidlertid ikke 

nødvendigvis er et dårligt resultat, idet en virksomhed for eksempel kan gøre store investeringer i 

driftsaktiver hvor første års omsætningen ikke overstiger denne værdi. Driftsaktiverne behandles senere i 

dette punkt.  

Som tidligere nævnt har AOH været forholdsvis stabil i hele analyseperioden, men ser man på AOH isoleret 

i en indeks analyse ses tydeligt at AOH graden i GN er svingende. I 2010 falder AOH graden til indeks 

97,4pct., mens den i 2011 falder yderligere til 86,6pct., en trend som vender da AOH i 2012 stiger til indeks 

108,9pct. og yderligere til 135,7 i 2013. I nedenstående figur 13 ses en indeks analyse af AOH samt de 

drivere der kan påvirke AOH. Det skal bemærkes, at AOH i den seneste periode har været stigende, hvilket 

er godt for GN, idet en højere AOH er med til at forbedre ROIC og således også ROE.  
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Figur 13. Ændring i AOH samt underliggende driver. Egen tilvirkning. 

 

Af ovenstående figur 13 ses først og fremmest den fluktuerende AOH, herudover ses ligeledes Netto 

omsætning som imidlertid synes stødt stigende uden alt for mange udsving. Årsagerne til ændringerne i 

AOH synes således at skulle findes i Netto driftsaktiver, herunder en analyse af driftsaktiverne samt 

driftsforpligtelserne.  

Frem til 2011 stiger både driftsaktiverne og driftsforpligtelserne, driftsforpligtelserne dog i noget højere 

grad end driftsaktiverne. I 2012 og 2013 falder både driftsforpligtelserne, samt driftsaktiverne, dog falder 

driftsaktiverne i højere grad end driftsforpligtelserne hvilket yderligere øger spreadet herimellem. Årsagen 

til at nettodriftsaktiverne er tættere korreleret med driftsaktiverne i forhold til driftsforpligtelserne skyldes, 

at driftsaktiverne målt i DKK udgør ca. 3,7 gange beløbet for driftsforpligtelserne93.  

 

Driftsaktiverne udgjorde i 2008 DKK 7.780 mio. og falder til DKK 7.034 mio. i 2009, hvorefter denne stiger 

stødt til DKK 11.008 mio. i 2011, mens den i 2012 igen falder til DKK 8.093 mio. DKK og falder yderligere til 

DKK 8.868 mio. i 2013. Ser man på common-size analysen, vedlagt i bilag 6 ses, at den samlede sum af 

driftsaktiver i samtlige år udgør mellem 98 og 99pct. af GN’s totale balance, hvilket indikerer, at næsten 

samtlige aktiver i GN er driftsrelateret. 

  

Af Common-size analysen kan udledes en udsædvanlig trend i posten ”andre tilgodehavender” i 2010, 

ligeledes i 2011, idet ”andre tilgodehavender” går fra at udgøre omkring 4pct. af de totale aktiver i 2008 og 

2009 til henholdsvis 26pct. og 31pct. i 2010 og 2011. Denne post kunne meget vel være fra voldgiftsagen 

som GN synes at have modtaget erstatning for i 2012. jf. pengestrømsopgørelsen i årsrapporten 2012, side 

53, og som GN blandt andet anvender til, i 2012, at nedbringe langfristet gæld (med 1.109mio DKK), samt 

                                                           
93

 Målt i 2013 



Værdiansættelse af GN Store Nord Forår, 204 

 

Side | 56  
 

tilbagekøb af egne aktier (DKK 1.614 mio.)94. Såfremt man korrigerer for andre tilgodehavender, således at 

det ikke indgår i balancen, kommer balancen i common-size analysen til at se forholdsvis stabil ud.  Dog 

med undtagelse af andre værdipapirer/kapitalandele, samt andre langfristede aktiver som imidlertid 

skyldes, at lån til forhandlere af GN er blevet reklassificeret fra ”andre tilgodehavender” til ”andre 

langfristede aktiver”95. Det ses således, at GN i nogle tilfælde yder lån til nogle af deres forhandlere, men at 

ingen enkeltforhandler udgør mere end 5pct. af de samlede langfristede lån der ydes til forhandlere. 

 

Nettodriftsaktiverne er i common-size analysen faldene fra 78pct. til 71pct. i 2012 og stiger en smule til 

72,64pct. i 2013. Dette fald skyldes, at posten for driftsforpligtigelser modsat har været stødt stigende, 

hvilket specielt er grundet en stigning i andre lange gældsforpligtigelser som i 2013 har indeks 354 i forhold 

til 2010, men som synes at skyldes en reklasseficering i GN regnskabet for 2012 i forhold til 2011. Samlet 

set er driftsforpligtelserne i alt steget til indeks 145 i 2013 mens omsætningen imidlertid udelukkende er 

steget til indeks 120 og driftsaktiverne til indeks 114 – En trend GN således bør være opmærksom på. 

Mindsker man imidlertid måleperioden med 2 år, således at startåret er 2010, ses efter regulering for 

voldgiftsvederlaget, at driftsforpligtelserne er indeks 106, alt imens driftsaktiverne er indeks 114 og 

nettoomsætningen indeks 132. Trenden på den korte periode vurderes således ikke alarmerende – nok 

snarere tværtimod.  

OG: 

Overskudsgraden (OG) udtrykker tilpasning mellem virksomhedens indtægter og omkostninger - sagt på en 

anden måde, viser overskudsgraden den procentsats af virksomhedens omsætning, der bliver til overskud. 

Hvorvidt overskudsgraden er tilfredsstillende afhænger helt og holdent af tidligere resultater samt 

kommende forventning til forretningen. 

Eftersom overskudsgraden beregnes af driftsoverskuddet efter dirty surplus / nettoomsætningen bliver 

dette nøgletal naturligvis påvirket når der korrigeres for ikke driftsrelateret indtægter, hvilket også ses i 

tabel 13 side 55. Dette betyder samtidig, at årsager til ændringerne i overskudsgraden skal findes i 

ændringer i de enkelte poster i resultatopgørelsen indtil driftsoverskuddet. Disse ændringer søges, ligesom 

AOH, analyseret via en common-size- samt indeks analyse som yderligere er vedlagt i bilag 6.  

 

Bruttoresultat 

I 2008 udgjorde vareforbruget 48,4pct. af GN’s Nettoomsætning hvorimod det i 2013 blot udgjorde 40pct., 

hvilket betyder, at GN har haft succes med deres strategi om at minimerer deres omkostninger i forhold til 
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omsætningen. Af indeksanalysen kan man samtidig udlede, at GN siden 2008 har øget sin nettoomsætning 

med 20pct. alt imens GN i 2013 har haft et vareforbrug stort set identisk med vareforbruget i 2008. Dette 

betyder, at GN målt i DKK har øget sin omsætning, men samtidig holdt sine omkostninger til vareforbruget 

på samme lave niveau. Nedenstående ses GN’s bruttoresultat og vareforbrug siden 2008. 

 

 

Figur 14, Fordeling af bruttoresultat og vareforbrug. Egen tilvirkning 

 

Som tidligere nævnt, forventer GN et fald i gennemsnitpriserne på blandt andet høreapparater, som er 

GN’s største division og GN er således forventeligt nødsaget til yderligere omkostningsminimering, såfremt 

EBITA margin fortsat skal stige eller fastholdes.  

 

Operating profit before special items 

I nedenstående figur 15 ses GN’s ændringer i fordelingerne af posterne mellem bruttoresultatet og 

”Operating profit before special items” målt ud fra en common-size analyse.  

 

Figur 15, ændringer i fordelingerne i posterne mellem bruttoresultatet og ”Operating profit before special items, Egen tilvirkning 
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Ser man først på indeksanalysen af ovenstående poster, ses at samtlige poster fra 2008 til 2009 falder til 

henholdsvis indeks 93,81pct.(ledelses- og adm.), 87,33pct.(salg og dist) og 95,29pct.(R&D), sammenligner 

man disse resultater med common-size analyse vedlagt i bilag 6, ses at til trods for at omkostningerne reelt 

falder fra 2008 til 2009, så stiger posterne målt i forhold til nettoomsætningen, hvilket naturligvis ikke er 

optimalt for GN. GN formår fra 2009 at sænke ledelses- og administrationsomkostningerne fra 16,3pct. til 

7,3pct. i 2013. Salgs- og distributionsomkostningerne stiger til indeks 128pct. i 2012, et niveau GN formår at 

fastholde mens deres omsætning stiger fra indeks 111pct. i 2012 til 120pct. i 2013 hvilket betyder at Salgs- 

og distributionsomkostningerne i commonsize falder fra 29pct. til 26,5pct. Udviklingsomkostningerne er 

forholdsvis stabile gennem den målte periode og der må givetvis være et minimum herfor, såfremt GN 

ønsker at være førende inden for teknologi og innovation.  

GN har, som led i deres tidligere strategier, samlet set fået sænket summen af de tre ovennævnte poster 

fra 43pct. til 37,7pct. GN synes tilfredse med dette resultat og oplyser i sin kommende strategiplan, at de 

fremadrettet ikke vil have så meget fokus på optimering af deres supply-chain.  

EBITDA 

EBITDA og EBIT bør reelt behandles under OG, men da EBITDA og EBIT er essentielle nøgletal som ofte 

anvendes som forklaringsgrad, samt sammenligningsgrundlag for konkurrenter behandles disse separat. 

I nedenstående figur ses ændringerne i EBITDA, herunder også den korrigerede EBITDA hvor special items 

ikke er medregnet.  

 

Figur 16. udvikling i EBIDTA 2008-2013. Egen tilvirkning. 

 

Af ovenstående Figur ses, at den almindelige EBIT stiger markant i 2010, hvorimod den ajd. EBITDA, målt i 

DKK mio., er steget forholdsvist stødt i samtlige år med undtagelse af 2009.  

En ting er imidlertid, at EBITDA er steget målt i kroner, noget andet er naturligvis om GN har formået at 

bibeholde en EBITDA grad målt i forhold til den omsætning der bliver genereret, hvilket er forsøgt 

illustreret i nedenstående tabel.   
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EBITDA 8,7% 9,9% 57,0% 30,9% 15,1% 21,9% 

EBITDA adj. 8,5% 7,8% 15,4% 17,6% 15,7% 22,1% 

Tabel 10. EBITDA margin. Egen tilvirkning.  

Det ses således, at GN siden 2009 har formået at øge sin procentuelle EBIDTA margin i forhold til 

omsætningen, dog med et lille udfald i 2012 hvor GN ikke helt formåede at generere den samme EBITDA 

margin som i 2011 og 2013. Supplerer man yderligere med indeksanalysen ses, at GN i 2013 har præsteret 

indeks 313 siden 2008, mod et omsætningsindeks på 120, hvilket således betyder, at GN har formået at 

skabe mere overskud målt i EBITDA af den omsætning der genereres.  

Trenden i GN’s EBITDA må således vurderes at være yderest positiv.  

 

EBITDA i forhold til konkurrenterne 

Som nævnt i tidligere afsnit er trenden i GN’s EBIDTA yderst positiv, men for at vurdere 

konkurrencedygtigheden heraf må sammenlignes med GN’s konkurrenter.  

 

GN ReSound 

Nedenstående er udarbejdet et søjlediagram over EBITDA for GN ReSound samt konkurrenterne, Sonova og 

William Demant.  

 
Figur 17. Udvikling i EBITDA 2009-2013. Egen tilvirkning og Bloomberg 

 

Af ovenstående ses, at Sonova, med undtagelse af 2013, er den virksomhed der af de tre konkurrenter 

genererer den største EBITDA. Det ses således, at Sonvas i 2013 oplever et markant fald i EBITDA, hvilket 
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imidlertid skyldes nogle ekstraordinære omkostninger96. Korrigeres herfor vil niveauet være ca. 10pct. 

højere end de opnåede EBITDA tal i 2012.  

Af grafen kan således udledes, at GN bestemt er den mindste af de tre konkurrenter, idet både Sonova og 

William Demant genererer EBITDA tal, målt i kroner, som er over dobbelt så store som de EBITDA tal GN 

kan præstere.  

 

For at vurdere hvor gode de enkelte virksomheder er til at generere overskud af deres omkostninger, findes 

det således interessant at undersøge virksomhedernes evne til at generere EBITDA i forhold til deres 

omsætning. Dette er forsøgt illustrereret i nedenstående figur. 

  

Figur 18, Udvikling i EBITDA marginen. Egen tilvirkning 

 

Sonova har i 2009 en EBITDA margin på 29,2pct. som stiger til 30,6pct. i 2010, herefter falder den imidlertid 

drastisk i 2011 til 23,1pct. og dette til trods for en omsætningsrekord på CHF 1.617 mio. Faldet i EBITDA 

marginen skyldes ifølge Sonova, et tilbagekald samt midlertidig salgsstop af deres Advanced Bionics’ 

implantater samt højere produktionsomkostninger97. I 2012 er omsætningen stort set identisk med 2011 

hvilket også gælder deres EBITDA margin, den falder imidlertid til 13,3pct. i 2013 grundet deres 

ekstraordinære engangsomkostning i form af en hensættelse til en verserende retssag kørende fra 200698. 

Korrigeret for den ekstraordinære omkostning ville EBITDA margin være i samme niveau som de øvrige to 

år. Sonova forventer at deres EBITA, altså EBITDA efter afskrivning, skal ende i niveauet 21,8pct.99. Målt 

over de fem seneste år har den rapporterede100 EBITA margin været 13pct. lavere end den i rapporten 
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beregnede EBITDA, så deres mål for EBITDA margin kan estimes til at være omkring 24pct., såfremt de 

13pct. er repræsentativ for forskellen. 

 

EBITDA marginen for William Demant har siden 2009 været forholdsvis stabil og har ligget i intervallet 22,0 

– 23,7pct., højest i 2011 og lavest året efter. I 2013 er deres EBITDA margin på 22,2pct. William Demant 

skriver i sin årsrapport 2013, side 19, at de har forventning om et mindre fald i deres EBIT blandt andet 

grundet nogle valutapositioner. 

 

Korrigerer man Sonovas resultat for deres enkeltstående ekstraordinære omkostning, har samtlige 

analyserede virksomheder en EBITDA margin i niveauet 22-23pct., tager man dog trenden i mente, kan man 

argumentere for, at GN på nuværende tidspunkt er inde i en god trend med god momentum som de 

muligvis kan fastholde. 

 

GN Netcom 

Nedenfor er udarbejdet et søjlediagram over EBITDA for GN Netcom, samt for Plantronics.  

 

  

Figur 19. EBITDA mål i DKK mio for GN Netcom og Plantronics 

 

Det ses af ovenstående figur at Plantronics EBITDA i 2009 udgør DKK 529 mio., svarende til 2,91 gange så 

meget som GN Netcom. Denne difference mindskes imidlertid markant  år for år og i 2013 er Plantronics 

EBITDA blot 0,47 gange så stor som GN’s EBITDA.  

 

Nedenstående figur illustrer udviklingen i EBITDA marginen hvoraf det ses, at Plantronics i 2009 havde en 

EBITDA margin på 14,5pct. mens GN samme år havde en EBITDA margin på 7,8pct. Forskellen bliver 

løbende mindsket og i 2013 har GN Netcom en EBITDA margin på 22,1pct. mens Plantronics samme år 

præsterede en EBITDA margin på 20,6pct.  
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Figur 20. Udvikling i EBITDA marginen. Egen tilvirkning 

 

GN Netcom virker således bedre til at skabe overskud af sin nettoomsætning sammenlignet med 

Plantronics, men er stadig målt i kroner, klart den mindste af de to konkurrenter.  

 

I bilag 8 er vedhæftet to grafer som illustrerer udviklingen i forskellen på EBITDA og EBIT hvoraf det ses, at 

bortset fra nogle år med ekstraordinære afskrivninger eller amortiseringer, synes EBITDA og EBIT at være 

korrigeret. Forskellen mellem EBITDA og EBIT er i 2013 DKK 257 mio. for William Demant, DKK 260 mio. for 

GN ReSound og DKK 500 mio. for Sonova i 2013. Sonova har imidlertid som tidligere nævnt, haft nogle 

enkeltstående poster som giver lidt skæve nøgletal. I difference mellem EBITDA og EBIT oplever Plantronics 

i gennemsnit siden 2008, et spread på DKK 208 mio. mod GN Netcom´s på DKK 160 mio.  

Man kan således udlede, at størrelsen på amortisation og afskrivning er ret stabile og ligger i nogenlunde 

samme niveau for de enkelte konkurrenter og er meget muligt markedsbestemt.  

 

3.2.5 Opsummering regnskabsanalysen 

SWOT analysen kan efter regnskabsanalysen udvides med.  

 

Styrker: 

GN har på samtlige divisioner oplevet en stærk vækst i omsætning og har tilmed haft succes med 

omstrukturering og omkostningsminimering af deres supply-chain operation, hvilket har forbedret deres 

nøgletal markant. Således er GN ReSound nu på niveau med konkurrenterne Sonova og Plantronis målt på 

EBITDA margin og GN Netcom oplevede i 2013 en EBITDA margin der var højere en konkurrenten 

Plantronics.   

Målt over en periode på de seneste 2-3 år har GN oplevet en omsætningsvækst i procent som er på niveau 

eller bedre end konkurrenterne. Specielt på CC&O oplever GN Netcom en omsætningsvækst væsentligt 

bedre end den omsætningsvækst konkurrenten Plantronics præsterer. 
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Svagheder:  

GN må på samtlige divisioner anses for at være den mindste af konkurrenterne og er i mange tilfælde kun 

halv størrelse af konkurrenterne. GN har således ikke de samme stordriftsfordele som konkurrenterne og 

må derfor være dygtigere på andre parametre.  

GN ReSound er over en periode på fem år den virksomhed der har præsteret mindst omsætningsvækst.  

Man skal blot tilbage til 2009-2010 før at nøgletal var lave eller negative.  

 

Muligheder: 

GN mærker et opsving og oplever en periode med en udvikling der på mange områder er bedre end 

konkurrenternes og som GN muligvis kan fastholde.  

Plantronis forventer en EBIT margin der er lavere end de foregående år – en forringelse af konkurrenterne 

kan få GN til at syne mere attraktiv.  

Lav finansiel gearing.  

 

Trusler: 

Der opleves en stor omsætningsvækst på markederne, hvilket muligvis vil kunne tiltrække opmærksomhed 

fra nye potentielle konkurrenter. Stigende renter og kursudsving kan mindske forskellen mellem renten på 

fremmedkapitalen og ROIC som i 2013 er beregnet til 3,9pct.    
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4. Budgettering  

Analysen af den historiske udvikling kan herefter videreføres til næste skridt, nemlig budgetteringen. Denne 

fase har til formål at opstille finansielle opgørelser i budgetform, det vil sige, proforma-årsregnskaber for 

GN.  

4.1 Budgethorisontens længde  

 

Med baggrund i GN’s forskellige brancher og udviklingsstadier, samt den globale økonomiske situation, 

vælges en budgetperiode på 5 år. Det vurderes, at en længere periode vil medføre en større usikkerhed for 

arbitrære budgetforudsætninger og at en kortere periode ikke vil tage højde for umiddelbart synbare eller 

mærkbare fremtidsændringer.  

 

Omsætning og EBIT marginal 

De seneste par år har GN ramt sine udmeldte budgetter og det estimeres således, at GN også opnår sine 

mål for sin kommende strategi periode 2014-2016. I nedenstående vil budgetantagelserne og baggrundene 

herfor belyses: 

GN har på samtlige områder oplevet en stigning i omsætning igennem de seneste par år og har efter deres 

SMART omstruktureringsprogram haft succes med at forbedre sine nøgletal. GN kommer således med en 

stærk momentum og vækst som er over den generelle markedsvækst, hvorved der stille forventes at kunne 

vindes markedsandele. Der er forventninger til generel organisk vækst på samtlige markeder som blandt 

andre vil belyses nedenfor.  

 

GN ReSound har i sin kommende strategiplan for 2014-2016, en målsætning om at bibeholde sin 

forbedrede EBITA-margin, som er på niveau med de førende konkurrenter i branchen. Endvidere har GN 

som målsætning, at vinde markedsandele svarende til 3pct. mere end den generelle markedsvækst, som 

estimeres at være mellem 1-4pct. årligt. Disse mål synes sandsynlige, idet GN ReSound over den seneste 

årrække har differentieret sig i forhold til konkurrenterne ved brug af unik teknologi anført af produktet; 

”ReSound verso” med unik 2,4 GHz-teknologi, samt det nye flagskib ”ReSound Linx”, som GN er ved at 

sende på markedet, der anses for at være verdens første ”made for iPhone” høreapparat. Et af de nye 

fokusområder er øget fokus på markedsføring, hvilket tydeligt underbygges af analytikere, som efter en 

større messe oplyser, at GN er meget villig til at promovere sit nye flagskib, som i sig selv er et innovativt 
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produkt og en ”god historie” og hvor konkurrenterne er mere konservative i deres promovering 101. GN 

ReSound skal dog være opmærksomme på, at der ifølge Danske Bank Markets equity research, er lang vej 

til kommerciel succes og at de øvrige konkurrenter ikke synes langt bagefter, hvortil det er bemærket at 

William Demant i 2014 ligeledes søger at implementere en iPhone konvertibel platform102. Fokus på flere 

leverandører og en større andel standardkomponenter har generelt styrket GN Resound´s 

forretningsgrundlag. Markedsvæksten er i høj grad underbygget af den demografiske udvikling, samt de 

lave anvendelsesrater.   

 

GN Netcom forventer i sin strategi for 2014-2016, at kunne fortsætte med at generere en høj 

omsætningsvækst og har en målsætning om at kunne generere en gennemsnitlig årlig organisk vækst på 

mere end 10pct. Via investeringer vil GN Netcom søge at drive tocifret organisk vækst med en EBITA-

margin på mellem 18-19pct., og samtidig indsnævrer margin forskellen til den primære konkurrent, 

plantronics.  

Disse mål opnås ved at udnytte det gode momentum og således opnå yderligere en række stærke 

samarbejdsaftaler i UC branchen. Samtidig har GN Netcom med nye og innovative produkter, samt den nye 

og aggressive markedsføringsstrategi succes med at øge brandværdien af Jabra, som vinder yderligere 

”hyldeplads” ,hvilket gør det muligt for GN Netcom at indfri de opstillede budgetmål. 

Det bemærkes ligeledes, at der er forventning om en generel markedsvækst på CC&O markedet, hvor det 

forventes at det samlede marked vokser fra DKK 5,6 mia. til mellem DKK 9-10 mia. og det mobile marked 

fra DKK 7 til 16 mia. i 2016103. Målene for GN Netcom er illustreret i figur 2 i bilag 9. 

 

Forskellen på den rapporteret EBITA og den i opgaven beregnede EBITDA og EBIT marginal har været stabil, 

hvorfor forskelen på henholdsvis 6 og -0,75 procentpoint er anvendt til beregning af EBIT og EBITDA 

nøgletal ud fra GN’s udmeldte EBITA mål104. 

Budgetantagelserne bliver således som nedenfor.  

 

 

 

 

 

                                                           
101

 Aktieanalyse, Danske Bank, vedlagt på USB 
102

 William Demant, årsrapport 2013, side 19. 
103

 GN strategiprospekt 2014-2016,  
104

 Graf over korrelationen er illustreret i Bilag 13 
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Frit cashflow budget for GN: 

(i mio. DKK) 2013 A 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E Terminalværdi 

Salgsvækstrate 13,08% 7,80% 7,48% 7,12% 5,30% 3,43% 3,00% 

Nettoomsætning 6.791 7.313 7.855 8.410 8.853 9.157 9.432 

EBITDA margin 21,85% 25,26% 25,29% 25,15% 24,35% 23,78% 23,57% 

EBIT margin 15,77% 18,51% 18,54% 18,40% 17,60% 17,03% 16,82% 

EBIT 1.071 1.354 1.456 1.547 1.558 1.560 1.586 

Skatteprocent 26,0% 25,5% 24,5% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 

NOPAT*: 815,5 1.031,5 1.122,5 1.214,5 1.223,0 1.224,0 1.260,1 

DNDA   474,8 491,9 504,6 403,2 276,2 249,7 

Frit cash flow  (FCF):           556,7          630,6           710,0              819,8             947,8                      1.010,4  
Tabel 11. Budgetantagelser. Egen tilvirkning 

Af ovenstående ses, at skatteprocenten er faldende, hvilket hænger sammen med den vedtagede 

vækstpakke. GN forventer,  at den effektive skatteprocent bliver i niveau 25-26%, og har tidligere ligget ca. 

et procentpoint over den nominelle virksomhedsskat. Således er der i ovenstående budgetantagelser 

anvendt den nominelle virksomhedsskat plus et procentpoint.  

 

I NOPAT er medtaget et skatteskjold på DKK 23 mio. som er det beregnede skatteskjold i 2013. Slutteligt ses 

ændringerne i nettodriftsaktiverne som er beregnet ud fra en fast AOH i samme niveau som 2013.  

 

4.2 Betaværdien: 

 

Betaværdien udtrykker hvordan en aktiekurs svinger i forhold til markedet som helhed og er således et mål 

for samvariationen mellem afkastet for en enkelt aktie eller portefølje og det samlede aktiemarked. 

Værdien udtrykker aktiens kursfølsomhed i forhold til udviklingen i det generelle marked, det vil sige 

hvorvidt risikoen kan elimineres ved diversifikation. Den neutrale Betaværdi er 1, så en Betaværdi på 1,5 

betyder, at aktien svinger 50 pct. mere end børsgennemsnittet, mens en Betaværdi på 0,50, betyder, at 

aktien svinger 50pct. mindre end børsgennemsnittet og at den pågældende aktie således er mindre 

risikofyldt end det sammenlignelige benchmark. Børsgennemsnittet er i det her tilfælde OMX C20. 

Betaværdien er beregnet til 0,65 baseret på ændringer i kurser siden d. 18. april 2010. Der er i beregningen 

anvendt 14 dages løbende gennemsnit på afkastserierne. Beregningerne er vedhæftet på vedlagte USB. 

  

4.3 CAPM 

 
fmfi rrErrECAPM )()(
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CAPM udtrykker det forventede afkast til invested capital (IC) og den overordnede tanke bag CAPM er, at 

investor skal kompenseres for disponering af penge, samt den risiko investor løber. 

Den sidste halvdel af ovenstående formel105, repræsenterer risikoen og beregner størrelsen af 

kompensationen for at investorer påtager sig en yderligere risiko ved investeringen. 

Den risikofrie rente bør i teorien være lig nulkuponobligationer, uden konkurs, samt reinvesteringsrisiko, 

der matcher tidshorisonten på hver af de pengestrømme vi tilbagediskonterer. I praksis anbefaler Ole 

Sørensen i bogen, ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang”, at man anvender den 

effektive rente for den toneangivende 10-årige statsobligation. Den effektive rente er oplyst til 1,62pct. på 

Nationalbanken.dk106. 

Det forventede afkast på markedet er en svær størrelse at anslå. Ole Sørensen anslår, at den normalt skal 

være mellem 4-6pct.107. Ole Sørensen nævner dog i samme afsnit, at den historiske gennemsnitlige 

risikopræmie ligger mellem 7-9pct. Med baggrund i de seneste års markedsafkast, hvor OMXC20 er steget 

med over 100pct. anslås et markedsafkast på 8pct.  

CAPM beregnes til 5,78pct.108. 

 

4.4 WACC  

 

 

WACC udtrykker de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger og beregnes som ved formlen ovenfor, 

hvor egenkapitalen er beregnet som kursen d. 6. april 2014 (kurs 132109) gange med antal af aktier110.  

Typisk beregnes renten på fremmedkapitalen ved at dividere størrelsen på fremmedkapitalen med 

fremmedkapitalomkostningerne, hvilket imidlertid giver en ret stor usikkerhed. Usikkerheden består i 

størrelsen på fremmedkapitalen målt over to dage, som givetvis ikke altid er særlig repræsentativ for et 

helt år, hvor GN forventeligt oplever store periodeudsving i likviditeten. Man risikerer således at 

budgettallene måles i en periode med lav fremmedkapital. Det findes derfor mere realistisk at estimere en 

rente ud fra en vurdering om, hvad en virksomhed som GN betaler for fremmedkapitalen. Efter drøftelser 

med Morten Bruzelius, Storkundechef i Spar Nord erhverv København, estimeres en rente på 3,5pct. 

Renten afhænger af hvilken type gæld der er tale om og hvor en kassekreditrente (kort gæld) formentligt er 
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 http://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp 
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http://www.nationalbanken.dk/C1256BE20056E3CB/side/Resultat_af_auktioner_over_statsobligationer!OpenDocument 
107

 Ole Sørensen s. 45 
108

 Beregninger vedhæftet på USB 
109

 Markedsværdi fra Euroinvester.  
110

 Årsrapporten 2013, aktionær information side 44 

WACC    
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i niveauet omkring CIBOR 3 måneder (0,35 pct. d. 2 maj 2014) + margin 0,5-1,5procentpoint og hvor en lang 

gæld er højere. Man kan imidlertid argumentere for en lidt højere rente for GN, idet budgetperioden er 5 

år, og det er diskuteret hvorvidt nuværende renteniveau holdes kunstigt nede, samtidig med at trenden på 

CIBOR 3 er stigende.  Samme problematik opstår principielt også ved estimering af størrelsen på gælden og 

man kan argumentere for at man i stedet for at anvende balancetal bør regne den estimerede rente ud 

mod fremmedkapitalomkostningerne, hvorved man opnår en muligvis mere realistisk fremmedkapital set 

henover året. Dette er imidlertid ikke vurderet nødvendigt og størrelsen er således opgjort til ultimo tallet 

fra 2013.  

Den umiddelbare WACC beregnes således til 5,63pct. Beregningerne m.v. er vedhæftet på vedlagte USB. 

 

WACC - ”møllen”  

I foregående afsnit om WACC, oplyses beregningen for egenkapitalens markedsværdi basseret på 

markedskursen fra d 6. april 2014, hvilket imidlertid tid giver en twist i den endelige værdiansættelse af fair 

value. En mere retvisende størrelse på egenkapital findes i stedet ved at basere denne på den beregnede 

fair value gange antal aktier, hvilket således resulterer i en ny WACC. I praksis laver man hertil en WACC- og 

kurs mølle, hvor man tilretter WACC og kurs indtil ændringerne er minimale. I rapporten er ovennævnte 

øvelse gjort seks gange, hvorefter ændringerne vurderes minimale. WACC ender herefter på 5,64pct. og 

således ikke den store afvigelse fra den umiddelbare som først antaget.  

5. Værdiansættelse 

5.1 Forventet kurs 

Med anvendelse af budgettal illustreret i Firgu 11 side 68 samt den beregnede WACC på 5,64pct. beregnes 

den fundamentale værdi pr. aktie til 139,60111, hvilket ligger over markedskursen på 132.  

Differencen/afkastet udgør således 5,75pct., hvorfor det vurderes, at GN aktien ikke er prissat helt korrekt, 

men jf. den udarbejdede værdiansættelse bør være højere.  

Anbefaling til investor vil som udgangspunkt således være at købe GN aktien. 

 

5.2 Optimistisk kurs 

Ved den optimistiske kurs112 antages, at GN performer bedre end det budgetterede. GN ReSound oplever 

blandt andet stor succes med deres produkt, ReSound Linux, made for iPhone høreapparat og opnår 

                                                           
111

 Beregning fremgår i Bilag 10 samt på vedlagte USB 
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således en vækst i omsætningen på 7pct. som i 2017 markant falder frem til terminalperioden på 3pct., alt 

imens EBITA marginen stiger til niveauet 22-23pct. GN Netcom oplever en enorm fremgang på UC 

markedet grundet succes med en masse samarbejdsaftaler, alt imens Jabra øger brandværdi og vinder 

markedsandele på det mobile marked, hvor GN  Netcom´s omsætningsvækst således er 16pct. frem til 2017 

hvor denne også falder markant frem til terminalperioden og med en EBITA margin på 19-22pct.  

Den optimistiske kurs beregnes til 195,82 og anbefalingen er således i høj grad ”køb”. 

   

5.3 Konservativ kurs 

Ved den konservative kurs antages imidlertid, at GN’s nuværende positive trend stilner af og at GN ikke 

kommer til at performe bedre end det generelle marked og derved ikke øger sinemarkedsandele. Dette 

blandt andet fordi GN ikke får succes med sit ”made for Iphone” høreapparat, idet William Demant har 

større succes med deres platform for iPhone konvertible høreapparater som de forventer at sende på 

markedet i løbet af 2014113. Yderligere har konkurrenterne, grundet deres store størrelse i forhold til GN, 

investeret endnu mere i R&D og udnyttet stordriftsfordele og overhalet GN på den teknologiske front.  

I Bilag 12 er budgetantagelserne skematiseret som i figur 1 og 2 i bilag 9, hvor der ses en estimeret 

omsætningsvækst i GN ReSound på 2 pct. i 2014 og 2015, hvorefter væksten falder til 1pct. frem til og med 

terminalperioden. 

Markedet for CC&O og mobile vækster ikke i samme omfang som forventet og GN Netcom oplever derfor 

en vækst på 12 pct. i 2014, som imidlertid er markant faldende til 3pct. i terminalperioden.  

Yderligere presser det forventede fald i gennemsnitspriserne EBITA marginalerne således, at GN Resound´s 

EBITA marginal falder til 17pct. og EBITA marginalen i GN Netcom falder til 15pct.  

Under disse antagelser beregnes en kurs på 121,27, og anbefalingen vil således være ”salg”.   

 

5.4 Følsomhedsanalyse 

I følgende afsnit suppleres den beregnede ”fair value” på GN aktien med en følsomhedsanalyse, hvorved 

det forsøges belyst, hvilke særligt følsomme elementer i værdiansættelsesmodellen både GN og investor 

skal være opmærksomme på. Nedenstående tabel 12 viser denne følsomhed ved, at illustrere ændringer i 

fair value kursen ved en given procentuel ændring i henholdsvis WACC, g og AOH, samt skatteprocenten i 

terminal perioden.  
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 Beregning fremgår i Bilag 11 samt på vedlagte USB 
113

 William Demant, årsrapport 2013 side 19.  
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Relativ ændring i % WACC Kurs G Kurs AOH Kurs skat% i T kurs 

30% 7,33% 93,65 3,90% 131,87 1,4302146 149,01 0,286 126,97 

25% 7,05% 98,97 3,75% 133,16 1,3752064 147,87 0,275 129,08 

20% 6,77% 105,22 3,60% 134,45 1,3201981 146,4 0,264 131,18 

15% 6,49% 112,09 3,45% 135,73 1,2651898 145,06 0,253 133,29 

10% 6,20% 120,19 3,30% 137,02 1,2101816 143,3 0,242 135,39 

5% 5,92% 129,13 3,15% 138,31 1,1551733 141,7 0,231 137,5 

0% 5,64% 139,60 3,00% 139,60 1,1001651 139,6 0,22 139,6 

-5% 5,36% 151,51 2,85% 140,89 1,0451568 137,65 0,209 141,7 

-10% 5,08% 165,76 2,70% 142,18 0,9901486 135,06 0,198 143,81 

-15% 4,79% 183,54 2,55% 143,47 0,9351403 132,65 0,187 145,91 

-20% 4,51% 204,62 2,40% 144,75 0,8801321 129,39 0,176 148,02 

-25% 4,23% 231,00 2,25% 146,04 0,8251238 126,32 0,165 150,12 

-30% 3,95% 264,96 2,10% 147,33 0,7701156 122,1 0,154 152,23 

Tabel 12, Følsomhedsanalyse, egen tilvirkning.  

Af ovenstående tabel 12 ses, at WACC er den væsentligste udslagsgivende faktor for kursen, idet blot en 

forholdsmæssig korrektion på 5pct. i forhold til nuværende WACC får kursen til at falde/stige til henholdsvis 

kurs 129,13 eller kurs 151,51. Med denne markante betydning for kursen findes det således interessant, at 

belyse hvilke parametre der har størst betydning for GN’s WACC. For at belyse disse faktorer yderligere, er 

der foretaget en yderligere følsomhedsanalyse som søger at belyse de nøgletal der påvirker WACC mest. 

 

I figur 1 i bilag 14 er vedhæftet en tabel over følsomhedsanalysen på GN’s WACC. Af følsomhedsanalysen 

ses, at de elementer der har størst påvirkning på WACC er størrelsen af egenkapitalen, samt afkastkravet 

hertil. Dette resultat hænger givetvis sammen med den høje andel af egenkapital i forhold til 

virksomhedens værdi og ville således være anderledes hvis GN havde en anderledes kapitalstruktur med 

markant mere gæld, idet relative ændringer i skat og rente på fremmedkapitalen ikke har den store 

indflydelse med det nuværende ”lave” niveau af gæld. Yderligere ses, at en procentuel stigning i 

aktionærernes afkastkrav har samme effekt på WACC som samme procentuelle stigning i værdien af 

egenkapitalen, hvilket også gør sig gældende mellem renten på fremmedkapitalen og størrelsen af NIBD.  

 

Da egenkapitalens forrentning har så stor en brydning for GN’s WACC, findes det dernæst interessant at 

udarbejde en tilsvarende følsomhedsanalyse på denne. Egenkapitalens forrentning stammer fra CAMP og 

følsomhedsanalyse herpå er vedlagt i Bilag 14114. Følsomhedsanalysen på CAPM viser, at en relativ ændring 

i procent i Beta, samt markedsafkastet har størst indflydelse på CAPM. Markedsafkastet er som tidligere 

berørt en svær størrelse af fastslå og er afhængig af metoden der oftest er meget individuel eller historisk 

basseret115. For at vurdere følsomheden af Beta, er der i vedlagte Excel ark på USB, Beta beregning, 

beregnet Betaværdi over forskellige tidsperioder. Den i rapporten anvendte periode er som nævnt fra d 
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 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, Gjellerup/Gads Frlag 4. udgave 
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18.marts 2010. Ændres denne imidlertid til eksempelvis d. 5. juni 2009 ses det, at Beta falder fra 0,65 til 

0,57 hvilket, som beregnet i følsomhedsanalyse på CAPM vil betyde at CAPM falder til omkring 5,29 

hvorved WACC falder til 5,40 og slutteligt vil kursen stige fra 139,60 til omkring 148 - altså en kursstigning 

på 6pct.  

Således kan det konkluderes, at antallet af observationer for måling af Beta kan have en stor betydning for 

den beregnede teoretiske kurs.  

 

5.4.1 Kritik af DCF 

Anvendelse af en DCF analyse vurderes at være yderest tidskrævende og kræver allerede inden anvendelse 

en masse forarbejde, samt indsigt i den enkelte virksomhed, hvilket ofte kan være vanskeligt for eksterne at 

opnå. Følsomhedsanalyserne viste, at outputtet af modellen er yderest følsomme over for nogle parametre 

som yderligere i mange omfang var svære at fastslå.  

Modellen synes ikke særlig fleksibel over for ændringer i eksempelvis WACC eller Beta. I modellen antages 

WACC at være konstant, hvilket nærmest er et umuligt scenarie, idet WACC indeholder gældsrente, 

kapitalstruktur og skat etc., altså parametre som i høj grad risikerer at ændre sig i løbet af den 

budgetterede periode. En ændring i antal observationer i beregning af Beta viste sig at have forholdsvis stor 

effekt på kursen og det vurderes svært at estimere hvilken periode der er den korrekte. Mange praktikere 

anvender derfor en såkaldt ”common sense” metode, hvor der sker en kvalitativ vurdering af virksomheden 

samlede risiko, som således konverteres til en Beta værdi116. Yderligere kan det argumenteres om hvorvidt 

OMX C20 er det korrekte benchmark, herunder om hvorvidt antallet af aktier eller brancher disse 

virksomheder opererer på er det korrekte antal.  

Et andet spørgsmål der opstår ved udarbejdelse af DCF analyse, er hvorvidt markedet i forvejen udviser den 

sande værdi, idet kursen reelt afhænger af udbud/efterspørgsel og således afhænger lige så meget af 

blandt andet, rygter, konjunkturudsving, øvrige aktier og investors opfattelse/fordomme om den enkelte 

virksomhed, hvorved DCF analysen kan virke overflødig i forhold til tidsmæssige forbrug. 
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6. Konklusion 1 

Nærværende rapport indledtes med en kort og relativ generel beskrivelse af GN og dernæst en belysning af 

aktienøgletal på GN og de primære konkurrenter. Aktienøgletal giver læseren et hurtigt overblik over 

udviklingen i aktiens performance, indebærer information om prisen man betaler for en krones overskud 

(P/E) og prisen for at eje en krones egenkapital. Niveauerne heraf kan i et vidt omfang bruges til 

sammenligning mellem konkurrenterne, men det står hurtigt klart, at nøgletallene er ret relative og ikke 

særligt repræsentative for virksomhedernes konkurrenceevne, samt indtjeningsevne, idet kapitalstruktur, 

vækst-trend og  regnskabsmetode etc. er forskellige i de enkelte virksomheder. Aktienøgletal vurderes 

således ikke i mange tilfælde at kunne stå alene, men er et fornuftigt værktøj til at skabe sig et hurtigt 

overblik og samtidig et mål til hvad der kan/skal undersøges ved en egentlig vurdering af GN aktierne.   

For således at vurdere virksomhedens fremtidige indtjeningsevne og derved aktiens værdi på længere sigt, 

anvendes i rapporten den hyppigt anvendte værdiansættelsesmodel ”DCF-model”, som bygger på den 

forudsætning, at værdien af virksomheden er lig med nutidsværdien af alle fremtidige cash flows (Future 

cash flow). DCF analysen indledes med en strategisk analyse indeholdende en analyse af GN’s interne, samt 

eksterne faktorer og dernæst en regnskabs-  og rentabilitetsanalyse. Den strategise analyse giver baggrund 

for budgetantagelser frem i tiden som udmønter sig i et cash flow som slutteligt, kan diskonteres til en 

teoretisk kurs for GN.  

 

I rapporten er beregnet en teoretisk kurs (fair value) på DKK 139,60 mod en markedskurs d. 6. april 2014 på 

DKK 132,00, hvilket umiddelbart indikerer, at markedskursen burde være højere og man således som 

investor bør købe aktien.  

 

En følsomhedsanalyse af DCF modellen viser imidlertid, at modellen er meget følsom overfor 

inputresultaterne og at inputresultaterne i mange tilfælde er vanskelige at estimere, herunder 

markedsafkast, samt Beta. I nærværende DCF viste det sig i særdeleshed, at WACC havde stor indflydelse 

på aktiekursen og blot en lille ændring i WACC påvirkede den teoretiske kurs væsentligt. Det parameter der 

havde størst indflydelse på WACC, viste sig i yderligere to følsomhedsanalyser at være egenkapitalens 

forrentning, hvilket hænger sammen med den store andel egenkapital i forhold til gæld i virksomheden.  

I modellen antages WACC at være konstant, hvilket indebærer, at gældsrente, kapitalstruktur, samt skat 

etc. ligeledes er konstante – en antagelse der må være noget nær umulig i virkeligheden over en 

budgetperiode på 5 år, som anvendt i rapporten. Det findes således relevant, ligeledes at medtænke 

virksomhedens fremtidige WACC forudsætninger, hvilket belyses i rapportens perspektivering.  
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7. Perspektivering 

7.1 Sammenligning med øvrige analytikere 

For at vurdere sandsynligheden for den estimerede fair value på GN, skeles i dette afsnit til øvrige 

aktieanalyser.  

 

Danske Bank117  

Danske Bank finder GN aktien dyr, men ser ikke umiddelbart nogen trusler og anerkender, at GN har 

momentum og regner således med, at GN vinder markedsandele. Danske Bank forventer, at GN Netcom 

oplever en vækst på 10-13pct. og GN ReSound en omsætningsvækst på 6-7pct. de kommende 3 år. EBITA 

marginerne forventer Danske Bank bliver omkring 19pct. for Netcome og 21-22pct. for GN ReSound.  

Danske Bank har et kurstarget på DKK 140 og anbefaler derfor at holde aktien mod en kurs der på 

daværende tidspunkt var 136.  

 

Alm. Brand Markets118 

Alm. Brand Markets mener, at GN har vækstmomentum som understøtter en langsigtet strukturel 

investeringscase. Momentum er imidlertid ved at være indregnet i prisen og det synes svært at overgå de 

forventninger markedsprisen indikerer. Alm. Brand Markets forventer, at GN vil opleve en 

omsætningsvækst på mellem 6 og 8,9pct. med en EBITA margin på mellem 19,2 til 20,1pct.  

Alm. Brand har ligeledes et kurstarget på DKK 140. 

 

Jefferies119 

Det globale investerings firma, Jefferies forventer ikke at, GN vil vinde markedsandele, men forventer blot 

at GN vækster i samme niveau som det generelle marked. Jefferies forventer en fremtid, hvor GN presses 

hårdt af konkurrenterne, samt et presset cash flow som resultat af deres lån til forhandler. Jefferies 

forventer en stigning på 6pct. i 2014, ca. 9pct. i 2015 som herefter falder til 6,5pct. i 2017. EBITA margin 

forventer Jefferies bliver i niveauet 19-20pct.  

Jefferies har kurstarget DKK 117 og anbefaler derfor salg af aktien. 

 

JP Morgan120  
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JP Morgen skriver, at de med baggrund i GN’s positive feedback på ReSound LINX, made for iPhone, 

høreapparat, til ’Consumer Electronics show’ hvor, som tidligere nævnt, GN modtog en pris, tror at GN vil 

opleve en vækst på 7-9pct. EBITA margin forventer JP bliver på 19,8pct. i 2012 stigende til 22,4pct. i 2016.  

JP Morgan har et kurstarget på DKK 148 og anbefaler et køb af GN.  

 

Jyske Bank121 

Jyske Bank har høje forventninger til GN, men mener at disse forventninger allerede er inkluderet i 

nuværende aktiekurs. Jyske Bank forventer, at GN vil opnå en vækst på 8,5pct. i 2014 og lige i underkanten 

af 8pct. i 2015 og 2016. EBITA marginalen forventer de imidlertid stigende fra 19,4pct. i 2014 til 23,4pct. i 

2016. Jyske Bank har et kurstarget på DKK 135 og anbefaler hold 

 

I nedenstående figur 20 er ovenstående forventninger til vækst i de kommende tre år skematiseret.  

 
Figur 20, Oversigt over forventede vækst. Egen tilvirkning af aktieanalyser fra diverse analytikere.  

 

Af ovennævnte figur 20 ses en ret stor enighed om forventning om en gennemsnitlig vækststigning på 

8pct., dog udgør den i rapporten budgetterede vækststigning 7,47pct. i gennemsnit. Det ses yderligere, at 

Jefferies er noget mere konservativ end øvrige, idet de ”blot” forventer en vækst på 7pct. i gennemsnit. I 

figur 1 i bilag 14 er suppleret med en graf hvor X-aksen er år i stedet for analysevirksomhed, som giver et 

bedre overblik målt pr år. 

 

I nedenstående figur ses de individuelle forventninger til udviklingen i EBITA marginen. Samme udvikling, 

basseret på årstallet i X-aktien, er vedhæftet som figur 2 i bilag 14.  
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Figur 21, Oversigt over forventede EBITA margin. Egen tilvirkning af aktieanalyser fra diverse analytikere 

 

Af ovenstående figur  ses, at specielt Jyske Bank og JP Morgan har høje forventninger til GN’s EBITA margin. 

De øvrige ligger med en forventning til EBITA på gennemsnitlig 19-20pct. 

 

Som tidligere konkluderet, er det ofte meget individuelt hvilke input man anvender i sin DCF analyse, 

hvilket også illustreres her. Således ses, at JP Morgan forventer en gennemsnitlig vækst på 8,0pct. med en 

EBITA margin på 21,20pct. og Jyske Bank en identisk forventning til vækst, men med en smule højere EBIT 

Margin. Jyske Bank bør med samme input i DCF modellen have et kurstarget lidt højere end JP Morgen, 

imidlertid ses, at Jyske Bank har et kurstarget på DKK 135 og JP Morgan på DKK 148.  

 

I Sidestående tabel, ses en oversigt over kurstarget i kronologisk rækkefølge. 

Der ses 3 kurstargets på DKK 140, inkl. det i rapporten udregnede kurstarget. 

Middelkursen heraf er DKK 136,6, og ser man bort fra de to yderpunkter er 

gennemsnits kurstarget DKK 138,65.  

 

7.2 Kapitalstruktur 

Som nævnt i foregående afsnit, antages WACC i DCF modellen at være konstant, hvilket for de fleste 

virksomheder givetvis ikke synes muligt over en længere periode og slet ikke for virksomheder med samme 

ændringer i vækst og nøgletal som GN. Det findes således interessant at undersøge, i hvilken retning WACC 

i GN forventes at udvikle sig. WACC består som tidligere belyst af en del elementer, hvor den ene del af 

formlen dækker prisen for egenkapitalen og den anden del prisen for fremmedkapitalen, hvoraf 

egenkapitalens forrentning (CAPM) er den største value driver, hvilket hænger sammen med den store 

andel af egenkapital.  

Kurstarget                    DKK 

Jefferies 117 
Jyske Bank 135 
Danny 139,6 
Danske Bank 140 
Alm Brand M 140 
JP Morgan 148 

Tabel 13. Kurstarget, egen 
tilvirkning. 
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GN skriver i sit strategiprospekt, at de har en forventning om at øge sin nettorentebærende gæld, således 

den kommer til at svare til 1-2 gange EBITDA. Samtidig har GN siden 2010 tilbagekøbt 20pct. af udestående 

aktier122 og har hertil planer om i april 2015, at annullere 5.308.284 aktier123. Det er ligeledes GN’s 

fremtidige aktiestrategi at tilbagekøbe yderligere aktier og påbegyndte i 2014 endnu et tilbagekøbsprogram 

på DKK 500 mio., som vil være afsluttet inden september 2014. 

Nuværende NIBD udgør i 2013 under 0,80 gange EBITDA.   

 

Større andel fremmedkapital 

Hvorvidt det overhovedet er muligt for GN at optage gæld, er drøftet med Morten Bruzelius, 

Storkundechef, Spar Nord erhverv, København. Der efter gennemgang af regnskaberne er enig, at en øget 

gældsoptagning som udgangspunkt ikke ville udgøre et problem for GN. 

 

Centralt i forskellige finansieringsteorier omkring kapitalstruktur står Miller og Modigliani’s klassiske 

propositioner, som udgør irrelevansteorien og som ligeledes vil være grundstenen i nærværende 

perspektiveringsdel. 

Typisk vil egenkapitalomkostningerne være betydelig dyrere end fremmedkapitalomkostningerne, hvilket 

blandt andet skyldes konkursrækkefølgen, hvor kreditor er bedre stillet end investor124. Det synes således 

umiddelbart mere fordelagtigt med en 100pct. fremmedkapitals finansiering, hvilket imidlertid er en 

fejlagtig konklusion, idet baggrunden for en sådan konklusion kræver en konstant egenkapitals forrentning.  

Som belyst tidligere afhænger CAPM (egenkapitalens forrentning) i høj grad af den finansielle risiko, 

herunder den systematiske risiko(beta). Når gældsandelen øges, så øges risikoen ligeledes og investorerne 

vil følgelig revurdere deres krav til risikopræmien, hvorved deres afkastkrav således vil stige. Dette er 

illustreret i følsomhedsanalyserne i bilag 14, hvor det ses, at når risikopræmien (E(rm)-rf ) øges, så øges 

CAPM som følge heraf, som igen øger WACC, der slutteligt får kursen til at falde. Dette kan også udtrykkes 

som:  125, hvor beta for egenkapitalen (βE) stiger med den finansielle tilvækst i forhold til 

beta på egenkapitalen for en ugearet virksomhed. Formlen kan yderligere udbygges med  , som 

udtrykker en risikodeling ved optagelse af ’risko-gæld’, hvor en del af selskabsrisikoen126 flyttes fra 
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 PA lektion 5 v. Thomas M Hersom 
125

 Lektionsnoter, HDF, 6 semester. Seminar, forår 2013, kapitalstrutur v./Olena. Vedhæftet på USB 
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investorerne til kreditorerne og kreditor derfor skal have en højere risikopræmie, hvilket illustreres 

nedenfor127: 

 

Figur 22. MM II teori. HDF, 6 semester. Seminar, forår 2013, kapitalstrutur v./Olena.  

     

Dette betyder i praksis, at GN ikke nødvendigvis uden videre kan ændre i kapitalstrukturen uden også, at 

ændre på forudsætningerne for kursen og investors opfattelse af GN’s risiko.   

 

Mere gæld – stadig en god ide? 

Som nævnt er Miller og Moligianis propositioner et grundlæggende udgangspunkt for Corporate Finance, 

men tager udgangspunkt i et perfekt kapitalmarked, hvilket naturligvis ikke er muligt i praksis. Denne teori 

udbygges derfor med nye elementer, herunder skat og konkursomkostninger. 

 

Skat og konkursomkostninger  

MM udgiver i 1963128 en artikel, hvori de udvider deres oprindelige artikel og argumenterer for, at der i 

forbindelse med optagelse af gæld kan være en skattefordel, som medfører en stigning i virksomhedernes 

værdi. 

En forudsætning for at kunne anvende et skatteskjold positivt er, at resultat efter finansielle omkostninger 

er ≥0, og naturligvis at EBIT ≥  (renteomkostninger)129. 
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 Lektionsnoter, HDF, 6 semester. Seminar, forår 2013, kapitalstrutur v./Olena. Vedhæftet på USB 
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 “Trade-off and Pecking Order Theories of Debt”, Murray Z Frank og Vidhan K Goual 2007.  
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 Udleverede lektionsnoter, slide 21, Corporate Finace v./Olena. Vedhæftet på USB 
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Argumenterne bygger på, at afkastet efter skat kan udtrykkes som: , hvor 

Tc er den marginale selskabsskat,  rente på gæld og  er afkastningskravet for en ugearede 

virksomhed i samme ”klasse”, altså samme branche og risiko etc
130.  

Man kan hertil udlede virksomhedens værdi ved; , hvor værdien af den gearede virksomhed 

er = værdien af en ugearet virksomhed i samme klasse + PV af renteskatteskjoldet, hvor værdien af den 

ugearede virksomhed findes ved  og skatteskjoldet er udledt af cashflow til kreditorerne og 

skattesatsen, samt rente på gæld. 

  

I praksis betyder dette, at GN opnår en gevinst ved gæld via et skatteskjold, som ikke opnås ved 

egenkapitalfinansiering og argumenterer således reelt for, at virksomheder skal være 100 pct. 

gældsfinansierede, idet det ifølge teorien fremgår, at jo mere gæld selskabet optager, desto mere værdi vil 

virksomheden opnå. Dette kan bedst illustreres ved at ændre GN’s beregnede WACC, hvor det ses, at 

såfremt man flytter DKK 5 mia. fra egenkapital til fremmedkapitalen ændres WACC fra 5,11 til 4,97, 

hvorved kursen på aktien ændres fra DKK 139,40 til DKK 171,98.  

 

Af ovenstående ses således, at jo højere andel gæld, desto lavere bliver WACC, hvilket reelt taler for, at GN 

optager maksimal mulig fremmedkapital. Dette er selvsagt ikke et realistisk billede af den virkelige verden 

og virksomheden bør derfor inddrage flere parametre i sin beslutning om kapitalstruktur. 

Således kan teorien tilføjes konkursrisiko hvorved værdien af den gearede virksomhed således findes som: 

131 132, hvor PV af konkursomkostningerne 

afhænger af sandsynligheden for, at konkurs indtræffer samt størrelsen af konkursomkostninger. Det er 

således selvsagt, at jo højere andel fremmedkapital, desto mere øges risikoen for konkurs. Den øgede risiko 

vil således på et tidspunkt opveje skatteskjoldet og WACC vil derefter stige. Sagt på en anden måde, så 

prisfastsætter banken i højere grad renten til GN ud fra en vurdering af konkursrisiko og når denne 

vurderes at stige til et vis punkt, kræver långiver ligeledes en højere rente.   

Den optimale Kapitalstruktur, jf. Millier og Moligiani er således der hvor WACC er lavest. Grundtanken bag 

teorien er forsøgt illustreret i nedenstående figur hvor det ses, at WACC falder til at starte med grundet 

skatteskjold og en lavere rente, men stiger i takt med renten på fremmedkapital som stiger grundet 

konkursrisiko.  
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Figur 23, valg af kapitalstruktur. Kilde http://www.treasurers.org/node/9023 

 

Teorierne peger således på, at GN øger værdien af deres virksomhed ved at optage yderligere 

fremmedkapital og tilmed mindske virksomhedens andel af egenkapital.  
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8. Konklusion 2 

I perspektivering blev der udarbejdet en sammenligning mellem den i rapporten beregnede fair value kurs 

på DKK 139,40, samt kurstarget fra bankerne/analysevirksomhederne: Danske Bank, Alm. Brand Markets, 

JP Morgan, Jefferies og slutteligt Jyske Bank. Der blev registeret 3 kurstargets på DKK 140 inklusiv den i 

rapporten udregnede kurstarget, en middelkurs på DKK 136,6, og ser man bort fra de to yderpunkter bliver 

det gennemsnitlige kurstarget DKK 138,65. De identiske kurser bekræfter antagelserne omkring den 

teoretiske kurs.  

Sammenligningen bekræfter ligeledes, at DCF modellen er meget følsom  og at input ofte er individuelle, 

idet to analyseselskaber med stort set identiske forudsætninger for vækst og EBITA margin har to vidt 

forskellige kurser, hvilket givetvis skyldes forskellige komponenter i DCF modellen.  

 

Perspektiveringen indeholder dernæst en analyse af GN’s kommende strategi, som indeholder en ændring 

af kapitalstrukturen som følge af GN’s forventning om en væsentlig forøgelse af netto rentebærende gæld, 

samt tilbagekøb og annullering af aktier, altså mere gæld og mindre egenkapital. Denne kapitalændring vil 

højst sandsynligt nedbringe CAPM og som bevist i følsomhedsanalyserne, vil få kursen til at stige. Miller og 

Moligianis teori om kapitalstruktur bekræfter ovenstående, men siger ligeledes, at GN bør optage 

yderligere fremmedkapital – groft sagt, indtil långiver hæver renten som følge af en dårligere 

risikovurdering. Udlånsmulighederne er drøftet med Morten Bruzelius, storkunde chef fra Spar Nord, 

erhverv i København, og det vurderes her, at GN godt kan optage yderligere lån end det budgetterede (1-2 

gange EBITDA), uden at det vil påvirke pengeinstituttets risikovurdering af GN synderligt, og jf. MM teorien 

bør GN således optage yderligere gæld. MM teorien savner dog bevis i praksis, hvilket også forventes at 

være tilfældet i GN’s situation. GN skal dog ved optagelse af fremmedkapital være opmærksom på, at det 

ifølge ovenstående teori vil påvirke investors forventede risikopræmie, hvilket grundet konkursrækkefølgen 

hvor långiver er bedre stillet end aktionær, isoleret set vil påvirke CAPM således, at kursen vil falde. Et 

gældsniveau på 1-2 gange EBITDA vurderes dog ikke at ændre investors krav til risikopræmien. 

Således synes et køb af GN aktien i forhold til kursen d. 6. april 2014 yderligere attraktiv. Såfremt 

forudsætningerne i DCF modellen ændres således at andelen af gæld øges til 2 gange EBITA og et 

tilsvarende fald i egenkapitalen, stiger kursen til over DKK 155.  

 

På baggrund af denne rapport er anbefalingen til GN aktien således ”køb”.   
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Interview: 

Jeg har pr. mail og telefon forsøgt at få GN til at uddybe nogle emner, i særdelshed omkring deres 
eksponering overfor valutarisiko som at leverandøernes forhandlings styrke. GN har desværre ikke haft tid 
til at udlevere ydereligere information end hvad jeg kunne finde på deres hjemmeside. Jeg i stedet anvendt 
nogle sekundære kilder som er oplistet nedenstående: 

 Kristian Hebogaard Pedesen, Investeringschef i Middelfart sparekassen som har et indgående 
kendskab til GN Store Nord.  Kristian har med en uddybning af GN distributionskanaler været 
særligt behjælpelig omkring afdækning af kundernes forhandlingsstyrke i porters five forces 
analysen. Yderligere har han været behjælpelig omkring spørgsmål vedrørende GN 
valutaeksponering/risiko.  

 Morten Bruzelius, Storekundechef, Spar Nord erhverv. Har været behjælpelig omkring fastsættelse 
af GN fremmedkapital, og ligeledes en vurdering af virksomhedens kreditrisiko set fra långivers 
perspektiv.  

 

Diverse 

Lektionsnoter fra kapitalstruktur seminar, HDF. 6 semester. Vedlagt på USB 

Strategiprospekt fra GN. Vedlagt på USB 

Telefonkonference fra GN. Q1-Q4 2014 + præsentation af årsrapport 2014 

 

Årsrapporter  

GN store Nord 2008-2013 

Sonova 

Plantronics 

William Demant 

 

Aktieanalyser 

Danske Bank,  

Alm. Brand Markets,  

JP Morgan,  

Jefferies  

Jyske Bank 
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10. Bilagsoversigt 

Bilag 1.  Organisationsdiagram. 

Bilag 2, Bowman’s strategiske ur 

Bilag 3, GN strategi 2007-2016 

Bilag 4, Sammenfatning af SWOT analyse 

Bilag 5, Udvidede DuPont-Model 

Bilag 5b segmentering af omsætning og vækst 

Bilag 6. Reformuleret regnskabsanalyse incl. Nøgletal samt  indeks-, commonsize tal. 

Bilag 7, ROE 

Bilag 8, Analyse af EBITDA og EBIT 

Bilag 9, GN målsætning 2014-2016 

Bilag 10. DCF. Forventet 

Bilag 11. Optimistisk kurs 

Bilag 12. Konservativ kurs 

Bilag 13, EBITA, EBITDA og EBIT 

Bilag 14, Følsomhedsanalyse på WACC og CAPM 

Bilag 15, Sammenligning med øvrige analyser 
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Bilag 1.  Organisationsdiagram.  

 

 

 

Tabel 1. Egen tilvirkning af oplysninger fra GN præsentation Q4 13 samt www.otometrics.com og www.gn.com/About-GN 

Bilag 2, Bowman’s strategiske ur 

 

 

MADSEN AURICAL ICS 

Figur 1, , Bowmans Strategy Clock. Egen tilvirkning af www.mindtools.com 



Værdiansættelse af GN Store Nord Forår, 204 

 

Side | 88  
 

Bilag 3, GN strategi 2007-2016 

 

Figur 1, GN ReSound´s strategi og keywords fra 2007 og frem til 2016, kilde: Strategiprospekt for 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, GN  Netcom´s strategi og keywords fra 2007 og frem til 2016, kilde: Strategiprospekt for 2014-2016 
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Strategisk 
Analyse 

Intern analyse 

Styrker 

 (Strenght) 

Svagheder 

(Weaknesses) 

Ekstern analyse 

Muligheder 

(Opportunities) 

Trusler 

(Threats) 

Bilag 4, Sammenfatning af SWOT analyse 

  

 
 
Bilag 5, Udvidede DuPont-Model 

 

Figur1, Den udvidede DuPont-model. Egen tilvirkning af Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang, Ole Sørensen 

 

 

Niveau 3 

Niveau 2 

Niveau 1 

Niceau 1 

Egenkapitalsforrentning ROE 

ROIC 

Afkast på 
netto 

driftsaktiver 

OG 

Dekomponeri
ng af OG 

AOH 

Dekomponeri
ng af AOH 

Finansiel 
gearing x 
spread 

Dekomponering 
af Finansiel 
gearing x 
spread 

Afkast på 
finansierings 

aktiviteter 

Finasnsiel 
gearing 

Figur 1, sammenfatning i en SWOT analyse. 
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Bilag 5b segmentering af omsætning og 
vækst 

 2009 2010 2011 2012 2013 

GN ReSound      

Omsætning 2.981 3.164 3.450 3.896 4.179 

- Hearing instruments 2.662 2.798 3.060 3.423 3.636 

- Andel af omsætning 89,30% 88,43% 88,70% 87,86% 87,01% 

- Andel af samlet omsætning 56,29% 54,38% 55,00% 54,76% 53,54% 

- Otometrics 319 366 390 473 543 

- Andel af samlet omsætning 10,70% 11,57% 11,30% 12,14% 12,99% 

- Andel af omsætning 6,75% 7,11% 7,01% 7,57% 8,00% 

Organisk vækst -6% 2% 9% 6% 10% 

- Hearing instruments -7% 1% 9% 5% 10% 

- Otometrics -2% 10% 5% 13% 10% 

Figur 1. Fordeling af omsætning i GN ReSound 

 

GN Netcom      

Omsætning 1.736 1.973 2.106 2.355 2.612 

- CC&O 1.081 1.265 1.400 1.530 1.591 

- Andel af omsætning 62,27% 64,12% 66,48% 64,97% 60,91% 

- Andel af samlet omsætning 22,86% 24,59% 25,16% 24,48% 23,43% 

- Mobile 655 708 706 825 1.021 

- Andel af omsætning 37,73% 35,88% 33,52% 35,03% 39,09% 

- Andel af samlet omsætning 13,85% 14,97% 13,72% 14,83% 16,33% 

Organisk vækst -30% 9% 9% 7% 18% 

- CC&O -22% 13% 12% 5% 12% 

- Mobile -40% 4% 3% 11% 27% 

Figur 2. Fordeling af omsætning og vækst i GN Netcom 
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Bilag 6. Reformuleret regnskabsanalyse 
incl. indeks-, commonsize tal. 

 

Tabel 1 Reformuleret resultatopgørelse. Egen tilvirkning 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Resultatopgørelse
Nettoomsætning 5.624 4.729 5.145 5.564 6.251 6.791

Vareforbrug -2.723 -2.168 -2.211 -2.269 -2.623 -2.722

Bruttoresultat 2.901 2.561 2.934 3.295 3.628 4.069
Udviklingsomkostninger adj. -210 -197 -227 -243 -261 -268

Salgs- og distributionsomkostninger adj. -1.405 -1.227 -1.396 -1.466 -1.804 -1.802

Ledelses- og administrationsomkostninger -807 -769 -519 -608 -581 -499

Operating profit before special items 479 368 792 978 982 1.500

Andre driftsindtægter og -omkostninger, netto 8 4 17 12 4 7

Beløb tildelt fra voldsafgiftssag mod TPSA 2.126 731 15 0

Fortjeneste/tab ved afhændelse af aktiviteter etc. 93 -58 -19

Andel af resultat i associerede virksomheder 1 -3 2 -4

EBITDA 487 466 2.935 1.718 945 1.484
Amortisering og afskrivning (udviklingsomk) -250 -221 -225 -274 -286 -277

Afskrivning og amortisering (salg, drift og softw) -203 -174 -141 -191 -129 -93

Amortisering af erhvervede immaterialle aktiver -31 -31 -26 -28 -30 -43

Driftsoverskud før skat (EBIT) 3 40 2.543 1.225 500 1.071
Skat på EBIT 21 0 -634 -306 -115 -256

Skatteskjold 29 18 8 7 17 23

Driftsoverskud efter skat (NOPAT) 53 58 1.917 926 402 838
Anden totalindomst efter skat (Dirty surplus) 74 -3 313 37 -26 -166

Driftoverskud efter dirty surplus 127 55 2.230 963 376 672
Finansielle indtægter 89 46 82 178 74 73

Finansielle omkostninger -206 -118 -115 -206 -143 -164

Totalindkomst 10 -17 2.197 935 307 581

Adj. EBIT 3 40 417 494 485 1.071

EBITDA uden special items 479 368 792 978 982 1.500
Amortisering og afskrivning (udviklingsomk) -250 -221 -225 -274 -286 -277

Afskrivning og amortisering (salg, drift og softw) -203 -174 -141 -191 -129 -93

Amortisering af erhvervede immaterialle aktiver -31 -31 -26 -28 -30 -43

Driftsoverskud før skat (EBIT) -5 -58 400 485 537 1.087
Skat på EBIT 21 0 -634 -306 -115 -256

Skatteskjold 29 18 8 7 17 23

Driftsoverskud efter skat (NOPAT) 45 -40 -226 186 439 854
Anden totalindomst efter skat (Dirty surplus) 74 -3 313 37 -26 -166

Driftoverskud efter dirty surplus 119 -43 87 223 413 688
Finansielle indtægter 89 46 82 178 74 73

Finansielle omkostninger -206 -118 -115 -206 -143 -164

Totalindkomst 2 -115 54 195 344 597
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Tabel 2 Reformuleret Balance. Egen tilvirkning 

Balance 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totale aktiver 7.878 7.135 9.806 11.181 8.199 8.963

Tjek aktiver 7.878 7.135 9.806 11.181 8.199 8.963

Tjek passiver 7.878 7.135 9.806 11.051 8.199 8.963

Goodwill 2.655 2.605 2.861 3.048 2.960 2.974

Software og IT systemer 73 48 52 81 130 160

pantenter og rettigheder 43 38 34 28 65 90

Udviklingsprojekter egen udviklede 790 842 864 865 874 959

Øvrige 257 229 220 226 205 303

Fabriks- og kontor ejendomme 466 295 282 62 53 238

Indretning, lejede lokaler 33 23 32 46 42 40

Tekniske anlæg og maskiner 124 94 95 92 99 126

Driftsmateriel og inventar 86 55 67 57 54 55

Leasede anlæg og inventar 2 2 2 2 2 2

Aktiver under opførelse 3 1 3 3 4 4

Kapitalandele i associerede virksomheder 41 35 34 16 17 17

Udskudte skatteaktiver 695 670 612 569 563 502

Varebeholdninger 662 375 471 549 471 592

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 1.127 1.017 1.110 1.269 1.349 1.520

Andre værdipapir/kapitalandele 129 157 156 175 0 0

Andre langfristede aktiver 13 12 2 2 670 826

Tilgodehavende selskabsskat 33 30 38 13 34 90

Periodeafgrænsningsposter 160 165 168 178 0 0

Andre tilgodehavender 332 294 2.546 3.517 214 302

Aktiver klassificeret som bestemt for salg 0 0 0 154 224 0

Driftslikviditet (1% af OMS) 56 47 51 56 63 68

Driftsaktiver i alt 7.780 7.034 9.700 11.008 8.093 8.868

Driftsforpligtelser
Pensionsforpligtelser 80 64 73 110 100 44

Leverandører af varer og tjenesteydelser 448 338 387 486 485 493

Selskabsskat 33 40 24 36 11 34

Udskudt skat 6 7 572 825 373 403

Hensatte forpligtelser (kort) 251 224 240 260 225 214

Hensatte forpligtelser  (lang) 56 147 107 0 152 167

Andre gældsforpligtelser (kort) 692 650 734 899 727 793

Andre gældsforpligtelser  (lang) 59 53 48 59 185 209

Driftsforpligtelser i alt 1.625 1.523 2.185 2.675 2.258 2.357

Netto driftsaktiver (NDA) 6.155 5.511 7.515 8.333 5.835 6.511

Finansielle aktiver
Likvide beholdninger 98 101 106 173 106 95

Finansielle aktiver i alt 98 101 106 173 106 95

Finansielle forpligtelser

Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 1.746 1.177 1.117 1.498 399 1.276

Finansielle forpligtelser i alt 1.746 1.177 1.117 1.498 399 1.276

Netto finansielle forpligtelser i alt (NIBD) 1.648 1.076 1.011 1.325 293 1.181

Invested capital (OA-OL) 6.155 5.511 7.515 8.333 5.835 6.511

Invested capital (NIBD+EK) 6.155 5.511 7.515 8.203 5.835 6.511

Egenkapital
Aktiekapital/selskabskapital 833 833 833 833 775 693

Andre reserver -1.850 -1.881 1.341 906 -648 -1.497

Forslået udbytte 40 57 94 146

Overført resultat 5.524 5.483 4.290 5.082 5.321 5.988

Egenkapital i alt 4.507 4.435 6.504 6.878 5.542 5.330

Tjek: Netto DA - Nett FF = EK+(minoritet) 4.507 4.435 6.504 7.008 5.542 5.330

Gennemsnitlig egenkapital 4.471 5.470 6.691 6.210 5.436

Gennemsnitligt Invested capital 5.833 6.513 7.859 7.019 6.173

Gennemsnitlig NIBD 1.362 1.044 1.168 809 737
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Tabel 3 Nøgletal 

 

Nøgletal

ROE

1) =(TI / gns. EK) 0% 40% 14% 5% 11%

2) =ROIC+[FGEAR*(ROIC-r)] -1% 40% 14% 6% 11%

Adjustet ROE -2,57% 0,99% 2,88% 5,48% 10,98%

Niveau 1 - "driftafkast":

ROIC

1) =DO e.dirty s./gns. af NDA 0,01 0,34 0,12 0,05 0,11

2) = OG*AOH 0,01 0,34 0,12 0,05 0,11

Adjustet ROIC -0,73% 1,34% 2,81% 5,83% 11,15%

Niveau 2 - drift:

OG

1)= DO e.dirty s./nettoomsætning 0,01 0,43 0,17 0,06 0,10

adjustet OG -0,01 0,02 0,04 0,07 0,10

AOH

1)=(Nettoomsætning/ gns. NDA) 0,8106952 0,7899137 0,7021666 0,882464 1,1001651

FGEAR (Finansiel gearing):

(gns. NFF/gns. Ek) 0,3046891 0,1908529 0,17289 0,1288566 0,1355243

Gns. NFF -1362,265 -1043,87 -1168,045 -808,575 -736,71

Gns. EKK 4471 5469,5 6756 6275 5436

r

(NFO/gns NFF) 6,44% 5,17% 2,12% 2,60% 7,02%

adjustet 4,99% 3,45% 2,57% 3,83% 8,14%

SPREAD (ROIC-r) -0,0549432 0,2906805 0,100308 0,0271089 0,0386215
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Tabel 2. Commonsize resultatopg. Egen tilvirkning 

Common size analyse af resultatopgørelsen 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Vareforbrug 48,4% 45,8% 43,0% 40,8% 42,0% 40,1%

Bruttoresultat 51,6% 54,2% 57,0% 59,2% 58,0% 59,9%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Udviklingsomkostninger adj. 3,7% 4,2% 4,4% 4,4% 4,2% 3,9%

Salgs- og distributionsomkostninger adj. 25,0% 25,9% 27,1% 26,3% 28,9% 26,5%

Ledelses- og administrationsomkostninger 14,3% 16,3% 10,1% 10,9% 9,3% 7,3%

Operating profit before special items 8,5% 7,8% 15,4% 17,6% 15,7% 22,1%

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Andre driftsindtægter og -omkostninger, netto 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1%

Beløb tildelt fra voldsafgiftssag mod TPSA 0,0% 0,0% 41,3% 13,1% 0,2% 0,0%

Fortjeneste/tab ved afhændelse af aktiviteter etc. 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% -0,9% -0,3%

Andel af resultat i associerede virksomheder 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% -0,1%

EBITDA 8,7% 9,9% 57,0% 30,9% 15,1% 21,9%

Amortisering og afskrivning (udviklingsomk) -4,4% -4,7% -4,4% -4,9% -4,6% -4,1%

Afskrivning og amortisering (salg, drift og softw) -3,6% -3,7% -2,7% -3,4% -2,1% -1,4%

Amortisering af erhvervede immaterialle aktiver -0,6% -0,7% -0,5% -0,5% -0,5% -0,6%

Driftsoverskud før skat (EBIT) 0,1% 0,8% 49,4% 22,0% 8,0% 15,8%

Skat på EBIT 0,4% 0,0% -12,3% -5,5% -1,8% -3,8%

Skatteskjold 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3%

Driftsoverskud efter skat (NOPAT) 0,9% 1,2% 37,3% 16,6% 6,4% 12,3%

Anden totalindomst efter skat (Dirty surplus) 1,3% -0,1% 6,1% 0,7% -0,4% -2,4%

Driftoverskud efter dirty surplus 2,3% 1,2% 43,3% 17,3% 6,0% 9,9%

Finansielle indtægter 1,6% 1,0% 1,6% 3,2% 1,2% 1,1%

Finansielle omkostninger -3,7% -2,5% -2,2% -3,7% -2,3% -2,4%

Totalindkomst 0,2% -0,4% 42,7% 16,8% 4,9% 8,6%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Adj. EBIT 0,1% 0,8% 8,1% 8,9% 7,8% 15,8%

EBITDA uden special items 8,5% 7,8% 15,4% 17,6% 15,7% 22,1%

Amortisering og afskrivning (udviklingsomk) -4,4% -4,7% -4,4% -4,9% -4,6% -4,1%

Afskrivning og amortisering (salg, drift og softw) -3,6% -3,7% -2,7% -3,4% -2,1% -1,4%

Amortisering af erhvervede immaterialle aktiver -0,6% -0,7% -0,5% -0,5% -0,5% -0,6%

Driftsoverskud før skat (EBIT) -0,1% -1,2% 7,8% 8,7% 8,6% 16,0%

Skat på EBIT 0,4% 0,0% -12,3% -5,5% -1,8% -3,8%

Skatteskjold 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3%

Driftsoverskud efter skat (NOPAT) 0,8% -0,8% -4,4% 3,3% 7,0% 12,6%

Anden totalindomst efter skat (Dirty surplus) 1,3% -0,1% 6,1% 0,7% -0,4% -2,4%

Driftoverskud efter dirty surplus 2,1% -0,9% 1,7% 4,0% 6,6% 10,1%

Finansielle indtægter 1,6% 1,0% 1,6% 3,2% 1,2% 1,1%

Finansielle omkostninger -3,7% -2,5% -2,2% -3,7% -2,3% -2,4%

Totalindkomst 0,0% -2,4% 1,1% 3,5% 5,5% 8,8%
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Tabel 3. Commonsize Balance. Egen tilvirkning 

Common-size Balance 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totale balance 7.878 7.135 9.806 11.181 8.199 8.963

Goodwill 33,70% 36,51% 29,18% 27,26% 36,10% 33,18%

Software og IT systemer 0,93% 0,67% 0,53% 0,72% 1,59% 1,79%

pantenter og rettigheder 0,55% 0,53% 0,35% 0,25% 0,79% 1,00%

Udviklingsprojekter egen udviklede 10,03% 11,80% 8,81% 7,74% 10,66% 10,70%

Øvrige 3,26% 3,21% 2,24% 2,02% 2,50% 3,38%

Fabriks- og kontor ejendomme 5,92% 4,13% 2,88% 0,55% 0,65% 2,66%

Indretning, lejede lokaler 0,42% 0,32% 0,33% 0,41% 0,51% 0,45%

Tekniske anlæg og maskiner 1,57% 1,32% 0,97% 0,82% 1,21% 1,41%

Driftsmateriel og inventar 1,09% 0,77% 0,68% 0,51% 0,66% 0,61%

Leasede anlæg og inventar 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Aktiver under opførelse 0,04% 0,01% 0,03% 0,03% 0,05% 0,04%

Kapitalandele i associerede virksomheder 0,52% 0,49% 0,35% 0,14% 0,21% 0,19%

Udskudte skatteaktiver 8,82% 9,39% 6,24% 5,09% 6,87% 5,60%

Varebeholdninger 8,40% 5,26% 4,80% 4,91% 5,74% 6,60%

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 14,31% 14,25% 11,32% 11,35% 16,45% 16,96%

Andre værdipapir/kapitalandele 1,64% 2,20% 1,59% 1,57% 0,00% 0,00%

Andre langfristede aktiver 0,17% 0,17% 0,02% 0,02% 8,17% 9,22%

Tilgodehavende selskabsskat 0,42% 0,42% 0,39% 0,12% 0,41% 1,00%

Periodeafgrænsningsposter 2,03% 2,31% 1,71% 1,59% 0,00% 0,00%

Andre tilgodehavender 4,21% 4,12% 25,96% 31,46% 2,61% 3,37%

Aktiver klassificeret som bestemt for salg 0,00% 0,00% 0,00% 1,38% 2,73% 0,00%

Driftslikviditet (1% af OMS) 0,71% 0,66% 0,52% 0,50% 0,76% 0,76%

Driftsaktiver i alt 98,76% 98,59% 98,92% 98,45% 98,70% 98,94%

Driftsforpligtelser 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pensionsforpligtelser 1,02% 0,90% 0,74% 0,98% 1,22% 0,49%

Leverandører af varer og tjenesteydelser 5,69% 4,74% 3,95% 4,35% 5,92% 5,50%

Selskabsskat 0,42% 0,56% 0,24% 0,32% 0,13% 0,38%

Udskudt skat 0,08% 0,10% 5,83% 7,38% 4,55% 4,50%

Hensatte forpligtelser (kort) 3,19% 3,14% 2,45% 2,33% 2,74% 2,39%

Hensatte forpligtelser  (lang) 0,71% 2,06% 1,09% 0,00% 1,85% 1,86%

Andre gældsforpligtelser (kort) 8,78% 9,11% 7,49% 8,04% 8,87% 8,85%

Andre gældsforpligtelser  (lang) 0,75% 0,74% 0,49% 0,53% 2,26% 2,33%

Driftsforpligtelser i alt 20,63% 21,35% 22,28% 23,92% 27,54% 26,30%

Netto driftsaktiver (NDA) 78,13% 77,24% 76,64% 74,52% 71,16% 72,64%

Finansielle aktiver

Likvide beholdninger 1,24% 1,41% 1,08% 1,55% 1,30% 1,06%

Finansielle aktiver i alt 1,24% 1,41% 1,08% 1,55% 1,30% 1,06%

Finansielle forpligtelser

Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 22,16% 16,50% 11,39% 13,40% 4,87% 14,24%

Finansielle forpligtelser i alt 22,16% 16,50% 11,39% 13,40% 4,87% 14,24%

Netto finansielle forpligtelser i alt (NIBD) 20,92% 15,08% 10,31% 11,85% 3,57% 13,18%

Invested capital (OA-OL) 78,13% 77,24% 76,64% 74,52% 71,16% 72,64%

Invested capital (NIBD+EK) 78,13% 77,24% 76,64% 73,36% 71,16% 72,64%

Egenkapital

Aktiekapital/selskabskapital 10,57% 11,67% 8,49% 7,45% 9,45% 7,73%

Andre reserver -23,48% -26,36% 13,68% 8,10% -7,90% -16,70%

Forslået udbytte 0,41% 0,51% 1,15% 1,63%

Overført resultat 70,12% 76,85% 43,75% 45,45% 64,90% 66,81%

Egenkapital i alt 57,21% 62,16% 66,33% 61,52% 67,59% 59,47%
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Tabel 4. Indeksanalyse af resultatopg. Egen tilvirkning 

INDEKS Resultatopg. 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Resultatopgørelse

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nettoomsætning 100,00% 84,09% 91,48% 98,93% 111,15% 120,75%

Vareforbrug 100,00% 79,62% 81,20% 83,33% 96,33% 99,96%

Bruttoresultat 100,00% 88,28% 101,14% 113,58% 125,06% 140,26%

Udviklingsomkostninger adj. 100,00% 93,81% 108,10% 115,71% 124,29% 127,62%

Salgs- og distributionsomkostninger adj. 100,00% 87,33% 99,36% 104,34% 128,40% 128,26%

Ledelses- og administrationsomkostninger 100,00% 95,29% 64,31% 75,34% 72,00% 61,83%

Operating profit before special items 100,00% 76,83% 165,34% 204,18% 205,01% 313,15%

Andre driftsindtægter og -omkostninger, netto 100,00% 50,00% 212,50% 150,00% 50,00% 87,50%

EBITDA 100,00% 95,69% 602,67% 352,77% 194,05% 304,72%

Amortisering og afskrivning (udviklingsomk) 100,00% 88,40% 90,00% 109,60% 114,40% 110,80%

Afskrivning og amortisering (salg, drift og softw) 100,00% 85,71% 69,46% 94,09% 63,55% 45,81%

Amortisering af erhvervede immaterialle aktiver 100,00% 100,00% 83,87% 90,32% 96,77% 138,71%

Driftsoverskud før skat (EBIT) 100,00% 1333,33% 84766,67% 40833,33% 16666,67% 35700,00%

Skat på EBIT 100,00% 1,20% -3055,42% -1475,90% -555,42% -1232,53%

Skatteskjold 100,00% 61,54% 28,21% 23,93% 58,97% 77,78%

Driftsoverskud efter skat (NOPAT) 100,00% 109,91% 3617,45% 1746,70% 758,49% 1581,13%

Anden totalindomst efter skat (Dirty surplus) 100,00% -4,05% 422,97% 50,00% -35,14% -224,32%

Driftoverskud efter dirty surplus 100,00% 43,50% 1756,10% 758,07% 296,06% 529,13%

Finansielle indtægter 100,00% 51,69% 92,13% 200,00% 83,15% 82,02%

Finansielle omkostninger 100,00% 57,28% 55,83% 100,00% 69,42% 79,61%

Totalindkomst 100,00% -167,50% 21972,50% 9347,50% 3070,00% 5810,00%

Adj. EBIT 100,00% 1333,33% 13900,00% 16466,67% 16166,67% 35700,00%

EBITDA uden special items 100,00% 76,83% 165,34% 204,18% 205,01% 313,15%

Amortisering og afskrivning (udviklingsomk) 100,00% 88,40% 90,00% 109,60% 114,40% 110,80%

Afskrivning og amortisering (salg, drift og softw) 100,00% 85,71% 69,46% 94,09% 63,55% 45,81%

Amortisering af erhvervede immaterialle aktiver 100,00% 100,00% 83,87% 90,32% 96,77% 138,71%

Driftsoverskud før skat (EBIT) 100,00% 1160,00% -8000,00% -9700,00% -10740,00% -21740,00%

Skat på EBIT 100,00% 1,20% -3055,42% -1475,90% -555,42% -1232,53%

Skatteskjold 100,00% 61,54% 28,21% 23,93% 58,97% 77,78%

Driftsoverskud efter skat (NOPAT) 100,00% -88,33% -501,67% 412,78% 975,56% 1897,78%

Anden totalindomst efter skat (Dirty surplus) 100,00% -4,05% 422,97% 50,00% -35,14% -224,32%

Driftoverskud efter dirty surplus 100,00% -35,92% 73,32% 187,18% 347,06% 578,15%

Finansielle indtægter 100,00% 51,69% 92,13% 200,00% 83,15% 82,02%

Finansielle omkostninger 100,00% 57,28% 55,83% 100,00% 69,42% 79,61%

Totalindkomst 100,00% -5737,50% 2712,50% 9737,50% 17200,00% 29850,00%
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Tabel 5. Indeksanalyse af balance. Egen tilvirkning 

Balance INDEKS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totale balance 100,00% 90,57% 124,47% 140,28% 104,07% 113,77%

Goodwill 100,00% 98,12% 107,76% 114,80% 111,49% 112,02%

Software og IT systemer 100,00% 65,75% 71,23% 110,96% 178,08% 219,18%

pantenter og rettigheder 100,00% 88,37% 79,07% 65,12% 151,16% 209,30%

Udviklingsprojekter egen udviklede 100,00% 106,58% 109,37% 109,49% 110,63% 121,39%

Øvrige 100,00% 89,11% 85,60% 87,94% 79,77% 117,90%

Fabriks- og kontor ejendomme 100,00% 63,30% 60,52% 13,30% 11,37% 51,07%

Indretning, lejede lokaler 100,00% 69,70% 96,97% 139,39% 127,27% 121,21%

Tekniske anlæg og maskiner 100,00% 75,81% 76,61% 74,19% 79,84% 101,61%

Leasede anlæg og inventar 100,00% 63,95% 77,91% 66,28% 62,79% 63,95%

Aktiver under opførelse 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Aktiver under opførelse 100,00% 33,33% 100,00% 100,00% 133,33% 133,33%

Kapitalandele i associerede virksomheder 100,00% 85,37% 82,93% 39,02% 41,46% 41,46%

Udskudte skatteaktiver 100,00% 96,40% 88,06% 81,87% 81,01% 72,23%

Varebeholdninger 100,00% 56,65% 71,15% 82,93% 71,15% 89,43%

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 100,00% 90,24% 98,49% 112,60% 119,70% 134,87%

Udskudt skatteaktiver 100,00% 121,71% 120,93% 135,66% 0,00% 0,00%

Andre langfristede aktiver 100,00% 92,31% 15,38% 15,38% 5153,85% 6353,85%

Tilgodehavende selskabsskat 100,00% 90,91% 115,15% 39,39% 103,03% 272,73%

Andre tilgodehavender 100,00% 103,13% 105,00% 111,25% 0,00% 0,00%

Andre tilgodehavender 100,00% 88,55% 766,87% 1059,34% 64,46% 90,96%

Aktiver klassificeret som bestemt for salg 

Driftslikviditet (1% af OMS) 100,00% 84,09% 91,48% 98,93% 111,15% 120,75%

Driftsaktiver i alt 100,00% 90,41% 124,68% 141,48% 104,01% 113,98%

Driftsforpligtelser

Pensionsforpligtelser 100,00% 80,00% 91,25% 137,50% 125,00% 55,00%

Leverandører af varer og tjenesteydelser 100,00% 75,45% 86,38% 108,48% 108,26% 110,04%

Selskabsskat 100,00% 121,21% 72,73% 109,09% 33,33% 103,03%

Udskudt skat 100,00% 116,67% 9533,33% 13750,00% 6216,67% 6716,67%

Hensatte forpligtelser (kort) 100,00% 89,24% 95,62% 103,59% 89,64% 85,26%

Hensatte forpligtelser  (lang) 100,00% 262,50% 191,07% 0,00% 271,43% 298,21%

Andre gældsforpligtelser (kort) 100,00% 93,93% 106,07% 129,91% 105,06% 114,60%

Andre gældsforpligtelser  (lang) 100,00% 89,83% 81,36% 100,00% 313,56% 354,24%

Driftsforpligtelser i alt 100,00% 93,72% 134,46% 164,62% 138,95% 145,05%

Netto driftsaktiver (NDA) 100,00% 89,54% 122,10% 135,37% 94,79% 105,78%

Finansielle aktiver

Likvide beholdninger 100,00% 103,02% 107,97% 177,33% 108,93% 97,27%

Finansielle aktiver i alt 100,00% 103,02% 107,97% 177,33% 108,93% 97,27%

Finansielle forpligtelser

Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 100,00% 67,41% 63,97% 85,80% 22,85% 73,08%

Finansielle forpligtelser i alt 100,00% 67,41% 63,97% 85,80% 22,85% 73,08%

Netto finansielle forpligtelser i alt (NIBD) 100,00% 65,30% 61,37% 80,37% 17,75% 71,65%

Invested capital (OA-OL) 100,00% 89,54% 122,10% 135,37% 94,79% 105,78%

Invested capital (NIBD+EK) 100,00% 89,54% 122,10% 133,26% 94,79% 105,78%

Egenkapital

Aktiekapital/selskabskapital 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,04% 83,19%

Andre reserver 100,00% 101,68% -72,49% -48,97% 35,03% 80,92%

Forslået udbytte

Overført resultat 100,00% 99,26% 77,66% 92,00% 96,33% 108,40%

Egenkapital i alt 100,00% 98,40% 144,31% 152,61% 122,96% 118,26%
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Bilag 7, ROE 

 

Figur 1 , diagram og GN’s ROE. Egen tilvirkning 
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Bilag 8, Analyse af EBITDA og EBIT 

 

Tabel 1, Sammenligning af EBITDA og EBIT (ReSound). Egen tilvirkning 

 

Tabel 2, Sammenligning af EBITDA og EBIT (netcom). Egen tilvirkning 
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Bilag 9, GN målsætning 2014-2016 

 

Figur 1, GN ReSound´s finansielle målsætninger for 2016, kilde: Strategiprospekt for 2014-2016 

 

 

 

Figur 2, GN  Netcom´s finansielle målsætninger for 2016, kilde: Strategiprospekt for 2014-2016 
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Bilag 10. DCF. Forventet 

 

Tabel 1. DCF forventet. Egen tilvirkning 

Tallene er mio. kr. 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E Terminalværdi

Frit cash flow til egenkapitalen: 556,7                      630,6          710,0          819,8          947,8         1.010,4               

WACC = 5,6363%

Beregnet Cash-Flow til DCF-model 556,7 630,6 710,0 819,8 947,8 1010,4

Diskontering 0,947 0,896 0,848 0,803 0,760 0,760

Nutidsværdi 527,0 565,1 602,3 658,3 720,5 3.073,2     

Nutidsværdi af terminal 27.786,4            0,760 21.123,5   

Egenkapital værdi (VoE) 24.196,7 

Antal GN Store Nord aktier 173.329.037

Pris pr. aktie i DKK 139,60

Værdiansættelse af GN store Nord:
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Bilag 11. Optimistisk kurs

 
Tabel 1. Optimistisk kurs. Egen tilvirkning 

Tallene er mio. kr. 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 ETerminalværdi

Frit cash flow til egenkapitalen: 497,1                  612,4        746,7                  1.022,0     1.270,2        1.459,1       

WACC = 5,6363%

Beregnet Cash-Flow til DCF-model 497,1 612,4 746,7 1022,0 1270,2 1459,1

Diskontering 0,947 0,896 0,848 0,803 0,760 0,760

Nutidsværdi 470,6 548,8 633,4 820,7 965,6 3.439,1              

Nutidsværdi af terminal 40.124,4         0,760 30.502,9         

Egenkapital værdi (VoE) 33.942,1       

Antal GN Store Nord aktier 173.329.037

Pris pr. aktie i DKK 195,82

(i mio. DKK) 2013 A 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E Terminalværdi

Salgsvækstrate 13,08% 10,64% 10,81% 10,53% 7,34% 4,45% 3,00%

Nettomsætning 6.791 7.501 8.299 9.161 9.832 10.270 10.578

EBITDA margin 21,85% 26,79% 27,73% 28,12% 28,00% 27,55% 27,55%

EBIT margin 15,77% 20,04% 20,98% 21,37% 21,25% 20,80% 20,80%

EBIT 1.071 1.503 1.741 1.958 2.089 2.136 2.200

Skatteprocent 26,0% 25,5% 24,5% 23,0% 23,0% 23,0% 22,0%

NOPAT*: 815,5 1.142,9 1.337,6 1.530,3 1.631,8 1.667,8 1.739,1

DNDA 645,8 725,2 783,6 609,9 397,5 280,0

Frit cash flow  (FCF): 497,1        612,4                  746,7         1.022,0        1.270,2       1.459,1                    

Samlet stinging 2013 A 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E Terminalværdi

GN ReSound 10% 7% 7% 7% 6% 4% 3%

GN Netcom 18% 16% 16% 15% 9% 5% 3%

GNs samlede stigning 13,08% 10,64% 10,81% 10,53% 7,34% 4,45% 3,00%

Fordeling af omsætning i GN 2013 A 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E Terminalværdi

GN ReSound 4.179 4.472 4.785 5.119 5.427 5.644 5.813

GN Netcom 2.612 3.030 3.515 4.042 4.406 4.626 4.765

GN Resounds andel af omsætning 0,62 0,60 0,58 0,56 0,55 0,55 0,55

GN Netcom andel af omsætning 0,38 0,40 0,42 0,44 0,45 0,45 0,45

Forventing til EBITA margin 2013 A 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E Terminalværdi

GN ReSound 17,66% 22,00% 23,00% 23,00% 22,00% 22,00% 22,00%

GN Netcom 18,07% 19,00% 20,00% 21,00% 22,00% 21,00% 21,00%

DNDA 2013 A 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E Terminalværdi

AOH 1,100165081 1,10017 1,100165081 1,10017 1,100165 1,100165 1,100165081

Nettodriftaktiver (Omsætning/AOH) 6.172,71 6.818,48 7.543,64 8.327,27 8.937,12 9.334,65 9.614,69

Årlig ændring i NDA (DNDA) 645,77 725,16 783,63 609,85 397,53 280,04

Værdiansættelse af GN store Nord:

Frit cashflow budget for GN:
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Bilag 12. Konservativ kurs

 
Tabel 1. konservativ kurs. Egen tilvirkning 

Tallene er mio. kr. 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 ETerminalværdi

Frit cash flow til egenkapitalen: 488,7                  606,1        753,4                  796,0         839,0           865,7          

WACC = 5,6363%

Beregnet Cash-Flow til DCF-model 488,7 606,1 753,4 796,0 839,0 865,7

Diskontering 0,947 0,896 0,848 0,803 0,760 0,760

Nutidsværdi 462,7 543,2 639,1 639,2 637,8 2.922,0              

Nutidsværdi af terminal 23.806,4         0,760 18.097,9         

Egenkapital værdi (VoE) 21.019,9       

Antal GN Store Nord aktier 173.329.037

Pris pr. aktie i DKK 121,27

(i mio. DKK) 2013 A 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E Terminalværdi

Salgsvækstrate 13,08% 6,07% 4,53% 2,72% 2,31% 1,88% 1,89%

Nettomsætning 6.791 7.188 7.507 7.709 7.885 8.033 8.185

EBITDA margin 21,85% 22,19% 22,16% 22,14% 22,12% 22,12% 22,11%

EBIT margin 15,77% 15,44% 15,41% 15,39% 15,37% 15,37% 15,36%

EBIT 1.071 1.110 1.157 1.186 1.212 1.234 1.257

Skatteprocent 26,0% 25,5% 24,5% 23,0% 23,0% 23,0% 22,0%

NOPAT*: 815,5 849,6 896,3 936,5 956,5 973,4 1.003,3

DNDA 360,9 290,2 183,1 160,5 134,4 137,6

Frit cash flow  (FCF): 488,7        606,1                  753,4         796,0            839,0           865,7                       

Samlet stinging 2013 A 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E Terminalværdi

GN ReSound 10% 2% 2% 1% 1% 1% 1%

GN Netcom 18% 12% 8% 5% 4% 3% 3%

GNs samlede stigning 13,08% 6,07% 4,53% 2,72% 2,31% 1,88% 1,89%

Fordeling af omsætning i GN 2013 A 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E Terminalværdi

GN ReSound 4.179 4.263 4.348 4.391 4.435 4.480 4.524

GN Netcom 2.612 2.925 3.159 3.317 3.450 3.554 3.660

GN Resounds andel af omsætning 0,62 0,59 0,58 0,57 0,56 0,56 0,55

GN Netcom andel af omsætning 0,38 0,41 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45

Forventing til EBITA margin 2013 A 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E Terminalværdi

GN ReSound 17,66% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00%

GN Netcom 18,07% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

DNDA 2013 A 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E Terminalværdi

AOH 1,100165081 1,10017 1,100165081 1,10017 1,100165 1,100165 1,100165081

Nettodriftaktiver (Omsætning/AOH) 6.172,71 6.533,58 6.823,80 7.006,91 7.167,44 7.301,84 7.439,46

Årlig ændring i NDA (DNDA) 360,87 290,22 183,11 160,53 134,39 137,62

Værdiansættelse af GN store Nord:

Frit cashflow budget for GN:
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Bilag 13, EBITA, EBITDA og EBIT 

 

 

Figur 1, Beregning af korrektion mellem rapporterede EBITA samt beregnede EBITDA 

 

 

Figur 2, Beregning af korrektion mellem rapporterede EBITA samt beregnede EBIT 
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Bilag 14, Følsomhedsanalyse på WACC og 
CAPM 

Relativ ændring Re WACC EqV  WACC D WACC rD WACC Skat WACC 

                      

30% 7,52% 7,28% 29.743.262.749 7,28% 1.535.183.000 5,67% 4,55% 5,67% 32,50% 5,62% 

25% 7,23% 7,00% 28.599.291.105 7,00% 1.476.137.500 5,66% 4,38% 5,66% 31,25% 5,62% 

20% 6,94% 6,73% 27.455.319.461 6,73% 1.417.092.000 5,65% 4,20% 5,65% 30,00% 5,62% 

15% 6,65% 6,45% 26.311.347.817 6,45% 1.358.046.500 5,65% 4,03% 5,65% 28,75% 5,62% 

10% 6,36% 6,18% 25.167.376.172 6,18% 1.299.001.000 5,64% 3,85% 5,64% 27,50% 5,62% 

5% 6,07% 5,90% 24.023.404.528 5,90% 1.239.955.500 5,63% 3,68% 5,63% 26,25% 5,63% 

0% 5,78% 5,63% 22.879.432.884 5,63% 1.180.910.000 5,63% 3,50% 5,63% 25,00% 5,63% 

-5% 5,49% 5,35% 21.735.461.240 5,35% 1.121.864.500 5,62% 3,33% 5,62% 23,75% 5,63% 

-10% 5,20% 5,08% 20.591.489.596 5,08% 1.062.819.000 5,62% 3,15% 5,62% 22,50% 5,63% 

-15% 4,92% 4,80% 19.447.517.951 4,80% 1.003.773.500 5,61% 2,98% 5,61% 21,25% 5,63% 

-20% 4,63% 4,53% 18.303.546.307 4,53% 944.728.000 5,60% 2,80% 5,60% 20,00% 5,64% 

-25% 4,34% 4,25% 17.159.574.663 4,25% 885.682.500 5,60% 2,63% 5,60% 18,75% 5,64% 

-30% 4,05% 3,98% 16.015.603.019 3,98% 826.637.000 5,59% 2,45% 5,59% 17,50% 5,64% 
Tabel 1, Følsomhedsanalyse på WACC i GN 

 

Relativ ændring Rf CAPM Beta CAPM 
M. 
afkast CAPM 

              

30% 2,11% 5,95% 0,848 6,62% 10,40% 7,03% 

25% 2,03% 5,92% 0,816 6,49% 10,00% 6,82% 

20% 1,94% 5,90% 0,783 6,36% 9,60% 6,62% 

15% 1,86% 5,87% 0,750 6,23% 9,20% 6,41% 

10% 1,78% 5,84% 0,718 6,08% 8,80% 6,20% 

5% 1,70% 5,81% 0,685 5,94% 8,40% 5,99% 

0% 1,62% 5,78% 0,653 5,78% 8,00% 5,78% 

-5% 1,54% 5,76% 0,620 5,63% 7,60% 5,58% 

-10% 1,46% 5,73% 0,587 5,46% 7,20% 5,37% 

-15% 1,38% 5,70% 0,555 5,29% 6,80% 5,16% 

-20% 1,30% 5,67% 0,522 5,12% 6,40% 4,95% 

-25% 1,22% 5,64% 0,489 4,94% 6,00% 4,74% 

-30% 1,13% 5,61% 0,457 4,76% 5,60% 4,53% 
Tabel 2, Følsomhedsanalyse på CAPM 
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Bilag 15, Sammenligning med øvrige 
analyser 

 

Figur 1, Oversigt over forventede vækst basseret på årstal. Egen tilvirkning.  

 

Figur 2, Oversigt over forventede EBITA margin basseret på årstal. Egen tilvirkning.  
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